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PREDGOVOR 
 
 
 
Klasifikacija proizvodov po dejavnosti (Classification of Product by Activity – CPA) je nastala v Evropski uniji po zamisli 
statistikov z namenom, da bi razvili integriran sistem ekonomskih klasifikacij. Kot osrednja klasifikacija proizvodov pomeni 
ogrodje, na katero se vežejo različne nomenklature proizvodov. Omogoča prehod med temi klasifikacijami in jih hkrati 
povezuje v enoten sistem. Usklajena je z evropsko klasifikacijo dejavnosti – NACE (oz. s slovensko Standardno klasifikacijo 
dejavnosti – SKD), saj imata obe klasifikaciji do ravni razreda dejavnosti enako šifriranje dejavnosti in proizvodov, razen 
izjem, ki so naštete v metodoloških smernicah, poglavje 5.3.1. 
 
Prva klasifikacija CPA je bila sprejeta z Uredbo Sveta (EGS) št. 3696/93 z dne 29. oktobra 1993 o statistični klasifikaciji 
proizvodov po dejavnosti v Evropski gospodarski skupnosti. Leta 2001 je bila dopolnjena in spremenjena  z Uredbo Komisije 
(ES) št. 204/2002 z dne 19. decembra 2001. Leta 2008 se je zaradi nove klasifikacije NACE spremenila tudi CPA, in sicer z 
Uredbo (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po 
dejavnosti (CPA); hkrati pa je bila razveljavljena Uredbe Sveta  (EGS) št. 3696/93. 
 
Klasifikacija CPA je že od leta 2000 (Uradni list RS, št. 70/2000) obvezen standard, ki se uporablja pri evidentiranju, 
zbiranju, analiziranju in izkazovanju podatkov o proizvodih za statistične in evidenčne namene. Glede na to, da se slovensko 
gospodarstvo v evropskem merilu uvršča med manjša gospodarstva, se je izkazalo, da uvajanje dodatnih nacionalnih 
podkategorij CPA ni potrebno, zato je slovenska inačica CPA popolnoma identična z evropsko. 
 
Osrednje poglavje publikacije je veljavna klasifikacija CPA s pojasnili, ki uporabnikom omogočajo kakovostno, enoznačno 
razvrščanje proizvodov. Pojasnila v publikaciji so na nekaterih mestih prirejena glede na izkušnje, ki jih imamo pri zbiranju 
podatkov. V metodološkem gradivu je objavljeno besedilo Uredba (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA). 
 
Uporabnikom bodo v pomoč  tudi uvodne metodološke smernice; obsegajo kratko predstavitev klasifikacije in njene uporabe 
v statistiki, pregled sprememb CPA 2008 v primerjavi s CPA 2002 ter pregled kratic in okrajšav. Na koncu je za lažje iskanje 
dodano še stvarno kazalo. Klasifikacija je dostopna tudi na spletni strani Statističnega urada Republike Slovenije – 
http://www.stat.si/klasje/klasje.asp 
 
 
 
 

Mag. Irena Križman, 
generalna direktorica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljubljana, december 2011 
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UREDBA (ES) št. 451/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 

z dne 23. aprila 2008 
o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 

št. 3696/93 
(Besedilo velja za EGP) 

 
EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA – 
ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 285(1) Pogodbe,  
ob upoštevanju predloga Komisije,  
v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (1),  
ob upoštevanju naslednjega: 
(1)  Uredba (EGS) št. 3696/93 (2) je uvedla statistično klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (CPA) v Evropski gospodarski 

skupnosti. 
(2)  Zaradi upoštevanja tehnološkega razvoja in strukturnih sprememb v gospodarstvu bi bilo treba uvesti posodobljeno CPA. 
(3)  Členitev klasifikacije proizvodov na podlagi posamezne proizvodne dejavnosti se izogiba razširjanju nepovezanih shem 

šifriranja in proizvajalcem olajšuje določanje pomembnih trgov.  
(4)  Obstaja potreba po vzpostavitvi referenčnega okvira, ki bo omogočal primerjavo statističnih podatkov o proizvodnji, 

potrošnji, zunanji trgovini in transportu.  
(5)  Posodobljena CPA je osrednjega pomena za prizadevanja Komisije, da prenovi statistiko Skupnosti; s primerljivejšimi 

in ustreznejšimi podatki naj bi vodila k boljšemu ekonomskemu upravljanju na ravni Skupnosti in nacionalnih držav.  
(6)  Notranji trg za svoje delovanje potrebuje statistične standarde, ki se uporabljajo pri zbiranju, posredovanju in 

objavljanju nacionalnih statističnih podatkov in statističnih podatkov Skupnosti, tako da so podjetjem, finančnim 
ustanovam, vladam in drugim gospodarskim subjektom na notranjem trgu lahko na voljo zanesljivi in primerljivi 
statistični podatki. Zato je nujno, da se različne kategorije CPA v vseh državah članicah razlagajo enako.  

(7)  Zanesljive in primerljive statistične podatke potrebujejo podjetja, da lahko ocenijo svojo konkurenčnost, za ustanove 
Skupnosti pa so koristni pri preprečevanju izkrivljanja konkurence.  

(8)  Sama vzpostavitev skupne statistične klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti še ne zavezuje držav članic, 
da zbirajo, objavljajo ali predložijo podatke. Samo če države članice uporabljajo klasifikacije proizvodov, povezane s 
klasifikacijo Skupnosti, je mogoče izkazovati integrirane podatke z zanesljivostjo, hitrostjo, prilagodljivostjo in 
podrobnostjo, ki so nujne za upravljanje notranjega trga.  

(9)  Treba bi bilo sprejeti določbo, po kateri se državam članicam omogoči, da v svoje nacionalne klasifikacije vključijo 
dodatne kategorije na podlagi CPA in tako izpolnijo nacionalne zahteve.  

(10) Zaradi mednarodne primerljivosti gospodarskih statistik uporabljajo države članice in institucije Skupnosti klasifikacije 
proizvodov, ki so neposredno povezane z Osrednjo klasifikacijo proizvodov (CPC) Ver. 2, kakor jo je sprejela 
Statistična komisija Združenih narodov. 

(11) Uporaba CPA zahteva, da Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, 
Euratom (3), zlasti v zvezi s preučevanjem težav, ki izhajajo iz uvajanja CPA in vključevanjem sprememb v CPA.  

(12) Uvedba nove statistične klasifikacije proizvodov pomeni, da je treba spremeniti predvsem sklicevanje na CPA. Zato je 
treba Uredbo (EGS) št. 3696/93 razveljaviti.  

(13)  Ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, bi bilo treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 
1999 o postopkih za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4). Zlasti bi bilo Komisiji treba podeliti 
pooblastila za spremembo CPA, da bi se upošteval tehnološki ali gospodarski razvoj ter da bi se uskladila z drugimi 
gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih 
določb te uredbe, med drugim z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES. 

 
 
  
(1)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2007 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 14. februarja 2008. 
(2)  UL L 342, 31.12.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta 

(UL L 284, 31.10.2003, str. 1). 
(3)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47. 
(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23. Sklep, kakor je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (UL L 200, 22.7.2006, str. 11). 4.6.2008 SL Uradni 

list Evropske unije L 145/65 
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(14)  Ker cilja te uredbe, in sicer uvedbe nove statistične CPA, države članice same ne morejo zadovoljivo doseči in ker se 
ta cilj lažje doseže na ravni Skupnosti, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 
Pogodbe. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tega, kar je potrebno za 
uresničitev navedenega cilja. 

(15)  Opravljena so bila posvetovanja z Odborom za statistični program – 
 
 
 

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO: 
 

Člen 1 
Vsebina in področje uporabe 

1.  Ta uredba uvaja novo skupno CPA v Skupnosti, da se zagotovi ustreznost glede gospodarske stvarnosti in 
primerljivost med nacionalnimi, skupnostnimi in mednarodnimi klasifikacijami ter s tem med nacionalnimi, skupnostnimi 
in mednarodnimi statistikami. 

2.  Izraz „proizvod“ se nanaša na proizvod gospodarskih dejavnosti, bodisi blago bodisi storitve. 
3.  Ta uredba se uporablja samo pri uporabi klasifikacije za statistične namene. 
 

Člen 2 
Ravni in struktura CPA 

1.  CPA obsega: (a) prvo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z abecedno šifro (področja); 
(b)  drugo raven, ki obsega poglavja, opredeljena z dvomestno številčno šifro (oddelki); 
(c)  tretjo raven, ki obsega poglavja, opredeljena s trimestno številčno šifro (skupine); 
(d)  četrto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s štirimestno številčno šifro (razredi); 
(e)  peto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s petmestno številčno šifro (kategorije); in 
(f)  šesto raven, ki obsega poglavja, opredeljena s šestmestno številčno šifro (podkategorije). 
2.  CPA je navedena v Prilogi. 
 

Člen 3 
Uporaba CPA 

Komisija uporablja CPA za vse statistike, razvrščene po proizvodih po dejavnosti. 
 

Člen 4 
Nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti 

1.  Države članice lahko CPA uporabljajo za zbirne ali podrobne nacionalne prilagoditve, specifične ali funkcionalne 
narave, ki temeljijo na podkategorijah CPA. 

2.  Te klasifikacije bodo s CPA povezane v skladu z naslednjimi pravili: 
(a)  klasifikacije, ki so bolj zbirne kot CPA, vsebujejo natančne agregacije podkategorij CPA; 
(b)  klasifikacije, ki so bolj razčlenjene kot CPA, vsebujejo poglavja, ki se v celoti uvrščajo v podkategorije CPA. 

Klasifikacije, ki so oblikovane v skladu s tem odstavkom, imajo lahko drugačne šifre. 
3.  Države članice lahko uporabljajo nacionalne klasifikacije proizvodov po gospodarski dejavnosti, ki izhajajo iz CPA. V 

takšnem primeru države članice Komisiji pošljejo osnutke njihove nacionalne klasifikacije. Komisija v treh mesecih po 
prejetju takšnega osnutka preveri skladnost načrtovanih nacionalnih klasifikacij z odstavkom 2 in jih pošlje drugim 
državam članicam v vednost. Nacionalne klasifikacije držav članic vsebujejo povezovalne tabele med nacionalnimi 
klasifikacijami in CPA. 

 
Člen 5 

Dejavnosti Komisije 
Komisija v sodelovanju z državami članicami zagotovi razširjanje, vzdrževanje in uveljavljanje CPA, zlasti: 
(a)  s pripravo, posodobitvijo in objavo pojasnil za CPA; 
(b)  z oblikovanjem in objavo smernic za uporabo CPA; L 145/66 SL Uradni list Evropske unije 4.6.2008 
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(c)  z objavo povezovalnih tabel med novo in prejšnjo različico CPA; prejšnjo in novo različico CPA; CPA in kombinirano 
nomenklaturo iz Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter 
skupni carinski tarifi (1); in 

(d)  s prizadevanjem za izboljšanje skladnosti z drugimi klasifikacijami. 
 

Člen 6 
Izvedbeni ukrepi 

1.  Naslednji ukrepi za izvajanje in posodabljanje te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2): 
(a)  odločitve v primeru težav, ki izhajajo iz izvajanja CPA, vključno z dodelitvijo proizvodov določenim razredom; in 
(b)  tehnični ukrepi za zagotovitev popolnoma usklajenega prehoda s prejšnje različice CPA. 
2.  Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se 

sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3): 
(a)  spremembe CPA, namenjene upoštevanju tehnološkega ali gospodarskega razvoja; in 
(b)  spremembe CPA, namenjene usklajevanju z drugimi gospodarskimi in socialnimi klasifikacijami. 
3.  Upoštevati je treba načelo, da morajo pri ukrepih prevladati prednosti posodabljanja CPA nad njegovimi stroški ter 

načelo, da dodatni stroški in breme ostanejo v razumni meji. 
 

Člen 7 
Odbor 

1.  Komisiji pri delu pomaga Odbor za statistični program. 
2.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece. 
3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabi člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. 
 

Člen 8 
Razveljavitev Uredbe (EGS) št. 3696/93 

Uredba (EGS) št. 3696/93 se razveljavi z učinkom od 1. januarja 2008 dalje. 
 

Člen 9 
Začetek veljavnosti 

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. 

Uporablja se od 1. januarja 2008. 

 

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah. 

 

V Strasbourgu, 23. aprila 2008 

 

 

 Za Evropski parlament Za Svet 

 Predsednik Predsednik 

 H.-G. PÖTTERING J. LENARČIČ 

 

 

 

 

 

  

(1)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 360/2008 (UL L 111, 23.4.2008, str. 9). 
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CPA 2008 – KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

METODOLOŠKE SMERNICE1) 
 

 
1. UVOD IN OZADJE  

1.1. CPA in njena vključitev v harmonizirani sistem mednarodnih klasifikacij  

Eden osnovnih pogojev za statistično delo je obstoj uveljavljenega okvira, ki omogoča umestiti razpoložljive 
statistične podatke tako, da jih je mogoče smiselno prikazovati in analizirati.  

Za dosego učinkovitega enotnega trga je ključnega pomena, tako za makro- kot mikroekonomske analize in za 
gospodarsko trženje, da imamo enoten in sodoben klasifikacijski sistem, ki ga lahko uporabljajo vse države članice 
EU in institucije Skupnosti.  

Mednarodne klasifikacije so se razvile iz potrebe gospodarskih statistik po različnih klasifikacijah za različne 
namene. Njihov razpon sega od področne klasifikacije, vgrajene v sistem nacionalnih računov (SNA)2), do 
Mednarodne standardne industrijske klasifikacije vseh gospodarskih dejavnosti (ISIC)3) in do zelo podrobne 
klasifikacije blaga – Harmoniziranega sistema blaga (HS)4).  

Ta publikacija obravnava Klasifikacijo proizvodov po dejavnosti (CPA).  

Klasifikacije gospodarskih dejavnosti se uporabljajo za zbiranje podatkov, ki se nanašajo na enote dejavnosti (npr. 
posamezen obrat ali skupina obratov kot del gospodarske entitete – podjetja). Zagotavljajo osnovo za pripravo 
statistike proizvodnje, različnih inputov v proizvodni postopek (delo, surovine, energija idr.), investicij in finančnih 
transakcij teh enot.  

Klasifikacije gospodarskih dejavnosti so osnova za razvrščanje proizvodov (blaga in storitev) po skupnih 
lastnostih. Uporabljajo se za pripravo podatkov o proizvodni statistiki, trgovinski statistiki, statistiki potrošnje, 
zunanje trgovine in transporta takih proizvodov.   

CPA je del integriranega sistema statističnih klasifikacij, razvitega predvsem pod okriljem Statističnega oddelka 
Združenih narodov. Omenjeni sistem omogoča primerjavo podatkov iz različnih statističnih področij. Z evropskega 
vidika ga je mogoče prikazati na naslednji način:  

 Gospodarske 
dejavnosti 

 
Proizvodi Blago 

Svetovna 
raven ISIC  CPC  HS  SITC 

          

Raven 
EU NACE 

 
CPA  PRODCOM  CN 

  

          

Nacional
na 

Raven 

Nacionalne 
različice 
NACE 

 Nacionalne 
različice 

CPA 

 Nacionalne 
različice 

PRODCOM 

    

          
 

referenčna klasifikacija; klasifikacije so povezane prek strukture 

 
referenčna klasifikacija; klasifikacije so povezane prek povezovalnih tabel  

 
klasifikacije so povezane prek povezovalnih tabel  

   
1) Prevod evropskih metodoloških pojasnil (t i. “guidelines”, smernic, na katere se sklicuje člen 5(b) evropske Uredbe o CPA)  
2) Sistem nacionalnih računov 1993, Komisija Evropskih skupnosti (Eurostat), MDS, Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, 

Združeni narodi, Svetovna banka, Bruselj/Luxembourg, New York, Pariz, Washington, D.C., 1993. 
3) ISIC Rev. 4, Mednarodna standardna industrijska klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti, 4. rev., Statistične publikacije, 

Serija M, No. 4, Združeni narodi, New York, 2008 
4) Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga, Svet za carinsko sodelovanje, Bruselj, 2007 
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Pri tem pomenijo:  

• ISIC – Mednarodna standardna industrijska klasifikacija vseh gospodarskih dejavnosti Združenih narodov 

• NACE – Evropska klasifikacija gospodarskih dejavnosti (kratica izvira iz francoskega naziva “Nomenclature générale des 
Activités économiques dans les Communautés Européennes“) 

• CPC – Osrednja klasifikacija proizvodov Združenih narodov  

• CPA – evropska Klasifikacija proizvodov po dejavnosti  

• HS – Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga, ki ga vzdržuje Svetovna carinska organizacija 

• CN – Kombinirana nomenklatura (KN); evropska klasifikacija blaga, ki se uporablja v statistiki zunanje trgovine  

• SITC – Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija; mednarodna klasifikacija blaga Združenih narodov, ki se 
uporablja v statistiki zunanje trgovine  

• PRODCOM – evropska nomenklatura proizvodov je klasifikacija blaga, ki se uporablja za statistiko industrijske 
proizvodnje v EU  

1.2. Razlika med blagom in storitvami  
Blago so fizični predmeti, po katerih se povprašuje, nad katerimi lahko vzpostavimo lastninsko pravico in katerih 
lastništvo je mogoče s trgovanjem na trgih prenesti z ene institucionalne enote na drugo. Po blagu se povprašuje, 
saj ga lahko uporabljamo za zadovoljevanje potreb gospodinjstev ali skupnosti ali za proizvodnjo drugega blaga ali 
storitev. Proizvodnja blaga in blagovna menjava sta ločeni dejavnosti. Neko blago ne bo nikoli izmenjano, neko 
drugo pa bo kupljeno in prodano večkrat. Ločitev proizvodnje blaga od njegove poznejše prodaje ali preprodaje je 
ekonomsko značilna lastnost blaga, po kateri se blago razlikuje od storitev.  

Storitve so entitete, nad katerimi ni mogoče vzpostaviti lastništva. Z njimi ni mogoče trgovati ločeno od njihove 
proizvodnje. Storitve so raznovrstni proizvodi, proizvedeni po naročilu in pogosto podvrženi spremembam v skladu 
z zahtevami uporabnika.  

Poseben primer so proizvodi, ki so rezultat ustvarjalnih procesov posameznikov (t. i. “knowledge-capturing 
products”). Ne moremo jih umestiti med storitve niti niso fizični predmeti. Lahko jih uvrstimo med “nematerialne 
dobrine” (npr. izvirniki v R-R dejavnosti), čeprav ta opredelitev ni popolnoma ustrezna.    

1.3. Struktura in sistem kodiranja  
CPA sestoji iz hierarhične strukture (kot je definirana v Uredbi o CPA), metodoloških smernic in pojasnil h 
klasifikaciji. Struktura CPA je v Uredbi o CPA opisana takole:  
(a)  prva raven, ki obsega postavke, opredeljene z abecedno šifro (21 področij);  
(b)  druga raven, ki obsega postavke, opredeljene z dvomestno številčno šifro (88 oddelkov);  
(c)  tretja raven, ki obsega postavke, opredeljene s trimestno številčno šifro (261 skupin);  
(d)  četrta raven, ki obsega postavke, opredeljene s štirimestno številčno šifro (575 razredov);  
(e)  peta raven, ki obsega postavke, opredeljene s šestmestno številčno šifro (1342 kategorij);  
(f)  šesta raven, ki obsega postavke, opredeljene s šestmestno številčno šifro (3142 podkategorij).  

CPA je klasifikacija proizvodov, katere postavke se navezujejo na dejavnosti, določene s klasifikacijo NACE Rev. 
2. Vsak proizvod, naj bo premično ali nepremično blago ali storitev, je dodeljen eni sami dejavnosti NACE Rev. 2. 
Zaradi navezave na dejavnosti, določene s klasifikacijo NACE Rev. 2, je struktura CPA skladna s strukturo NACE 
Rev. 2 na vseh ravneh NACE Rev. 2. Vendar je bilo popolno povezavo med proizvodi in dejavnostmi mogoče 
vzpostaviti le do določene mere. Tako obstajajo primeri, pri katerih je mogoče proizvode dodeliti dejavnosti na višji 
ravni od razreda, ali celo primeri, pri katerih kakemu razredu CPA 2008 ni mogoče dodeliti ustrezne dejavnosti v 
NACE Rev 2 (glej § 5.3.1). 

Zato je v CPA uporabljen kodirni sistem NACE Rev. 2. Vendar pa je med četrtim in petim znakom druga ločilna 
pika, ki kodirni sistem CPA loči od kodirnega sistema HS. HS ima prav tako ločilno piko med četrtim in petim 
znakom, nima pa ločilne pike med drugim in tretjim znakom.  

Načela kodiranja za prve štiri znake postavk pri CPA so enaka kot pri NACE Rev. 2. Glede petega in šestega znaka je 
treba najprej povedati, da se peti znak iz povsem praktičnih razlogov vedno začne z “1”, če obstaja ali ne več kot ena 
kategorija. Nasprotno pa šesti znak vsebuje “0”, če obstaja samo ena podkategorija v dani kategoriji. Kot drugo, 
numerični znaki za kodiranje so uporabljeni na enostaven način, začenši z “0” ali “1”, kot je opisano zgoraj.   

Kjer je mogoče, so preostale skupine, razredi, kategorije in podkategorije vrste “drugo” in/ali “d. n.” (drugje 
nerazvrščeno) označeni s številko “9” (na primer skupina 08.9 “Pridobivanje drugih rudnin in kamnin”, razred 08.99 
“drugo pridobivanje rudnin in kamnin” in podkategorija 08.99.29 “Drugi minerali”).  
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1.4. Zgodovinsko ozadje CPA  
CPA je evropska različica CPC, nameni, ki jim služi, pa so skladni z nameni CPC. Medtem ko se uporaba CPC le 
priporoča, je uporaba CPA v EU pravno zavezujoča. Poleg tega morajo biti klasifikacije določenih statističnih 
raziskovanj povezljive s CPA, če CPA ni že neposredno uporabljena kot klasifikacija v teh raziskovanjih.  

CPA je bila izdelana leta 1993, posodobljena pa leta 1996 in znova leta 2002. Nova verzija CPA, usklajena z 
NACE Rev. 2, je bila uvedena leta 2008.  

1.5. Revizije CPA  
Klasifikacije so osnovno orodje za razvrščanje pojavov resničnega sveta. Ker se resnični svet spreminja, jih je 
treba občasno posodobiti. Take posodobitve navadno ne prizadenejo le posamičnih elementov klasifikacije, 
temveč tudi njeno hierarhično strukturo. Večje kot so spremembe klasifikacije v njenih elementih in v strukturi, 
večji vpliv imajo na kontinuiteto časovnih vrst, osnovanih na tej klasifikaciji. Nujen je torej kompromis med 
primerljivostjo za nazaj in med potrebnimi posodobitvami klasifikacije. Zato ni priporočljivo, da se klasifikacije 
spreminjajo prepogosto. Poleg tega je treba uporabnost klasifikacije temeljito preveriti, preden ta začne veljati.   

1.5.1. Proces revizije CPA 2008  
Revizija CPA je rezultat procesa, ki je vključeval veliko število interesnih skupin: nacionalne statistične urade, 
Evropsko komisijo, Eurostat, evropska poslovna združenja in kogar koli drugega, ki je izrazil interes za predmet 
razprave. Razvojno delo in sodelovanje sta potekali tako na evropski kot na mednarodni ravni.  

Zaradi močne povezave med CPA in NACE/ISIC/CPC je bil za pripravo CPA, njeno strukturo in raven členitve 
uporabljen prvi osnutek CPC Ver. 2. 4-mestna raven NACE Rev. 2 je bila razširjena s kategorijami in 
podkategorijami do 6-mestne ravni CPA.  

Eurostat je maja 2004 sprožil obsežno posvetovanje o strukturi CPA. Začetno posvetovanje je bilo na osnovi osnutka 
CPA, skladnega z osnutkom ISIC, in ob upoštevanju pripomb prej omenjenih interesnih skupin osredotočeno 
predvsem na strukturo CPA 2008. Pripomb in predlogov uporabnikov je bilo ogromno – približno 2600.  

Ko je bila struktura že dobro začrtana, je Eurostat decembra 2005 sprožil drugo obširno posvetovanje s prej 
navedenimi interesnimi skupinami. To posvetovanje je bilo predvsem namenjeno celoviti strukturi osnutka CPA 
2008. Znova je bilo veliko predlogov in pripomb (več kot 900) uporabnikov, predvsem glede problemov v zvezi s 
povezavo s KN, glede podrobnih členitev CPA in CPC, glede pojasnil h klasifikaciji idr.  

Novembra 2006 je delovna skupina za revizijo NACE in CPA končala povezovalne tabele in pojasnila h 
klasifikaciji. Na tej točki procesa je bila struktura CPA posredovana Svetu in parlamentu EU. Uredbo, ki 
vzpostavlja CPA 20085), je Svet EU sprejel aprila 2008. Vendar je uporaba CPA retroaktivna; to pomeni, da se 
CPA uporablja od 1. januarja 2008, tj. od takrat, ko se je začela uporabljati tudi NACE Rev. 2.  

1.5.2. Prihodnje revizije  
Klasifikacija HS se revidira vsakih pet let. Zadnjič je bila revidirana leta 2005, uporabljati pa se je začela 1. 
januarja 2007. Ker morajo biti zaradi usklajenosti in preglednosti revizije povezanih klasifikacij ISIC/CPC in 
NACE/CPA sočasne, so se Eurostat in ZN dogovorili o skupnem razporedu posodobitev/revizij; naslednja 
posodobitev CPA je predvidena v letu 2012, ko bo predstavljena tudi revidirana HS.  

1.6. Pravni okvir CPA  

1.6.1. Statistična raba  
Statistični podatki, ki jih v povezavi s klasifikacijo proizvodov po dejavnosti zbirajo države članice EU, morajo biti 
zbrani v skladu s CPA ali z nacionalno klasifikacijo, ki izhaja iz CPA. Zato je za takšne statistike (nacionalni računi, 
kratkoročne statistike, statistika kmetijstva in ribištva, strukturne poslovne statistike) treba ustrezne pravne akte 
prilagoditi tako, da upoštevajo spremembo CPA.  

1.6.2. Nacionalne različice  
Uredbe o CPA državam članicam omogočajo, da za nacionalne namene uporabljajo nacionalne različice, ki 
izhajajo iz CPA. Takšne nacionalne različice pa morajo ustrezati strukturnemu in hierarhičnemu okviru CPA v 
skladu z naslednjimi pravili: 

a) klasifikacije, ki so manj razčlenjene kot CPA, morajo vsebovati natančno združevanje podkategorij CPA;  
b) klasifikacije, ki so bolj razčlenjene kot CPA, morajo vsebovati vse postavke, ki jih vsebujejo podkategorije CPA; 
c)  klasifikacije, ki so izpeljane v skladu s tem odstavkom, imajo lahko drugačne šifre in morajo vključevati 

povezovalno tabelo s CPA.  
Evropska komisija mora preveriti skladnost nacionalnih klasifikacij s temi pravili.  

   
5) Uredba (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti 

(CPA) in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3696/93 
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2. CPA ZA NESTROKOVNJAKE  

2.1. Kje lahko najdete informacije 
Obe klasifikaciji, CPA in NACE, vodi in vzdržuje Eurostat, statistični urad Evropske unije; države članice EU pa so 
vzpostavile številne spletne informacijske vire.  

Ker se vprašanja, povezana s klasifikacijami, običajno obravnavajo na nacionalni ravni, predvsem tista, ki so 
povezana s klasifikacijo posameznih enot, lahko uporabnik za nasvet vpraša nacionalni statistični urad. Razne 
informacije o splošnih zadevah glede klasifikacij ponuja Eurostat – na papirju, v elektronski obliki ali na spletu.  

RAMON, Eurostatov metapodatkovni strežnik (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_ 
PUB_WELC), vsebuje ne samo veliko število klasifikacij in povezovalnih tabel, ampak tudi publikacije, ki prinašajo 
dodatne informacije o klasifikacijah, tako za začetnike kot tudi za strokovnjake.  

Novejše orodje je spletna stran “NACE Rev. 2 – CPA 2008“ (http://circa.europa.eu/irc/dsis/nacecpacon/info/ 
data/en/index.htm), s klasifikacijami in povezovalnimi tabelami v elektronski obliki, ki omogočajo uporabo 
posameznikom. Vključene so klasifikacije NACE/ISIC, CPA/CPC in Kombinirana nomenklatura (CN). 

Stik z Eurostatom lahko vzpostavite prek telefonskih in internetnih povezav v državah članicah EU in poleg tega 
tudi prek elektronskega naslova estat-razredifications@ec.europa.eu.  

2.2. Terminologija 
Člen 1(3) Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi statistične klasifikacije proizvodov po dejavnosti 
(CPA) iz leta 2008 navaja: »Ta uredba se uporablja samo pri uporabi klasifikacije za statistične namene«. To 
pomeni, da je treba terminologijo CPA 2008 (tako kot terminologijo NACE Rev. 2) razlagati v okviru statističnega 
namena, običajno z zelo posebnim pomenom, ki ni nujno uporaben v drugačnem okviru, ki morda niti ni pravni.  

Terminologija med obema klasifikacijama je usklajena, zato da olajša primerjavo med klasifikacijama in tudi 
elektronsko iskanje ključnih besed.  

Za dodatne informacije glej terminološki slovar (§ 8). 

 
3. NAČELA IN METODE  

3.1. Načela CPA 
CPA je evropska različica CPC, čeprav so postavke CPA v drugačnem strukturnem vrstnem redu. CPC razvršča 
proizvode na podlagi fizičnih značilnosti in narave proizvoda, pa tudi glede na industrijski izvor; CPA uporablja ista 
merila, a daje prednost industrijskemu izvoru.  

Razredi CPA temeljijo na številnih drugih klasifikacijah: CPC, HS/CN in ISIC/NACE, ki določajo meje podkategorij 
CPA. Glavno načelo za razvrščanje proizvodov v CPA je merilo industrijskega izvora. Vsak proizvod – bodisi da 
gre za premično ali za nepremično blago ali storitev – je dodeljen eni sami dejavnosti v NACE na najpodrobnejši 
ravni razreda v NACE, ki proizvaja ta proizvod. Razvrščanje proizvodov glede na industrijski izvor tako daje 
klasifikaciji proizvodov drugačno strukturo kot v CPC, namreč strukturo, ki je skladna s strukturo NACE Rev. 2.  

Za razvrščanje proizvodov glede na njihov industrijski izvor po razredih sta CPA in NACE v enakem odnosu kot 
CPC in ISIC (njun odnos je še tesnejši). Ker je NACE podrobnejša od ISIC, je CPA (z nekaterimi izjemami) 
podrobnejša kot CPC.  

Za namen uskladitve je uporaba HS kot gradnikov CPA in drugih klasifikacij proizvodov, ki so povezane s CPA, 
očitno prednost. Tako so najmanjši gradniki CPA (in CPC) večinoma postavke HS. Vendar pa podkategorije CPA 
v nekaterih primerih niso določene na ravni podštevilke HS, ampak na podrobnejši ravni CN. Tako je v primeru, če 
se podrazred CPC deli zato, da bi sledil industrijskemu izvoru v skladu z NACE in če raven podštevilke HS ni bila 
dovolj podrobna za to (industrijski izvor je eno od meril HS, vendar so uporabljena tudi druga). Obstaja nekaj 
primerov, ko niti raven, ki jo zagotavlja CN, ni ustrezna, ali ko CN ni podrobnejša od HS. V takem primeru je 
posebno podkategorijo CPA glede HS oz. CN mogoče definirati le tako, da ustvarimo t. i. “ex-case“; to pomeni, da 
ta podkategorija CPA vsebuje le del določene podštevilke HS ali CN. Primer takšnega “ex-case“ je »mleko«. Ne 
HS ne CN ne razlikujeta »surovega mleka« (kot kmetijskega proizvoda) in »predelanega mleka« (kot mlekarskega 
proizvoda).  

HS in CN sta klasifikaciji za carinske namene. Tako se lahko raven podrobnosti med klasifikacijama precej 
razlikuje. Če bi elementi CPA temeljili le na osnovnih postavkah HS, bi proizvodi, s katerimi se nikoli ali le redko 
mednarodno trguje, npr. težko ali pokvarljivo blago, morda lahko bili prikazani na neustrezni ravni podrobnosti. Na 
splošno se je raven CN namesto HS redko uporabljala za določanje podkategorij CPA.  
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3.2. Posebnosti: odpadki, rabljeno blago, deli in oprema, objekti, popravila, vzdrževanje in storitve instalacije, 
storitve za plačilo ali po pogodbi, izvirniki, avtorske pravice in patenti ipd.  
Zgornje poglavje opisuje splošna načela in postopke, uporabljene pri razvijanju CPA. Poleg tega pa je treba za 
pravilno razumevanje strukture CPA razložiti številne posebnosti. Te posebnosti se nanašajo na določene vrste 
proizvodov, za katere je potrebna podrobnejša razlaga, če želimo razumeti njihovo razvrstitev in koncepte, ki so v 
ozadju. Te posebnosti bodo opisane v tem poglavju. Nekatere izmed teh posebnosti vključujejo odmike od CPC.  

Odpadki; rabljeno blago  

Revidirani ISIC in NACE razlikujeta posebne dejavnosti za zbiranje in odvoz odpadkov in za ravnanje z odpadki 
(NACE Rev. 2: skupini 38.1 in 38.2) in za pridobivanje sekundarnih surovin (NACE Rev. 2: skupina 38.3). Med 
revizijo NACE in CPA je bilo odločeno, da bodo v CPA 2008 vsi odpadki za nadaljnjo predelavo razvrščeni v 
skupino 38.1 (Zbiranje in odvoz odpadkov) ne glede na to ali so nastali v gospodinjstvih ali v podjetjih (drugi 
odpadki so bili v CPA 2002 razvrščeni v predelovalne dejavnosti). Odpadki, ki nastanejo pri predelavi ali 
odlaganju, se vključijo v skupino 38.2 (Ravnanje z odpadki). 

Pri dejavnosti predelave odpadkov in ostankov gre za pridobivanje sekundarnih surovin. Input pri reciklaži so 
odpadki, rezultat dejavnosti pa so sekundarne surovine, tj. nekdanji odpadki, ki so primerni za nadaljnjo predelavo 
(transformacijo) ne da bi bili nov končni proizvod (skupina 38.3 – "Pridobivanje sekundarnih surovin"). 

HS razlikuje pri odpadkih številne postavke; večina je razvrščena v oddelek 39 CPC. Vendar pa se oddelek 39 
CPC ne sklicuje na ISIC Rev. 4. V okviru CPA obstaja težava, kako vzpostaviti odnos med postavkami za 
odpadke v HS in proizvodi, ki so rezultat pridobivanja sekundarnih surovin. HS ne vsebuje smernic o tem, ali so 
odpadki primerni za nadaljnjo predelavo. Mnoge od teh postavk bi lahko bile inputi za dejavnost pridobivanja 
sekundarnih surovin, in ne rezultati te dejavnosti. Tako se nobena postavka HS ne razvršča med proizvode, ki so 
rezultat pridobivanja sekundarnih surovin. Poleg tega lahko te sekundarne surovine niso več odpadek, ker so bile 
pretvorjene iz odpadkov v uporabne proizvode.  

Podobna težava obstaja pri »rabljenem« blagu, saj je veliko takega blaga zajetega tudi v oddelku 39 (rabljena 
oblačila) CPC. Ohranil se je prejšnji dogovor, in sicer ta, da se rabljeno blago razvrsti v isto postavko kot novo 
blago.  

Deli in oprema  

Če ni drugače navedeno, velja splošno načelo, da je proizvodnja specializiranih »delov in opreme« razvrščena v 
tisto postavko CPA 2008, ki vsebuje proizvode (stroje, naprave ipd.), h katerim posamezni deli in oprema sodijo. 
Proizvodnja delov in opreme je rezultat številnih gospodarskih dejavnosti, vendar je takšna proizvodnja predvsem 
pomembna v povezavi s stroji in podobno opremo, s transportno opremo ter z električnimi in elektronskimi 
napravami. Poglavja HS za skoraj vse te proizvode vključujejo postavke za dele in opremo. 

HS podaja večinoma tako ozko definicijo postavke za posamezni del, da ni težav pri pravilnem določanju teh 
podpoglavij v enega od štirimestnih razredov proizvodov. Lahko pa podpoglavje HS vsebuje tudi dele, ki so 
različnega industrijskega izvora v NACE Rev. 2. V posebnih primerih nakazujejo rešitev za to težavo podrobnejši 
elementi CN. V drugih primerih pa je bilo treba povezavo med CPA in HS/CN omiliti.  

Objekti 

Objekti so zdaj del CPA 2008, storitve projektantov pa so vključene v oddelka 41 in 42 področja F (Gradbeništvo). 
V prvi fazi ni bilo odločeno, ali so objekti rezultat projektantov ali gradbenikov. Zato so bili proizvodi v oddelku 41 
povezani z NACE Rev. 2 na ravni oddelka preprosto zato, da ostaneta obe možnosti odprti. To vprašanje se ne 
pojavi v oddelku 42, kje so projektanti in gradbeniki v istih razredih.  

V drugi fazi so objekti veljali za rezultat projektantov, gradbena dela pa za rezultat gradbenikov.  

Popravila, vzdrževanje, montaža in inštalacije  

V skladu z NACE Rev. 2 so popravila, vzdrževanje, montaža in inštalacije razvrščene v oddelek 33 za stroje in 
naprave in oddelek 43 za elemente, ki so integralni del zgradbe ali drugega gradbenega objekta in skupino 45.2 
za motorna vozila in oddelek 95 za računalnike in izdelke za široko rabo.  

Storitve za plačilo ali po pogodbi  

Rezultat storitev, ki jih izvajalci izvajajo na blagu, ki ni v njihovi lasti, je razvrščen v “storitve za plačilo ali po 
pogodbi”.Proizvodnja za plačilo ali po pogodbi je za določene dejavnosti v NACE (npr. dodelava tekstilij) običajna. 
Zanje so bile v CPA ustvarjene posebne postavke, kot so skupina 13.3, oddelek 18 (del), skupina 24.5 (del) ali 
skupine 25.5, 25.6 (večino teh storitev vključuje oddelek 89 CPC). Vendar pa večinoma posebne kategorije in 
podkategorije, ki so običajno kodirane zx.yy.9 oz. zx.yy.99, spadajo v poglavje “Storitve podizvajalcev kot del 
proizvodnje …“. Te podkategorije vključujejo delne ali celotne postopke v okviru proizvodnje omenjenih 
proizvodov, ki jih izvajalci izvajajo z materiali, ki so last naročnika. Izvajalec je plačan za opravljeno delo, 
opravljene storitve pa lahko vključujejo zagotavljanje manjše količine dodatnega materiala, potrebnega za delo. Te 
storitve so vključene v oddelek CPC oddelek 88, razen skupine 13.3, ki je vključena v oddelek 89. Storitve 
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podizvajalcev ne vključujejo blaga iste kategorije, če blago proizvaja izvajalec, ki je lastnik glavnega vhodnega 
materiala.  

Izvirniki 

CPA 2008 vključuje izvirnike avtorjev in umetnikov, izvirnike programske opreme in avdiovizualne izdelke, izvirnike 
zbirk podatkov, raziskovanje in razvoj, oblikovalske izvirnike, izvirnike blagovnih znamk in franšiz, in na splošno 
izvirnike, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. V CPA so izvirniki razvrščeni blizu storitev, ki so rezultati z 
njimi povezane gospodarske dejavnosti. Izvirniki so lahko uporabnikom ali podjetjem na voljo neposredno (npr. 
izvirniki upodabljajočih umetnosti), vendar so pogosteje na voljo v obliki predelanih proizvodov, kot so “vsebinski 
proizvodi“ v informacijskem sektorju.  

Avtorske pravice in patenti 

Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in naravnih virov (avtorske pravice, patenti, licence, 
blagovne znamke, franšize, pravice, povezane s preiskovanjem in vrednotenje rudnin) so bile vključene v CPA 
2008. Razvrščene so v skupino 77.4, razen avtorsko zaščitenih del (knjige, filmi, glasba, programska oprema, 
računalniške igre); te so vključene v oddelka 58 in 59. Upravljanje za pravice do industrijske lastnine ter za 
avtorske pravice in njihove prihodke je razvrščeno v 74.90.20, razen pravic, povezanih z umetniškimi, literarnimi in 
glasbenimi deli (58.11.60, 58.12.30, 58.14.40, 90.02.19) ali s kinematografskimi in avdiovizualnimi deli (59.13.12).  

 
4. RAZLAGA 

4.1. Pravila za razvrščanje: osnovna pravila Združenih narodov za razvrščanje blaga in storitev  
Prvi pogoj za usklajeno uporabo CPA je usklajena razlaga posameznih postavk v njej. Za enotno razlago so zelo 
pomembna Pojasnila. 

Pojasnila so sestavljena iz dveh delov: vsebina postavk na različnih ravneh klasifikacije CPA je opisana v delu, ki 
se glasi: »sem spada«, »sem spada tudi«. Za razmejevanje od drugih postavk CPA in da bi služilo kot vodilo, je 
pod »sem ne spada« naveden še seznam proizvodov/storitev, ki bi jih uporabnik klasifikacije morda lahko 
pričakoval v določeni postavki CPA, pa so v klasifikaciji razvrščeni drugje. Referenca napoti uporabnika na razred, 
v katerega so določene postavke vključene. (več v Pojasnilih, glej § 4.2.1). 

Kljub pojasnilom pa obstajajo številni primeri, ko ni jasno, v katero od dveh ali več podkategorij CPA je treba 
razvrstiti določen proizvod. NACE in HS lahko ponujata rešitev, vendar so včasih potrebna za razlago določena 
pravila.  

Izhodišče za razvrščanje proizvodov je določanje bistvenih elementov proizvoda, ki se razvršča. Tako kot 
dejavnosti lahko tudi proizvodi vsebujejo številne elemente. Elementi blaga in storitev lahko tako kot pri pomožnih 
dejavnostih podpirajo glavno funkcijo blaga ali glavni namen storitve. Primeri so embalaža za blago, namenjeno 
maloprodaji, pri čemer je novo blago pakirano ali pa so navodila za uporabo dodana - namenjeni so podpori 
uporabe »glavnega« proizvoda; majhni deli, uporabljeni za opravljanje storitve v kategoriji 45.20.1 (Vzdrževanje in 
popravila osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil); svetovalno mnenje za podporo storitve v 
kategoriji 47.00.74 (Maloprodaja farmacevtskih izdelkov). Teh proizvodov (embalaža, dodana navodila za 
uporabo) ne bi smeli imeti za posebne storitve, ampak za del »glavnega« proizvoda. 

V skladu s konceptom nacionalnih računov, CPA 2008 gleda na rezultat procesa proizvodnje blaga različno, 
odvisno od tega, ali je vhodni material v lasti enote ali ne. Če vhodni material ni v lasti enote je rezultat enote 
storitev, ki je opravljena in vključena v vhodni material, in za to je izvajalec plačan.  

Zato CPA 2008 na splošno razlikuje blago, proizvedeno za lasten račun, in storitve, opravljene na blagu za plačilo 
ali po pogodbi (glej § 3.2). V CPC so ti proizvodi obravnavani kot “storitvena proizvodnja“. 

Če je jasno, kateri proizvod mora biti razvrščen, lahko poiščemo ustrezno šifro CPA. Najprej je treba upoštevati 
splošna načela CPA. Razred NACE, v katerega sta razvrščena blago ali storitev, določa prva štiri mesta razreda 
CPA. Morda je za pridobivanje dodatnih informacij koristno skupaj s pojasnili za CPA uporabiti tudi pojasnila za 
NACE. Pojasnila za CPA in NACE niso enaka. CPA opisuje proizvode in storitve, medtem ko NACE opisuje 
dejavnosti. Vendar pa poleg te temeljne razlike pojasnila za NACE včasih podajajo podrobnejše (na dejavnosti 
temelječe) informacije ali opisujejo dejavnost z drugačnimi izrazi. Seveda je pomoč NACE mogoča le do četrtega 
mesta in ne zagotavlja vedno rešitve za razvrstitev. V teh primerih so na voljo druge vrste pomoči, kot so posebna 
pravila za premično blago iz HS.  

Poglavja HS (štirimestne šifre HS) in podpoglavja HS (šestmestne šifre HS) so gradniki CPA, saj tudi uporabljajo 
industrijski izvor kot eno od glavnih meril. Za proizvode, vključene v HS, lahko tako uporabimo pravila za razlago 
te klasifikacije, če NACE ne zagotavlja dovolj informacij ali če gre za petmestno ali šestmestno raven. 



METODOLOŠKE SMERNICE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

18  

Glavna pravila HS so6): 

"Vsako poglavje in podpoglavje vključuje tudi proizvode, ki niso kompletni ali končni, če imajo bistvene značilnosti 
kompletnega ali končnega proizvoda. Nekompletni proizvodi so na primer stroji ali naprave, v katere še ni vgrajen 
električni motor, ali motorna vozila, ki so še brez koles ali pnevmatik ali akumulatorja ali še niso opremljena z 
motorjem ali so brez notranje opreme ali pa kolesa brez sedeža in gum. Določbe tega člena veljajo tudi za 
»surovce« (tj. polizdelke, ki že imajo obliko končnega proizvoda). 

Vsak razred z referenco v poglavju na material ali snov vključuje tudi mešanico ali kombinacijo tega materiala ali 
snovi z drugim materialom ali drugimi snovmi.  

Mešanice, sestavljeno blago, ki vsebuje različne materiale ali je narejeno iz različnih komponent, in blago, 
pripravljeno v kompletih za maloprodajo, so razvrščeni po materialu ali komponentah, ki jim dajejo njihov bistveni 
značaj, če je to merilo mogoče uporabiti. 

Kadar se proizvodi lahko razvrstijo v dve ali več poglavij, ima prednost poglavje, ki zagotavlja podrobnejši opis 
proizvoda." 

Odločitve glede HS so v veliko pomoč pri razlagi CPA 2008, če upoštevamo dejstvo, da se pravila HS nanašajo na 
postavke HS.  

Proizvod, ki vsebuje kombinacijo elementov blaga ali storitev, mora biti v CPA razvrščen z uporabo metode »od 
zgoraj navzdol« (»top-down«). To pomeni, da morajo biti za določitev glavnega področja najprej določeni elementi, 
ki so v isti najvišji ravni (področju); isti postopek se uporablja za oddelke, skupine, razrede in kategorije, tako da 
pridemo do prave podkategorije. Pomembnost proizvoda se meri z vrednostjo blaga. Ta se lahko razlikuje od 
cene, plačane za paket blaga in storitev, pogosto zato, da se naredi vtis, da je en proizvod kupljen, drugi pa 
brezplačen (npr. mobilni telefoni in telefonske kartice).  

Pravilo HS, ki določa, da se blago – kot zadnja možnost – razvrsti v poglavje, ki se pojavi zadnje po vrsti med 
tistimi, ki zaslužijo enako obravnavo, ni primerno z ekonomskega vidika, ampak je potrebno iz pravnih razlogov, ko 
HS uporabljamo za carinske namene. V tem primeru CPA zahteva, da se blago razvrsti po podobnosti. V 
nasprotju s HS vidiki podobnosti lahko temeljijo na proizvodnem procesu, kot je opisano v NACE Rev. 2. 

Načeloma HS lahko pomaga pri razlagi vsebine določene postavke CPA. Ker pa so postavke HS pogosto precej 
raznolike in se dodelijo postavkam CPA glede na njihovo glavno vsebino, obstajajo primeri, pri katerih povezava med 
HS in CPA 2008 ni vedno natančna. V teh primerih ima opis (naslov) CPA 2008 prednost pred definicijo v HS.  

Tako kot 5.051 postavk HS tudi 3.142 podkategorij CPA morda ne izpolnjujejo zahtev po opisu vsakega 
posameznega blaga ali storitve. V teh primerih je pomembno razjasniti vrsto dejavnosti (razred CPA), v kateri se 
blago proizvaja ali storitev opravlja, in katero blago ali storitev mora biti razvrščeno v CPA. Vzporedni proizvodi, za 
katere je ustrezna podkategorija CPA znana, ali iskanje splošnejšega izraza vam lahko dajo idejo za to, kako je 
treba razvrstiti določeno blago ali storitev. Na primer: majoneza je »omaka« v okviru CPA (10.84.12) in izposoja 
snežne deske spada pod “Dajanje športne opreme v najem” (77.21.10). Če ni druge možnosti, je treba blago ali 
storitve razvrstiti v podkategorijo, ki je primerna za njim najbližje blago ali storitve. Da bi našli ustrezne 
podkategorije, je včasih treba uporabiti HS ali iskati od zgoraj navzdol po skupinah ali razredih CPA (npr. v skupini 
16.2 za lesene izdelke). 

Če proizvod ni neposredno ali posredno omenjen v naslovu ali v pojasnilih določene postavke, mora biti razvrščen 
v eno od preostalih postavk, namreč »drugo« ali »d. n.« (drugje nerazvrščeno). Te postavke lahko prepoznamo po 
tem, da imajo na zadnjem mestu “9“. Primera sta podkategoriji 25.99.29 (Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.) in 
82.99.19 (Druge pomožne poslovne storitve, d. n.). 

Omeniti je treba še naslednje: če so postavke CPA uporabljene za nestatistične namene – npr. kot vir za pripravo 
pravnih dokumentov ali za javna naročila ali pravne odločitve, so za razlago uporabe postavke v pravnem 
dokumentu ali odločitvi odgovorni tisti, ki pripravljajo pravni dokument ali odločitev, v kateri se sklicujejo na 
postavke CPA, in ne razvijalci klasifikacije.  

4.2. Instrumenti za razlago: pojasnila CPA, CPC, HS, CN, PRODCOM, povezovalne tabele, sklepi, trgovina, 
opisana s proizvodi, s katerimi se trguje, ipd.  

4.2.1. Pojasnila 
Za enotno razlago so zelo pomembna Pojasnila. Tako kot CPA 2008 temelji na CPC Ver. 2, pojasnila za CPA 
2008 temeljijo na pojasnilih za CPC Ver. 2. Na splošno so bila pojasnila za CPC Ver. 2 prevzeta kot pojasnila za 
CPA 2008. Če je podrazred CPC v CPA 2008 razdeljen na dve ali več podkategorij CPA, je treba razdeliti tudi 
pojasnila. V določenih primerih so bila pojasnila za CPC Ver. 2 spremenjena ali razširjena, da podrobneje 
opisujejo vsebino podkategorij CPA. 

 
   
6) Za celotna pravila glej: World Customs Organization, The Harmonized Commodity Description and Coding System, fourth edition 2007. 
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Za premično blago se za razlago CPA 2008 lahko uporabljajo pojasnila za HS. Te opombe so dobro zasnovane in 
njihova uporaba pomaga pri razumevanju postavk CPA ob upoštevanju omejitev, opisanih pod § 4.1.  

CPA 2008 predstavlja podrobna pojasnila v zvezi s proizvodi, ki niso premično blago (tj. s storitvami). Te opombe 
vsebujejo opise proizvodov, ki so vključeni v posamezno podkategorijo, in za referenco tudi tistih, ki so izključeni. 
V določenih primerih so na voljo tudi pojasnila za postavke na višjih ravneh CPA 2008. Za proizvod, ki je izključen 
iz določene postavke, je podana natančna napotitev k postavki, v katero je ta proizvod razvrščen. 

Medtem ko so opisi naslovov namenjeni določitvi meja postavk CPA 2008, pojasnila dodatno pojasnjujejo mejo in 
vsebino postavke. Vendar pa pojasnila v resnici niso namenjena predstavitvi obsežnega seznama vseh 
proizvodov pod vsako postavko, ampak so preprosto seznam primerov, ki ponazarja vsebino. Enako velja za 
pojasnila o HS ali za kombinirano nomenklaturo na ravni Evrope. 

4.2.2. Seznam PRODCOM  
Slovenska različica seznama PRODCOM je Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP). Seznam proizvodov, 
uporabljenih za raziskovanje o industrijski proizvodnji na ravni Skupnosti (seznam PRODCOM), uporablja 
strukturo CPA 2008 za strukturiranje postavk. Postavke v seznamu PRODCOM so podrobnejše kot v CPA in 
zagotavljajo uporabne informacije tudi za razlago CPA 2008. Seznam PRODCOM se vsako leto spreminja. 

Poleg tega seznam PRODCOM opredeljuje »industrijske storitve« na področju rudarstva in predelovalnih 
dejavnosti. Za storitve po pogodbi pa ima raziskovanje o industrijski proizvodnji lastna pravila, ki niso skladna z 
razlago pod § 3.2 (Storitve za plačilo ali po pogodbi), ker se PRODCOM ukvarja s proizvodi, in ne z dejavnostmi.  

Letne različice seznama PRODCOM so na voljo na Eurostatovem metapodatkovnem strežniku RAMON 
(http://ec.europa.eu/eurostat/ramon), slovenske različice seznama PRODCOM (NIP) pa so na voljo na 
http://www.stat.si/klasje/klasje.asp 

4.2.3. Povezovalne tabele 
Povezovalne tabele so pomembna orodja za primerjanje statističnih podatkov, ki se zbirajo in predstavljajo na 
podlagi različnih klasifikacij. Te povezovalne tabele postanejo potrebne takrat, ko se klasifikacije spremenijo ali 
kadar klasifikacije zaradi razlik v osnovnih okvirih ne morejo biti tesno povezane. Povezovalne tabele med 
različnimi različicami iste klasifikacije se uporabljajo za opisovanje podrobnih sprememb, ki se zgodijo v postopku 
revizije. 

Ker se CPA uporablja za zbiranje in predstavitev statistike na mnogih področjih, je treba imeti povezovalne tabele 
med sedanjo CPA in njeno prejšnjo različico.  

Ker sta bili NACE Rev. 2 in CPA 2008 pripravljeni hkrati, je med klasifikacijama močna povezava. Z opredelitvijo 
blaga v CPA glede na CN, kjer je to bilo mogoče, je bila ustvarjena podrobna povezovalna tabela med CN, CPC, 
ISIC in NACE. 

Povezovalne tabele med CPA in kombiniranimi nomenklaturami CN so na voljo tudi v slovenskem jeziku na spletni 
strani http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/relations/index.cfm?TargetUrl=LST_REL&StrLanguageCode=EN&Int 
CurrentPage=3 

Povezovalne tabele prikazujejo povezave med omenjenimi klasifikacijami na najnižji ravni vsake od njih. Tudi če 
ne zagotavljajo tekstovnih pojasnil povezav, se lahko uporabljajo kot orodje za razlago CPA 2008. Če je 
razvrstitev v CN, CPC Ver. 2 ali CPA 2002 znana, je prav lahko najti ustrezno postavko v CPA 2008 z določbami, 
navedenimi pod § 5.1.1 in § 5.2.1.  

Informacije o klasifikacijah in povezovalnih tabelah so na voljo na Eurostatovem metapodatkovnem strežniku 
RAMON (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon). 

4.2.4. Trgovina, opisana s proizvodi, s katerimi se trguje 
Praktično orodje, ki lahko pomaga pri enotni razlagi CPA 2008 na področju trgovine, je dokument “Trade 
Described by Products Traded“ (trgovina, opisana s proizvodi, s katerimi se trguje). Ta dokument razporeja vse 
premično blago v podkategorije CPA 2008 v trgovini (oddelki 45-47 klasifikacije). 

Upoštevani so le tisti proizvodi, ki se prodajajo v določeni vrsti trgovine. Za prodajo na drobno v smislu oddelka 47 
CPA 2008 je blago omejeno na potrošniško blago ali blago za prodajo na drobno. Zato blago, ki se običajno ne 
prodaja na drobno, kot so žitna zrna, ruda, industrijski stroji ipd., ni razvrščeno v oddelek 47.  

Ker so postavke za premično blago bolj ali manj raznovrstne, se lahko zgodi, da podkategorije za blago niso dovolj 
podrobno razdeljene za podkategorije trgovine. Zato bo morda pri razvrščanju trgovinskih storitev v določenih 
primerih potrebna arbitrarna odločitev. 

Dokument “Trade Described by Products Traded“ je na voljo na Eurostatovem metapodatkovnem strežniku 
RAMON (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon). 
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4.2.5. Sklepi 
Odbor za Evropski statistični sistem (ESSC) lahko izdaja sklepe glede razporejanja proizvodov v podkategorije 
CPA. V večini primerov pa se odločitve sprejmejo na ravni delovne skupine NACE/CPA. Te odločitve so znane kot 
“sklepi“. 

Sklepi temeljijo na posebnih vprašanjih v zvezi z razvrščanjem, ki se pojavijo na nacionalni ravni, tj. na vprašanjih, 
ki se pojavijo v državnih statističnih uradih in ki so bila predstavljena na sestanku delovne skupine NACE/CPA.  

Eurostat redno posodablja seznam sklepov in jih objavlja na strežniku RAMON (http://ec.europa.eu/eurostat/ 
ramon). 

 
5. ODNOSI MED CPA IN DRUGIMI KLASIFIKACIJAMI (GLAVNA MERILA, UPORABA, USKLAJEVANJE, 

OBSEG) 

5.1. CPC 
CPA je evropska različica CPC (Osrednje klasifikacije proizvodov), njeni cilji pa so skladni s cilji CPC. Primarni 
namen obeh klasifikacij je razvrščanje blaga in storitev, ki so rezultat ekonomske dejavnosti: CPC za katero koli 
gospodarstvo in CPA za evropsko gospodarstvo. Poleg tega je cilj CPC zagotoviti okvir za mednarodne primerjave 
in spodbujati usklajevanje različnih statistik, ki se ukvarjajo z blagom in storitvami, in tudi krepiti vlogo nacionalnih 
računov kot instrumenta za usklajevanje ekonomskih statistik. CPA in CPC sta skladni na najnižji ravni: osnovne 
postavke CPA so iste kot postavke v CPC oz. v njenih pododdelkih. Tako je omogočeno mednarodno usklajevanje 
med državami članicami Evropske unije in med preostalim svetom.  

Za boljše razumevanje odnosa med CPA in CPC sledi kratka predstavitev uporabe, obsega in strukture CPC.  

CPC je referenčna klasifikacija za vse klasifikacije proizvodov v mednarodnem sistemu ekonomskih klasifikacij 
Združenih narodov. Tako je eden od osnovnih ciljev služiti kot mednarodni standard za zbiranje in tabeliranje vseh 
vrst podatkov, ki zahtevajo podrobnosti o proizvodih, vključno z industrijsko proizvodnjo, o nacionalnih računih, o 
storitvah, o domači in mednarodni blagovni menjavi, o mednarodni trgovini s storitvami, o plačilni bilanci, o 
potrošnji in o statistiki cen.  

CPC je popolna klasifikacija proizvodov; zajema vse blago in storitve, ki so lahko predmet domačih in 
mednarodnih transakcij ali so lahko vpisane v zaloge. Na splošno sledi definicijam proizvodov v SNA. Blago in 
storitve razume kot rezultate proizvodnje.  

Kar zadeva obseg, CPC zajema (a) fizično blago (ki vključuje premično blago in nepremično fizično blago), (b) 
neopredmeteno blago in (c) storitve. Koncept neopredmetenega blaga se nanaša na informacijske proizvode in 
druge izvirnike, ki so rezultat ekonomske proizvodnje, pa sicer ne bi mogli biti vključeni v CPC. Konceptualni 
pregled proizvodov, vključenih v CPC Ver. 2, je privedel do uvedbe širšega koncepta za blago in storitve. Zato so 
bili objekti, čeprav so nepremično fizično blago, vključeni v redno strukturo CPC.  

CPC zajema tudi proizvode, ki morda nimajo nobene vrednosti, kot so odpadki. Čeprav jih pogosto obravnavamo, 
kot da so brez vrednosti, so vseeno (nenamenski) rezultat proizvodnega procesa in jih je morda treba meriti kot 
inpute za določene procese. CPC ne zajema storitev gospodinjstev za lastno končno porabo v istem 
gospodinjstvu, in se v tem razlikuje od SNA, ki jih zajema.  

CPC je razdeljena na deset področij. Vsako je razdeljeno na ne več kot devet oddelkov, ti pa so razdeljeni na 
največ devet pododdelkov itd. Področja 0 do 4 za blago ustrezajo kategorijam HS, kjer se za razvrščanje blaga 
najprej uporablja merilo fizičnih lastnosti premičnega blaga. Druga področja so za gradbeništvo (področje 5) in 
storitve (področja 6–9). Področja za storitve v CPC v glavnem ustrezajo agregiranim področjem v ISIC.  

Vsak podrazred v področjih 0 do 4 CPC ustreza enemu poglavju ali podpoglavju ali agregatu več poglavij ali 
podpoglavij HS. Če opredelitev podrazreda CPC ne uporablja celotnih podpoglavij HS, so zagotovljena kratka 
pojasnila.  

V strukturi CPC se upoštevata narava proizvoda in dejavnost, v kateri se proizvaja, čeprav struktura CPC v vseh 
primerih ne sledi natančno načelu dejavnosti izvora. Neobdelane kože so na primer živalske surovine in so 
razvrščene v področje 0 (kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo), medtem ko je meso razvrščeno v področje 2, med 
živila, čeprav oba proizvoda prihajata iz klavnic. Kovinski izdelki iz litega železa in drugi kovinski izdelki, narejeni z 
litjem, so še en primer: v HS so razvrščeni v dele strojev ali drugega blaga. Zato CPC ne zagotavlja povezave s 
skupino 243 (Livarstvo) v ISIC za vse proizvode, ki so lahko rezultat te dejavnosti.  

5.1.1. Razlike med CPA in CPC 
Čeprav je CPA evropska različica CPC, se od nje razlikuje ne le po tem, da je običajno podrobnejša (3,142 
podkategorij CPA in 2,738 podrazredov CPC), ampak tudi kar zadeva strukturo.  

Višje ravni CPC in CPA so precej različne. CPA uporablja merilo ekonomskega izvora glede na strukturo NACE, 
medtem ko ima CPC posebno strukturo, ki predvsem razlikuje med blagom in storitvami.  
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CPC razvršča premično blago v področja 0 do 4, nepremično blago v področje 5 in storitve v področja 6–9. Znotraj 
tega okvira so montaža, popravila, vzdrževanje in proizvodnja za plačilo ali po pogodbi razvrščeni v področje 8. 
Obravnava »neopredmetenega blaga« v CPC je bolj zapletena, ker je v teh proizvodih bistvena informacija, ki je 
vključena v proizvod. Ta informacija je lahko vključena v fizični predmet, kot sta programska oprema na 
računalniškem traku ali koncept industrijskega dizajna na papirju, ali pa je na voljo in se razširja brez fizičnega 
nosilca (npr. programska oprema ali glasba na spletu). V prvem primeru (informacija je vključena v fizični predmet) 
so proizvodi obravnavani kot blago – področja 0– 4; v drugem primeru (brez fizičnega nosilca) pa so vključeni v 
storitve v področjih 8–9. 

Zato so mnoge dejavnosti, v katerih se proizvajata tako blago kot storitve, npr. predelovalne dejavnosti, ali v katerih 
se proizvajata obe vrsti »neopredmetenega blaga«, vodijo do proizvodov z različno razvrstitvijo v CPC in CPA: 
podkategorije CPA je treba preurediti v skladu z njihovim ekonomskim izvorom, da ustrezajo strukturi NACE. Zaradi 
tega je določeno blago, razvrščeno med storitve, zunaj področij A–doF: tiskano gradivo za objavo (oddelek 58), 
nosilci podatkov, ki se uporabljajo v strojih za avtomatsko obdelavo podatkov (oddelek 58), magnetni trakovi s 
posnetki zvoka in slike; kinematografski filmi, osvetljeni in razviti (oddelek 59), načrti in risbe za arhitekturne, 
inženirske ipd namene (oddelek 71), fotografske plošče in filmi, razen kinematografskih filmov, osvetljeni (oddelek 
74), umetniška dela (oddelek 90), muzejske zbirke in starine (oddelek 91) ter človeški lasje, neobdelani (oddelek 96). 

CPC Ver. 2 ima poleg tega v kmetijstvu (oddelek 01) posebne podrazrede za semena v skupini 01.1, medtem ko 
CPA 2008 tega ne razlikuje. Nekatere razlike v CPC Ver. 2 so za Evropo preveč podrobne; CPA 2008 ima zanje 
poglavja in skupine 01.1, 01.2 in 01.4. Podobno velja za druge razrede in podkategorije (glej Prilogo 1).  

V strukturi ISIC Rev. 4 in NACE Rev. 2 so bile na določenih področjih opravljene spremembe, vendar pa 
spremembe niso bile hkrati opravljene tudi v CPC Ver. 2. Odstopanja CPA 2008 od CPC Ver. 2 so potrebna, da se 
ohrani skladnost med CPA in NACE (glej Prilogo 1). 

Nekatere podkategorije CPA 2008 nimajo jasnih povezav s CPC Ver. 2 (glej Prilogo 1).  

5.1.2. Primerjava načel med CPA in CPC 
CPC razvršča proizvode na osnovi fizičnih značilnosti in narave proizvoda, pa tudi glede na industrijski izvor. CPA 
uporablja ista merila, a daje prednost industrijskemu izvoru, medtem ko je za CPC pomembnejše razlikovanje med 
blagom in storitvami ter stopnja proizvodnje (surovine ali predelani proizvodi).  

Industrijski izvor blaga in storitev v CPA je v enakem razmerju (čeprav je odnos tesnejši) kot povezava med 
blagom in storitvami v CPC v primerjavi z ISIC. Ker je NACE podrobnejši od ISIC, je bilo treba razvrstiti elemente 
CPC enega razreda v ISIC v enega ali več razredov v NACE, ki so pododdelki tega razreda v ISIC. Le v redkih 
primerih CPA ni sprejela industrijskega izvora, podanega v CPC, in razvrstila te proizvode drugače od CPC. 
Polega tega se CPA in CPC razlikujeta po tem, da CPA razvršča vse proizvode glede na industrijski izvor. V CPC 
so proizvodi, ki nimajo reference na dejavnost ali imajo referenco le na višji ravni, kot je razred. Prvi primer je 
oddelek CPC 39 (Odpadki), drugi pa oddelek CPC 88 (Storitvena proizvodnja na fizičnih inputih v lasti drugih). Za 
večino podrazredov je industrijski izvor podan le na ravni oddelka v ISIC. 

Elementi CPA so isti kot v CPC, običajno v razmerju 1 : 1 ali n : 1. Tako so vsi podrazredi CPC del CPA bodisi na 
isti bodisi na podrobnejši ravni. Razlogi za cepitev podrazredov v CPC so dveh vrst. Prvi razlog se nanaša na 
povezavo z NACE. Če je bil razred v ISIC razdeljen na dva ali več razredov v NACE, je včasih treba razdeliti 
ustrezni podrazred v CPC, da pravilno razvrstimo glede na industrijski izvor. Drugi razlog je, da je za evropske 
namene večja podrobnost CPA zaželena. Vendar pa v določenih primerih podrazredi v CPC niso bili prevzeti v 
CPA na isti ravni podrobnosti, ampak na bolj agregirani ravni. Raven podrobnosti v CPC je preveč podrobna, da bi 
bila primerna za Evropo. Npr. razlikovanje med storitvami motelov in hotelov za evropske namene ni pomembno. 
Obstajajo tudi drugi primeri pri ribah in drugih vodnih organizmih ter pri konzerviranem mesu in mesnih izdelkih. V 
drugih primerih pa proizvodi iz CPC v CPA niso ločeni zaradi težav z zbiranjem podatkov o njih.  

5.2. HS in CN 
HS, in njena razširjena različica CN, ki se uporablja v državah članicah Evropske unije, sta klasifikaciji proizvodov 
za zunanjo trgovino in ju uporabljajo carinske službe. Odnos med CPA in HS/CN je določen z uporabo elementov 
HS/CN kot gradnikov za premično blago v CPA. Ustrezno s SNA, koncepti in obsegom blaga v HS/CN, so blago 
fizični predmeti, za katere obstaja povpraševanje, nad katerim se lahko vzpostavi lastninska pravica in katerih 
lastništvo se lahko prenaša z ene institucionalne enote na drugo preko tržnih transakcij. Skupni obseg CPA in 
HS/CN zajema proizvedeno blago v njegovi fizični manifestaciji, medtem ko so načeloma storitve izključene iz HS, 
ker se z njimi ne more trgovati ločeno od njihove proizvodnje. HS zajema tudi energijo, uporabljene stroje in 
naprave, kot so vozila, in – drugače kot CPA – ne ločuje rabljenega in novega blaga. Ker je bil HS/CN ustvarjen za 
carinske namene, proizvodi s katerimi se nikoli ali le redko mednarodno trguje, npr. težko ali pokvarljivo blago, kot 
je sveže mleko ali pokvarljiva živila, niso posebej prikazani v poglavjih. 

Struktura CPA se razlikuje od strukture HS/CN, ki je organizirana v 21 oddelkov; ti zajemajo proizvode, ki jih 
proizvajajo primarni proizvajalci (npr. žive živali, ribe, zelenjava, žitarice ipd.), in proizvode, narejene iz njih; 
surovine (npr. plastika, guma, kovine ipd.) in proizvode, narejene iz njih; izpopolnjene proizvode, npr. stroji in 
mehanične naprave; vozila; optični instrumenti in podobno; orožje in strelivo; umetnine in starine.  
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HS/CN razlikuje proizvode po vrsti  materiala, iz katerega so narejeni, po funkciji proizvoda in po stopnji  obdelave 
proizvoda. Nepopolni ali nedokončani proizvodi so v HS/CN razvrščeni kot popolni ali dokončani proizvodi, če 
imajo glavne značilnosti popolnih ali dokončanih proizvodov. Posamezni sestavni deli proizvoda so razvrščeni tako 
kot sestavljen proizvod. Npr. ure so razvrščene v različna podpoglavja HS/CN, najprej po tem kako so obložene 
(npr. kovinska obloga z dragimi kovinami), nato ure, ločene od gibljivih in drugih delov, potem kompletne in 
sestavljene - ločene od nesestavljenih ali delno sestavljenih, vključno z nekompletnimi a sestavljenimi urami in 
njihovimi gibljivimi deli. V CPC vse to spada v isti razred in razdelitev v podrazrede je manj stroga.  

Ker se v HS/CN ne uporablja merilo industrijskega izvora, določeno razlikovanje iz CPA v HS/CN ni mogoče; npr. 
razlikovanje rib glede na to, ali jih lovijo v oceanih, obalnih vodah ali celinskih vodah ali pa so gojene v 
ribogojnicah. 

Kljub različnim merilom razvrščanja se v nekaterih delih struktura CPA približa strukturi HS/CN na nižji ravni 
klasifikacije. Vendar pa je zaradi nekaterih razlik v načelih obravnave določenih proizvodov primerjava med 
klasifikacijama mogoča le z uporabo povezovalnih tabel.  

5.2.1. Proizvodi, za katere ni povezave s HS/CN 
HS zajema vse proizvode, s katerimi se lahko mednarodno trguje in ki imajo fizično razsežnost. Nepremično blago 
in storitve tako v tej klasifikaciji niso zajete. Vendar pa je rezultat nekaterih storitev fizično blago, s katerim se 
lahko mednarodno trguje in bi lahko bilo zajeto v HS. Gre predvsem za “neopredmeteno blago“, pri katerem je 
informacija vključena v fizični predmet. Taki primeri so kinematografski filmi kot izdelki filmske industrije, 
računalniški CD-ji in DVD-ji kot izdelki računalniške industrije ali arhitekturni načrti kot izdelki arhitekturne stroke. 
Za te in podobne proizvode HS zagotavlja posebne postavke. Toda če ni fizičnega nosilca (npr. programska 
oprema ali glasba na spletu), proizvodi nimajo postavk v HS. 

Ker je v CPC premično blago razvrščeno enako kot v HS, CPC vključuje tudi postavke za fizične proizvode teh 
storitev. Poleg tega ima CPC tudi postavke za storitve kot take (npr. proizvodnja filmov, ponudba programske 
opreme, arhitekturne storitve). Vse te postavke so bile prevzete v CPA, tako da so v CPA tako storitve kot njihovi 
fizični proizvodi. Pri uporabi CPA moramo paziti na morebitno dvojno štetje storitev in fizičnega blaga, ki je njihov 
rezultat.  

Drugi primeri, ko ni povezave med CPA in HS/CN, vključujejo mnoge kmetijske proizvode, kot so surovo mleko 
ovc in koz, kamel, živalske zarodke za reprodukcijo, sladkovodne ribe ali morsko rastlinje in druge alge 
(negojene), s katerimi se redko, če se sploh, mednarodno trguje. Ustrezno temu obstajajo v področju C (Proizvodi 
predelovalnih dejavnosti) nekateri pokvarljivi ali lokalni proizvodi, ki nimajo povezave s HS/CN, kot so v kosih 
pakirana zelenjava in sadje, pripravljene jedi in obroki, montažne stavbe iz plastičnih mas. 

Drugi primeri, ko ni povezave, vključujejo različne izvirnike (izvirniki radijskih oddaj in izvirniki zvočnih zapisov ipd.) 
v področju J (Informacijske in komunikacijske storitve) in tudi izvirnike raziskovanj in razvoja v področju M 
(Strokovne, znanstvene in tehnične storitve), saj to ni tipično komercialno blago.  

5.3. ISIC in NACE 
EU je za razvoj CPA sprejela merilo ekonomskega izvora in NACE kot referenčni okvir. Vsak proizvod, naj gre za 
premično ali nepremično blago ali storitev, je dodeljen eni sami dejavnosti v NACE. Zato struktura v CPA do 
štirimestne ravni (razred) ustreza strukturi NACE. Povezava med CPA in NACE je v šifrah CPA očitna: na vseh 
ravneh CPA 2008 je kodiranje prvih štirih mest enako kot v NACE Rev. 2. Vendar pa obstajajo določene izjeme, 
ker je mogoče podrobno povezavo med proizvodi in dejavnostmi vzpostaviti le do določene stopnje. Tako je bilo 
nekatere proizvode mogoče razvrstiti v dejavnosti na višji ravni, kot je raven razreda (glej § 5.3.1). Omeniti je treba 
tudi, da obstajajo primeri, katerih razvrstitev temelji na določenih dogovorih. Poleg tega je povezava med 
dejavnostjo in proizvodom v določenih primerih umetna: to se zgodi, ko so isti proizvodi rezultat različnih 
dejavnosti z različnimi proizvodnimi postopki.  

CPA je strukturno povezana z NACE Rev. 2 na podlagi merila industrijskega izvora in povezave med NACE in 
ISIC Rev. 4, ki je referenčna klasifikacija za NACE Rev. 2. Ta ima hierarhično razvrščanje s štirimi ravnmi. Prva in 
druga raven ISIC Rev. 4 sta bili prevzeti v NACE Rev. 2, vendar pa sta v številnih primerih tretja in četrta raven 
ISIC Rev. 4 razdeljeni v NACE Rev. 2 glede na evropske zahteve. Cilj nadaljnje razčlenitve v NACE Rev. 2 je 
pridobiti klasifikacijo, ki je primernejša za evropska gospodarstva.  

Kodirna sistema, uporabljena v ISIC in NACE, sta, če je le mogoče, enaka: NACE uporablja med prvima dvema 
mestoma (raven oddelka) in med zadnjima dvema mestoma (skupine in razredi) piko – zaradi lažjega razlikovanja 
med obema. Ker se nekatere skupine in razredi v ISIC Rev. 4 delijo v NACE na skupine in razrede, ne da bi bile 
uvedene dodatne hierarhične ravni, se nekatere šifre v ISIC razlikujejo od ustreznih šifer v NACE. Ena dejavnost 
na ravni skupine ali razreda ima lahko šifro v NACE Rev. 2, ki se razlikuje od šifre v ISIC Rev.4.  

Kodirni sistem NACE Rev. 2 je bil sprejet v CPA. Vendar pa je v kodirnem sistemu v CPA druga pika med četrtim 
in petim mestom. Tako kodirnega sistema CPA ne moremo zamenjati za kodirni sistem HS, ki ima tudi piko med 
četrtim in petim mestom, nima pa je med drugim in tretjim mestom.  
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Kot je bilo omenjeno, je glavno načelo razvrščanja proizvodov v CPA merilo industrijskega izvora. Vsak proizvod 
je tako razvrščen glede na dejavnosti, v kateri se proizvaja, pri čemer so dejavnosti določene glede na 
NACE Rev. 2.  

Na splošno razčlenitev dejavnosti ni odvisna od tega, ali se izvajajo za lasten račun ali pa za plačilo ali po 
pogodbi. Čeprav se dejavnosti v NACE ne razlikujejo, se ustrezni rezultati razlikujejo odvisno od tega, ali je vhodni 
material v lasti proizvajalne enote ali ne. V drugem primeru je rezultat dejavnosti storitev, opravljena na vhodnem 
materialu in vključena vanj, in za to je izvajalec plačan. Zato CPA na splošno razlikuje med blagom, proizvedenim 
za lastni račun, in med storitvami, opravljenimi na blagu za plačilo ali po pogodbi (glej § 3.2). 

Te podkategorije ne vključujejo blaga iste kategorije, če ga proizvaja izvajalec, ki je lastnik glavnega vhodnega 
materiala. V CPA 2008 in CPC Ver. 2 se ti rezultati imenujejo »storitve podizvajalcev« in »storitvena proizvodnja«. 
Industrijske storitve so storitve, ki so po definiciji značilni rezultat dejavnosti, v katerih se proizvaja blago. Običajno 
so te storitve porabljene v teh dejavnostih. Storitev, zajetih v dejavnostih NACE Rev. 2 oddelkov 41–99, iz 
pragmatičnih razlogov nimamo za industrijske storitve.  

Od takšnih industrijskih storitev sta najpomembnejša popravilo in montaža. Vendar pa niso vsa popravila in vse 
montaže industrijski, saj CPA sledi NACE Rev. 2, ki popravila prav tako razvršča med storitve, npr. 45.20 
(Vzdrževanje in popravila motornih vozil), 95.2 (Popravila izdelkov za široko rabo), 95.11 (Popravila računalnikov 
in perifernih naprav). CPA razvršča postavke za popravila tja, kjer so takšne storitve značilne za predelovalno 
dejavnost in kjer so popravila mogoča, odvisno od proizvodov, ki jih določena predelovalna dejavnost proizvaja. 
Isto načelo se uporablja za storitve montaže. Druge industrijske storitve so bile v CPA vključene tja, kjer je bilo 
zaznano, da so takšne storitve del značilne dejavnosti, vendar niso zajete v blagu, ki je že vključeno, npr. 38.22.11 
(Obdelava radioaktivnih odpadkov), in 23.13.91 (Dodelava steklenih kozarcev in drugih namiznih ali kuhinjskih 
steklenih izdelkov). 

5.3.1. Razlike glede na NACE: mešano kmetijstvo, ribolov, pohištvo, gradbeništvo, trgovina na drobno 
V razredu 01.50 (Mešano kmetijstvo) v NACE Rev. 2 je pridelovanje rastlin kombinirano z rejo živali, v katero bi 
morale biti razvrščene vse kmetijske enote, ki pridelujejo rastline v kombinaciji z rejo živali, vendar je stopnja 
specializacije v obeh primerih manjša od 66 % standardiziranega pokritja. Za to dejavnost CPA nima kategorije 
proizvoda, ker so proizvodi razvrščeni v posebne podkategorije kmetijstva v skupinah 01.1, 01.2 in 01.4.  

Ribištvo (03.1) je v NACE Rev. 2 ločeno od gojenja vodnih organizmov (03.2), oba razreda pa razlikujeta morski in 
sladkovodni del. Ker proizvodov, ki izvirajo iz teh dejavnosti, ni mogoče razlikovati v HS/CN po tem, ali so 
pridobljeni iz oceanov, obalnih voda ali celinskih voda ali pa so gojeni v ribogojnicah, CPC ne dela razlik. CPA 
2008 uporablja enako delitev kot NACE Rev. 2 za žive ribe ter za sveže ali ohlajene ribe; loči gojene rake, 
mehkužce in druge vodne nevretenčarje, bisere, morske alge in druge alge od divjih, vendar ne deli živih okrasnih 
rib in drugih vodnih rastlin in živali. 

V oddelku 31 (Proizvodnja pohištva) NACE Rev. 2 je imela proizvodnja sedežev v NACE Rev. 1.1 poseben 
razred. V NACE Rev. 2 ni več tako; proizvodnja sedežev je razdeljena med več razredov pohištva glede na namen 
uporabe. Nasprotno pa so v CPA 2008 sedeži razvrščeni na podlagi osnovnih materialov, ki se uporabljajo kot 
input.  

V oddelku 41 (Gradnja stavb) ima organizacija izvedbe stavbnih projektov poseben razred (41.10). Objekti so 
rezultat projektantov, a v CPA 2008 niso ločeni na ravni razreda. Vendar pa je močna povezava med razredi v 
NACE in podkategorijami v CPA v oddelku 41.  

V oddelku 47 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili) v NACE Rev. 2 nespecializirana prodaja na drobno 
(47.1) in trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (47.8 in 47.9) nimajo posebnih proizvodov v CPA 
2008. Proizvodi teh dejavnosti so enaki proizvodom razredov 47.2 do 47.7 v NACE Rev. 2, ki vključujejo 
specializirano trgovino na drobno v prodajalnah. Tako obstaja le en razred v oddelku 47 CPA 2008, vsi oddelki pa 
so na ravni kategorije ali podkategorije.  

5.4. Odnos do drugih klasifikacij 

5.4.1. SITC (Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija) 
Struktura SITC sledi tradicionalnemu redu, v katerem so osnova za razvrščanje uporabljeni materiali, stopnja 
proizvodnje in končna uporaba. SITC Rev. 4 zajema vse blago, razvrščeno v HS, razen denarnega zlata, zlatnikov 
in kovancev. Osnovna poglavja (razen 911.0 in 931.0) so določena glede na podpoglavja HS 2007. Zato sta CPA 
in SITC primerljivi le preko gradnikov HS/CN.  

SITC se priporoča samo za analitične namene.  

5.4.2. Seznam PRODCOM (nomenklatura proizvodov, ki se uporablja za statistiko industrijske 
proizvodnje v EU) 

“PRODCOM“ je kratica za evropski sistem statistike proizvodnje za rudarstvo in predelovalne dejavnosti (tj. brez 
storitev, razen industrijskih storitev). Klasifikacijo proizvodov (seznam PRODCOM), na kateri temelji statistika 
industrijske proizvodnje, vsako leto pripravi Odbor za PRODCOM.  
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Poglavja seznama PRODCOM so, kar zadeva vsebino in terminologijo, izpeljana iz CN, vendar so njihove 
postavke nadaljnja razčlenitev postavk CPA. Poglavja PRODCOM so kodirana z uporabo osemmestne številske 
šifre, prvih šest mest je enakih tistim v CPA.  

Seznam PRODCOM je tako povezan in skladen s CPA. Povezava s CPA poudarja povezavo z NACE in omogoča 
določitev podjetij, ki proizvajajo proizvode, medtem ko povezava s CN omogoča primerjavo med statistiko 
proizvodnje in statistiko zunanje trgovine (glej tudi § 4.2.2).  

Slovenska različica seznama PRODCOM je Nomenklatura industrijskih proizvodov (NIP). 

5.4.3. COICOP (Klasifikacija individualne potrošnje po namenu) 
Klasifikacija individualne potrošnje po namenu (COICOP) se uporablja za opisovanje izdatkov zasebnih 
gospodinjstev v nacionalnih računih (SNA), v anketah o porabi v gospodinjstvih (APG) in v indeksu cen življenjskih 
potrebščin (ICŽP).  

Ker je COICOP ena od osnovnih klasifikacij SNA, sledi konceptom in definicijam SNA. 

COICOP se uporablja za razvrščanje tako izdatkov za individualno potrošnjo kot tudi dejanske individualne 
potrošnje. Obstaja 14 glavnih skupin (oddelkov).  12 skupin izmed teh se nanaša na proizvode za široko porabo in 
storitve gospodinjstev, kupljene za lastno porabo. Preostali dve skupini vsebujeta izdatke za individualno potrošnjo 
in storitve nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva ali sektor država.  

Osnovni namen COICOP je razvrščanje individualne potrošnje blaga in storitev po njihovem glavnem namenu. 
Razlikuje tudi trajno, poltrajno in netrajno blago ter storitve. Ne vključuje pa proizvodov za vmesno uporabo in 
investicijskega blaga.  

Vsi izdatki za potrošnjo gospodinjstev so določeni kot individualni in razvrščeni v oddelke 01–12 glede na namene, 
za katere se uporabljajo, npr. prehrana, stanovanje, zdravje, komunikacija, rekreacija in kultura ipd.  

Vsi izdatki za potrošnjo nepridobitnih institucij, ki opravljajo storitve za gospodinjstva, se po dogovoru prav tako 
obravnavajo kot izdatki v korist vsem posameznim gospodinjstvom. Razvrščeni so v oddelek 13, ki določa 
namene, za katere se izdatki teh institucij uporabljajo, npr. zdravje, izobraževanje in socialna varnost.  

Samo nekateri izdatki za potrošnjo sektorja država so določeni kot individualni, namreč izdatki za zdravje, 
izobraževanje, socialno varnost ter rekreacijo in kulturo, ker se ti izdatki porabijo individualno. Vključeni so v 
oddelek 14 COICOP.  

Čeprav COICOP ni strogo povezana z nobeno drugo klasifikacijo, se je v preteklosti izkazalo, da je mogoče 
pripraviti povezovalne tabele s CPC in CPA. Vendar pa so izkušnje pri pripravi povezovalnih tabel med COICOP in 
CPC 1.0 na eni strani in CPA 2002 na drugi strani pokazale določene omejitve. Čeprav imajo številna poglavja 
COICOP jasno določeno ustreznico v CPC/CPA, se večina postavk ne ujema natančno, npr. v primerih, pri katerih 
se blago razlikuje na podlagi uporabljenega materiala (preja, oblačila), pri katerih poglavja CPC/CPA vsebujejo 
blago, ki ga gospodinjstva lahko uporabljajo za različne namene, ali pri katerih poglavja CPC/CPA zajemajo 
proizvode, ki se lahko uporabljajo tako doma kot zunaj doma.  

5.4.4. MIGs (glavne industrijske skupine) in BEC (klasifikacija širokih ekonomskih kategorij standardne 
mednarodne trgovinske klasifikacije) 

MIGs je kratica za glavne industrijske skupine, evropsko klasifikacijo, ki grupira dejavnosti glede na proizvode po 
povpraševanju: investicijsko blago, proizvodi za vmesno uporabo, trajno blago, netrajno blago in energija. MIGs 
zajemajo oddelke 05–36 NACE. Vse blago, ki spada v določen oddelek ali skupino NACE, se razvrsti kot 
investicijsko blago, proizvod za vmesno uporabo, trajno blago, netrajno blago ali energija. Razmerje med CPA in 
MIGs je táko, da so razredi CPA input, razredi MIGs pa rezultat. MIGs se uporabljajo za mnoge kazalnike 
kratkoročnih statistik, vključno z indeksom industrijske proizvodnje (izraženim v dodani vrednosti in v enotah 
enovrstne dejavnosti) in z indeksom cen pri proizvajalcih. 

BEC je zasnovana za pretvorbo zunanjetrgovinskih podatkov, zbranih z uporabo HS ali SICT, v agregate za 
ekonomske analize, ki temeljijo na razlikovanju SNA med investicijskim blagom, proizvodi za vmesno uporabo ter 
trajnim/netrajnim blagom. Razlike, ki temeljijo na trajnosti blaga, so rezultat reorganizacije podrazredov CPC v 
kategorije BEC preko povezav med CPC in SITC Rev. 4 ter med SITC in BEC.  

Med ISIC/NACE in BEC ni neposredne povezave, saj preureja kategorije HS ali SITC v 19 kategorij BEC. BEC je 
bila revidirana leta 1986, na osnovi tretje revizije SITC, in definicija kategorij BEC v smislu podpoglavij HS je bila 
pozneje spremenjena – zato, da odraža spremembe v HS v letu 2002 in v letu 2007. Povezovalna tabela med 
BEC in ISIC/NACE ali med BEC in CPA ne obstaja. 

5.4.5. CC (Enotna klasifikacija vrst objektov)  
Objekti so razvrščeni v oddelek 41 ali 42, odvisno od tega, ali gre za stavbe ali gradbene inženirske objekte. CPA 
se ne uporablja za zbiranje podatkov o objektih. Zbiranje podatkov se izvaja na podlagi CC; ta je na tem področju 
precej podrobnejša kot CPA 2008.  
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Enotna klasifikacija vrst objektov (CC) zajema vse vrste stavb po namenu in tudi gradbene inženirske objekte (t. i. 
nizka gradnja). Stavbe so razdeljene na stanovanjske stavbe po številu stanovanj in konstrukcijski zasnovi in na 
nestanovanjske stavbe po uporabi, ki jo je mogoče opisati po dejavnostih NACE; gradbeni inženirski objekti so 
predvsem razdeljeni po vrstah konstrukcijskih struktur. Zato so postavke CC dodane CPA, vendar le preko NACE. 
Za zdaj še ni povezav med postavkami CPA v področju F in med razredi CC. Ker pa je CPA na tem področju zelo 
grobo strukturirana, je zlahka mogoče najti ustrezno postavko CC.  

5.4.6. NST (Enotna nomenklatura blaga za prometno statistiko) 
NST 2007 je povezana s statistiko štirih vrst prometa (cestni, železniški, promet po celinskih vodah in morski). 
Upošteva ekonomsko dejavnost, v kateri blago nastane. To pomeni, da je vsaka postavka močno povezana s 
postavko CPA 2008 in NACE Rev. 2, ki so v skladu s CPC Ver. 2 in ISIC Rev. 4, z njunimi ustreznicami na ravni 
Združenih narodov. 

NST 2007 zajema 20 oddelkov, ki so pomembni za statistiko Skupnosti, in 81 standardiziranih skupin za 
podrobnejše statistike. Klasifikacijske postavke NST 2007 so (kolikor je to mogoče) določene s postavkami CPA 
2008. CPA 2008 zajema na najnižji hierarhični ravni nekaj manj kot 2.000 postavk za (premično) blago, določujoč 
te postavke NST. Za razčlenitev premičnega blaga v NST 2007 je blago najprej razvrščeno glede na CPA 2008 in 
potem po NST 2007 z uporabo obstoječe povezovalne tabele. Dodatni oddelki in skupine NST 2007 so bili 
določeni za obravnavo posebnih kategorij blaga, ki so pomembne za statistiko prometa in ki ne morejo biti 
določene z uporabo CPA 2008 (npr. pošta ali prtljaga). 

 
6. UPORABA CPA 

Glavni namen CPA je zagotoviti okvir za države članice EU za primerjavo statistike proizvodov in storitev na 
evropski in mednarodni ravni. CPA opisuje proizvode in storitve ekonomskih dejavnosti z uporabo NACE Rev. 2 in 
zagotavlja osnovo za pripravo statistiko proizvodnje. CPA ima pomembno vlogo za kratkoročne statistike, 
nacionalne račune, plačilno bilanco in druge statistike.  

6.1. Statistična uporaba 
Hierarhična struktura zagotavlja osnovo za zbiranje in predstavljanje statistike za različne analitične uporabe in 
okvir za primerljivo razvrščanje podatkov na različnih ravneh podrobnosti. Te ravni podrobnosti so pomembne in 
zaželene za različne namene agregacije in uporabe statistike.  

6.1.1. STS/PRODCOM 
Z začetkom veljavnosti Uredbe (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o novi 
statistični klasifikaciji proizvodov po dejavnosti (CPA) se od 1. januarja 2009 kratkoročni statistični kazalniki iz 
Uredbe (ES) št. 1165/98 pripravljajo na podlagi CPA 2008.  

Seznam PRODCOM, uporabljen v evropskem raziskovanju o industrijski proizvodnji po Uredbi (ES) št. 3924/91 
Sveta z dne 19. decembra, izhaja iz področij B (delno) in C CPA 2008.  

6.1.2. SNA 
Evropski sistem integriranih ekonomskih računov (ESA) in tudi sistem nacionalnih računov (SNA) Združenih 
narodov opredeljujeta proizvode kot rezultate proizvodnih dejavnosti. CPA vključuje vse proizvode, uporabljene za 
različne namene, kot so inputi v proizvodnji drugega blaga in storitev, končna potrošnja ali pa naložbe ali menjava.  

Te definicije Evropskega sistema računov so bile prevzete v CPA. Ekonomski računi so bistveni za ekonomske 
analize države ali regije. Uporaba CPA v evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov skladno z Uredbo 
(ES) št. No 2223/96 Sveta zagotavlja bolj primerljive in ustrezne podatke za boljše gospodarsko upravljanje na 
ravni Skupnosti in na nacionalni ravni.  

6.1.3. EBoPs 
Definicije blaga in storitev v CPA so skladne z blagom in storitvami, opredeljenimi v Uredbi (ES) št. 184/2005 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. januarja 2005 o statistiki Skupnosti glede plačilne bilance (EboPs), 
mednarodne trgovine s storitvami in neposrednih tujih naložb. Uporaba CPA za EBoPs omogoča boljšo statistično 
primerljivost na evropski in mednarodni ravni.  

6.1.4. SBS 
CPA ni osnovna klasifikacija za strukturno statistiko podjetij (SBS). Je osrednja klasifikacija proizvodov, ki 
zagotavlja obsežno razvrščanje vsega blaga in storitev in se uporablja v glavnem za kratkoročne statistike.  

Vendar pa se bodo na nekaterih področjih (trgovina, zavarovalništvo, kreditne institucije in poslovne storitve) 
določene strukturne statistike podjetij, razčlenjene po proizvodih na temelju CPA, zbirale in izkazovale, kot 
zahteva Uredba (ES) št. 295/2008 z dne 11. marca 2008. Do referenčnega leta 2008 je bila razčlenitev določenih 
značilnosti SBS v CPA omejena na trgovino in zavarovalništvo.  
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6.1.5. Turistični proizvodi 
Turistični proizvodi so vključeni v številne razrede NACE in številne podkategorije CPA. Hierarhična struktura CPA 
zagotavlja dobro osnovo za zbiranje in predstavitev statistike turističnih proizvodov. Prednost CPA je, da je 
podrobnost turističnih proizvodov bolj homogena kot v NACE Rev. 2, kar je pomembno za analize različnih trgov in 
omogoča boljšo statistično primerljivost na evropski ravni.  

6.1.6. Statistika cen - PPI 
Od 1. januarja 2009 kratkoročne statistike, ki jih ureja Uredba (ES) št. No 1165/98, uporabljajo CPA 2008. V okviru 
kratkoročnih statistik ima CPA posebno vlogo pri usklajevanju razvoja indeksa proizvodnih cen (PPI). Usklajevanje 
zagotavlja hierarhična struktura CPA, ki omogoča podrobnosti, ki so bolj homogene od najnižje ravni CPA. Te 
podrobnosti omogočajo stabilizacijo proizvodnih cen, agregiranje cen za različne ravni CPA pa je pomembno za 
analize, tudi za analize po ekonomskih dejavnostih.  

6.1.7. Nacionalna uporaba 
Države članice EU lahko uporabljajo CPA kot tako ali pa razvijejo klasifikacijo proizvodov po ekonomskih 
dejavnostih, ki temelji na CPA (člen (3) Uredbe o CPA 2008). (Glej § 1.6.2) 

6.2. Nestatistična uporaba (CPV) 
CPA 2008 kot osrednja klasifikacija proizvodov zagotavlja celovito razvrščanje vsega blaga in storitev; razvita je 
bila kot orodje za zbiranje in tabeliranje vseh vrst statistik, ki zahtevajo podrobnosti o proizvodih.  

CPA 2008 se lahko neposredno uporablja za statistične ali nestatistične namene. 

Klasifikacijo CPA je mogoče uporabljati za nestatistične namene na številnih področjih – tako na evropski kot tudi 
na nacionalni ravni: na ravni Evropske komisije zadeva Klasifikacijo za javni besednjak (CPV), ki originalno temelji 
na CPA. CPV, ki izhaja iz CPA, omogoča učinkovit postopek javnega naročanja za pogodbe, ki jih objavlja 
Komisija Evropskih skupnosti v Uradnem listu.  

 
7. SPREMEMBE MED CPA 2002 IN CPA 2008 

7.1. Pregled glavnih konceptualnih sprememb  

7.1.1. Spremembe, povezane s spremembami NACE 
Nekatera pravila za uporabo CPA so se zaradi revizije v letu 2008 spremenila, splošne značilnosti CPA pa 
ostajajo enake.  

Zaradi povečanja podrobnosti v NACE Rev. 2 v primerjavi z NACE Rev. 1.1 se je močno povečala tudi podrobnost 
CPA 2008: s 502 na 575 razredov. Za proizvodnjo storitev je povečanje vidno na vseh ravneh, vključno z najvišjo, 
medtem ko pri drugih dejavnostih, kot je kmetijstvo, povečanje podrobnosti večinoma zadeva nižje ravni 
klasifikacije.  

Spremenila se je tudi struktura CPA 2008: 17 področij in 62 oddelkov v CPA 2002 se je povečalo na 21 področij in 
88 oddelkov v CPA 2008. Na najvišji ravni CPA 2008 se nekatera področja zlahka primerjajo s CPA 2002. Vendar 
pa uvedba novih konceptov na ravni področja, npr. informacijsko in komunikacijsko področje ali dejavnosti, 
povezane z okoljem, ne omogoča več lahke primerjave s prejšnjimi različicami CPA.  

Spodnja tabela predstavlja povezavo med področji CPA 2002 in CPA 2008. Upoštevajte, da tabela predstavlja le 
grobo povezavo med področji, »ena na ena«; za popolno povezavo so potrebne dodatne podrobnosti.  

CPA 2002 CPA 2008 
Področje Opis Področje Opis 
A 
 
B 

Kmetijski, lovski in gozdarski proizvodi in 
storitve  
Ribe in drug ribiški ulov, storitve za ribištvo 

A Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi  
 

C Energetske surovine, rude in kamnine B Rude in kamnine 
D Proizvodi predelovalnih dejavnosti C Proizvodi predelovalnih dejavnosti 
E Oskrba z električno energijo, plinom in vodo D 

E 
Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in 
odpadki ter saniranje okolja 

F Gradbeništvo F Gradbeni objekti in gradbene storitve 
G Prodaja, popravila motornih vozil in izdelkov 

široke porabe 
G Veleprodaja in maloprodaja, popravila 

motornih vozil  
H Gostinske storitve I Gostinske storitve 
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CPA 2002 CPA 2008 
I Promet, skladiščenje in zveze H 

J 
Prevozne storitve in skladiščenje 
Informacijske in komunikacijske storitve 

J Finančno posredništvo K Finančne in zavarovalniške storitve 
K Poslovanje z nepremičninami, dajanje v 

najem in poslovne storitve 
L 
M 
N 

Poslovanje z nepremičninami 
Strokovne, znanstvene in tehnične storitve 
Druge poslovne in pomožne storitve 

L Storitve javne uprave, obveznega 
socialnega zavarovanja 

O Storitve javne uprave in obrambne storitve, 
storitve obvezne socialne varnosti 

M Izobraževanje P Izobraževanje 
N Storitve zdravstvenega in socialnega 

varstva 
Q Storitve zdravstva in socialnega varstva 

O Druge storitve za skupnost, osebne storitve R 
S 

Kulturne, razvedrilne in rekreacijske storitve 
Druge storitve 

P Gospodinjstva z zaposlenim osebjem T Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim 
osebjem, neopredeljeni izdelki in storitve 
gospodinjstev za lastno rabo 

Q Storitve eksteritorialnih organizacij U Storitve eksteritorialnih organizacij in teles 
 

7.1.2. Novi proizvodi 
Nedavne spremembe v gospodarstvih po vsem svetu in trajen tehnološki napredek v hitro razvijajočih se 
dejavnostih so privedli do uvedbe nekaterih novih proizvodov. Poleg tega so bile v CPA 2008 uvedene obsežne 
podrobnosti za boljši opis kmetijskih in z njimi povezanih proizvodov ter informacijskih proizvodov. Konceptualni 
pregled proizvodov, zajetih v CPA, je privedel tudi do uvedbe širšega koncepta za blago.  

Tekoča revizija te klasifikacije je dokaz zaveze, da se izboljšanje klasifikacije sčasoma sistematizira tako, da je 
aktualna in odzivnejša na obstoječo ekonomsko in tehnološko realnost.  

7.1.3. Novi koncepti 
Novi koncepti, kot so izvirniki, so bili uvedeni na najvišji ravni CPA, nove podrobnosti pa so bile ustvarjene za to, 
da odražajo različne oblike proizvodnje (predvsem proizvodnjo blaga za plačilo ali po pogodbi; glej § 3.2) in 
nastajajoče nove dejavnosti, predvsem v kmetijstvu in storitvah. Hkrati so se nadaljevala prizadevanja za 
ohranitev strukture CPA na vseh področjih, ki jih ni treba spreminjati.  

7.1.4. Raven podrobnosti 
Spodnja tabela primerja podrobnosti na različnih ravneh CPA 2002 in CPA 2008.  

 CPA 2002 CPA 2008 Razlika 
Področja 17 21 +4 
Oddelki 62 88 +26 
Skupine 223 261 +38 
Razredi 502 575 +73 
Kategorije 1 146 1 342 +196 
Podkategorije 2 608 3 142 +534 

 
 

7.2. Glavne spremembe po področjih  
Področji CPA 2002 za kmetijstvo in ribištvo sta v CPA 2008 združeni. Vendar pa so se podrobnosti v novem 
področju A (Kmetijski, gozdarski in ribiški proizvodi) močno povečale, ker je CPA povezana s CPC in je kmetijstvo 
pomemben del gospodarske strukture v številnih državah v razvoju.  

Ustvarjeni so bili novi oddelki v predelovalnih dejavnostih, ki predstavljajo pomembne nove dejavnosti in stare 
dejavnosti, katerih pomen se je ekonomsko ali družbeno povečal, npr. oddelek 21 (Farmacevtske surovine in 
preparati) in oddelek 26 (Računalniki, elektronski in optični izdelki). Obseg slednjega se razlikuje od oddelka 30 
(Pisarniški stroji in računalniki) CPA 2002, in je tako boljše orodje za statistiko visokotehnoloških dejavnosti. Drugi 
novi oddelki, kot sta 11 (Pijače) in 31 (Pohištvo), so rezultat delitve obstoječih oddelkov in dviga njihovih sestavin z 
ravni skupine na raven oddelka.  

Večina preostalih oddelkov v področju C (Proizvodi predelovalnih dejavnosti) se ni spremenila, razen oddelka CPA 
2002 22 (Tiskano gradivo, posneti nosilci zapisa, tiskarske storitve), katerega pomemben del oddelka je bil 
premaknjen v področje J in oddelka 37 (Sekundarne surovine); ta je bil v celoti premaknjen v drugo področje.  
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Popravila, vzdrževanje in montaža strojev in naprav, ki so bila razvrščena pod predelovalne dejavnosti glede na 
vrsto naprav, so zdaj v oddelku 33 (Popravila in montaža strojev in naprav). Vsa posebna popravila so v CPA 
2008 ločena.  

Ustvarjeno je bilo novo področje E (Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja), ki 
vključuje “storitve javne higiene“ iz oddelka 90, voda, oskrba z vodo iz oddelka 41 in storitve pridobivanja surovin 
iz oddelka 37 CPA 2002. Področje E vključuje dejavnosti v skupnem interesu, vendar temelji na dejanski 
organiziranosti teh dejavnosti v številnih državah. Podrobnost teh dejavnosti je bila bistveno povečana.  

V CPA 2008 je bil uveden koncept “specializiranih gradbenih storitev“, in ta je zamenjal strukturo oddelka iz 
prejšnje različice, ki je v veliki meri temeljila na stopnji gradbenega procesa.  

Popravilo gospodinjskega blaga je bilo odstranjeno iz področja G (Prodaja, popravila motornih vozil in izdelkov 
široke porabe) CPA 2002. Vendar pa je bila zaradi primerljivosti in kontinuitete v oddelku 45 CPA 2008 ohranjena 
izjema pri razvrščanju prodaje in popravil motornih vozil (ki ustreza oddelku 50 v CPA 2002).  

Podrobnost področja I (Gostinske storitve) CPA 2008 se je povečala, da odraža različno naravo in stopnjo 
specializacije opravljenih storitev. 

Ustvarjeno je bilo novo področje J (Informacijske in komunikacijske storitve), ki kombinira storitve proizvodnje in 
distribucije informacijskih in kulturnih proizvodov, zagotavljanje sredstev za prenos ali distribucijo teh proizvodov in 
tudi podatkov ali komunikacij, storitve informacijske tehnologije in obdelave podatkov in druge informacijske 
storitve. Glavne sestavine tega področja so "Založniške storitve", vključno z izdajanjem računalniške programske 
opreme (oddelek 58), "Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj, snemanje in izdajanje zvočnih zapisov" 
(oddelek 59), "Predvajanje radijskih in televizijskih programov" (oddelek 60), "Telekomunikacijske storitve" 
(oddelek 61) "Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane storitve" (oddelek 62) in 
druge "Informacijske storitve" (oddelek 63). Te storitve so bile vključene v naslednja področja CPA 2002: D 
(Proizvodi predelovalnih dejavnosti), I (Promet, skladiščenje in zveze), K (Poslovanje z nepremičninami, dajanje v 
najem in poslovne storitve) in O (Druge storitve za skupnost, osebne storitve); ta področja močno vplivajo na 
primerljivost s prejšnjo različico CPA. Vendar pa nov način obravnave informacijskih in komunikacijskih storitev 
zagotavlja doslednejši pristop kot prejšnja različica CPA, ki je temeljila na naravi opravljenih storitev.  

V področje K (Finančne in zavarovalniške storitve) CPA 2008 sta bila uvedena dva razreda, ki presegata 
tradicionalni zajem ekonomske proizvodnje v CPA: 64.20 (Storitve holdingov) in 64.30 (Storitve skrbniških in 
drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov). 

Področje K (Poslovanje z nepremičninami, dajanje v najem in poslovne storitve) CPA 2002 je bilo razdeljeno na tri 
področja CPA 2008. Nepremičnine so zdaj zaradi velikosti in pomena za SNA v posebnem področju (področje L). 
Druge storitve so bile razdeljene v področje M (Strokovne, znanstvene in tehnične storitve) – to področje zajema 
storitve, ki zahtevajo visoko stopnjo usposobljenosti ter strokovno znanje in veščine –, in področje N (Druge 
poslovne in pomožne storitve); to področje zajema storitve, ki podpirajo splošno poslovanje in se ne osredotočajo 
na prenos strokovnega znanja. "Računalniške in sorodne storitve" (oddelek 72 CPA 2002) niso več del tega 
področja. Popravila računalnikov sobila razvrščena skupaj s popravili izdelkov za široko rabo v področje S (Druge 
storitve), medtem ko je bilo izdajanje računalniške programske opreme in informacijske storitve razvrščeno v novo 
področje J (Informacijske in komunikacijske storitve). 

"Izobraževanje" (področje P) je bilo spremenjeno zato, da vključuje posebne športne, kulturne in druge 
izobraževalne storitve in tudi posebne podporne storitve.  

V področje Q (Storitve zdravstva in socialnega varstva) CPA 2008 je bilo dodanih več podrobnosti, tako da so 
namesto enega oddelka zdaj trije. Poleg tega se je zožil poudarek, in zdaj vključuje samo “zdravstvene storitve“ 
ter tako zagotavlja boljše orodje za merjenje tega pomembnega dela gospodarstva. Posledično so bile 
veterinarske storitve odstranjene iz tega področja in prestavljene kot poseben oddelek v področje M (Strokovne, 
znanstvene in tehnične storitve) CPA 2008. 

Kot je bilo opisano zgoraj, je bil znaten del področja O (Druge storitve za skupnost, osebne storitve) CPA 2002 
premaknjen v področji E (Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter saniranje okolja) in J (Informacijske 
in komunikacijske storitve) CPA 2008. Druge storitve so bile grupirane v dve novi področji za "Kulturne, razvedrilne 
in rekreacijske storitve " (področje R) in "Druge storitve" (področje S). Posledično so bile storitve, kot so 
ustvarjalne umetnosti, storitve knjižnic in prirejanje iger na srečo, povzdignjene na raven oddelka. Popravila 
računalnikov in izdelkov za široko rabo so zdaj vključena v novo področje S. 

 
7.3. Povezovalne tabele 

Glej § 4.2.3. 
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8. TERMINOLOŠKI SLOVAR 
Ta terminološki slovar podaja dodaten opis nekaterih izrazov, ki se uporabljajo v Uvodu in pojasnilih CPA 2008. 
Znaten trud je bil vložen v to, da so opisi skladni z opredelitvijo pojmov, kot se uporabljajo drugje, vendar pa 
namen teh opisov ni podajanje dokončnega pomena izrazov za vse potrebe. Namen tega terminološkega slovarja 
je le pomoč uporabnikom CPA, da jo pravilno razumejo.  

Stranski proizvod: Izključni stranski proizvod je proizvod, ki je tehnološko povezan s proizvodnjo drugih proizvodov 
v isti skupini, vendar se ne proizvaja v nobeni drugi skupini (npr. melasa, povezana s proizvodnjo sladkorja). 
Izključni stranski proizvodi se uporabljajo kot proizvodi za nadaljnjo predelavo pri proizvodnji drugih proizvodov. 
Navadni stranski proizvodi (tj. stranski proizvodi, ki niso vezani izključno na eno skupino) so proizvodi, tehnološko 
povezani s proizvodnjo drugih proizvodov, ki se proizvajajo v več skupinah (npr. vodik, ki se pridobiva med 
rafiniranjem nafte, je tehnološko povezan s tistim, ki se proizvaja v petrokemični proizvodnji in karbonizaciji 
premoga, ter identičen s tistim, ki se pridobiva v skupini, ki vsebuje druge osnovne kemične proizvode). 

Investicijsko blago: Investicijsko blago je blago, ki ni proizvod za vmesno potrošnjo ali energent, in ki se uporablja 
pri proizvodnji drugega blaga in/ali storitev. Vključuje proizvodne obrate, stroje, lokomotive, tovornjake in traktorje. 
Zemlja se običajno ne šteje kot investicijsko blago.  

Potrošna dobrina: Potrošna dobrina je premično blago, ki ga je mogoče izmenjevati. Lahko gre za serijske 
proizvode, unikatne predmete (Mona Liza) ali fizične nosilce za storitve (disketa s programsko opremo). Ta 
koncept se uporablja za carinske klasifikacije.  

Končni proizvod: Proizvod, katerega izdelava je zaključena. 

Industrijske storitve: Glej "storitve podizvajalcev". 

Blago: Fizični predmeti, za katere obstaja povpraševanje, nad katerim se lahko vzpostavi lastninska pravica in 
katerih lastništvo se lahko prenaša od ene institucionalne enote do druge preko tržnih transakcij. 

Stroji: hišni ali gospodinjski: Stroji in naprave, ki so namenjeni predvsem za uporabo v gospodinjstvih, npr. 
gospodinjski pralni stroji.  

Stroji: industrijski: Stroji in naprave, ki so namenjeni predvsem za uporabo zunaj gospodinjstev, npr. obdelovalni 
stroji ali pralni stroji za pralnice.  

Storitvena proizvodnja: Glej "storitve podizvajalcev". 

Proizvod: Proizvod je rezultat gospodarske dejavnosti. Gre za generični pojem, ki velja tako za blago kot storitve.  

Proizvodnja: Proizvodnja je dejavnost, katere rezultat je proizvod. Uporablja se za celoten spekter gospodarskih 
dejavnosti. Izraz ni omejen zgolj na področje kmetijstva, rudarstva in predelovalnih dejavnosti. Uporablja se tudi za 
področje storitev. Za označevanje proizvodnje se lahko uporabijo bolj specifični izrazi: nudenje storitev, obdelava, 
predelovalne dejavnosti ipd., odvisno od vrste dejavnosti. Proizvodnjo lahko merimo na različne načine, bodisi v 
fizičnih enotah ali glede na vrednost.  

Polizdelki: Proizvodi, ki so delno obdelani, vendar pa zahtevajo nadaljnjo obdelavo, da so primerni za uporabo. 
Lahko se prodajo drugim proizvajalcem ali posredujejo podizvajalcem za nadaljnjo obdelavo. Tipični primeri 
vključujejo grobe kovinske ulitke, ki se prodajo ali posredujejo drugam za končno obdelavo.  

Storitve:  Entitete, nad katerimi ni mogoče vzpostaviti lastništva. Z njimi ni mogoče trgovati ločeno od njihove 
proizvodnje. 

Storitve podizvajalcev: Delni ali celotni postopki v okviru proizvodnje omenjenih proizvodov, ki jih izvajalci izvajajo 
z materiali v lasti naročnika. Izvajalec je plačan za opravljeno delo, opravljene storitve pa lahko vključujejo 
zagotavljanje manjše količine dodatnega materiala, potrebnega za delo. Te storitve so vključene v oddelka 88 in 
89 CPA. Storitve podizvajalcev ne vključujejo blaga iste kategorije, če blago proizvaja izvajalec, ki je lastnik 
glavnega vhodnega materiala.  

Obdelava: Proces, ki se med drugim uporablja za zaščito določenih proizvodov, da se jim dajo določene lastnosti, 
ali za preprečitev morebitnih škodljivih učinkov, ki bi sicer izhajali iz njihove uporabe. Na primer: obdelava 
pridelkov, lesa, kovin in odpadkov.  
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PRILOGE  
 
Odstopanja od CPC:  
 
1) Primeri, za katere velja, da je CPC Ver. 2 preveč podrobna za Evropo in so bili v CPA 2008 prerazporejeni 

01.11.1 Pšenica 
01.11.2 Koruza 
01.11.3 Ječmen, rž in oves 
01.11.41 Sirek 
01.11.42 Proso 
01.11.81 Soja  
01.11.82 Arašidi, v lupini 
01.11.84 Bombaževo seme 
01.11.99 Druga oljna semena, d. n.  
01.12.10 Riž, neoluščen 
01.13.39 Druge plodovke d. n. 
01.13.59 Drugi užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina  
01.14.10 Sladkorni trs 
01.19.10 Krmne rastline 
01.22.12 Banane, rajske smokve in podobno 
01.22.19 Drugo tropsko in subtropsko sadje 
01.25.19 Drugo jagodičevje in sadje rodu Vaccinium, d. n.  
01.25.90 Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n.  
01.26.90 Drugi oljni sadeži 
01.41.10 Krave molznice, žive 
01.41.20 Surovo kravje mleko 
01.42.1 Drugo govedo, živo 
01.47.14 Race in pegatke, žive 
01.49.12 Ptice za rejo d. n., žive 
01.49.19 Druge rejne živali, d. n., žive 
01.49.22 Surovo mleko, d. n. 
01.49.27 Živalski zarodki za razmnoževanje  
03.00.44 Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, gojeni  
10.11.11  Meso, goveje, sveže ali ohlajeno  
10.11.20 Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj, sveži ali ohlajeni  
10.11.31 Goveje meso, zamrznjeno 
10.11.39 Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni  
10.11.50 Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev 
10.11.60 Surovi klavnični proizvodi, neužitni 
10.12.10  Meso perutnine, sveže ali ohlajeno 
10.12.20 Meso perutnine, zamrznjeno 
10.12.30 Perutninske maščobe  
10.20.22  Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici, ribja moka, zdrob in peleti, primerni za prehrano 

ljudi 
10.20.34  Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, drugače pripravljeni ali 

konzervirani 
10.39.11 Zelenjava, zamrznjena 
10.39.17  Druga zelenjava (razen krompirja), konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih 

zelenjavnih jedi 
10.39.25  Drugo pripravljeno ali konzervirano sadje 
10.41.12  Masti in olja rib in morskih sesalcev ter njihove frakcije 
10.41.19  Druge masti in olja rib in morskih živali in njihove frakcije 
10.51.30  Maslo in mlečni namazi 
10.51.40  Sir in skuta 
10.51.51  Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah 
10.51.56 Mlečni izdelki, d. n. 
10.81.11  Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki 
10.84.23  Cimet (canella), predelan, druge predelane začimbe 
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10.89.12 Jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži ali konzervirani, jajca v lupini, konzervirana ali kuhana, jajčni 
albumin 

11.01.10  Žgane pijače 
13.10.50  Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno, preja iz fine ali grobe živalske dlake ali 

konjske žime 
13.10.61  Bombažna preja (razen sukanca za šivanje) 
13.10.84  Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za prodajo na drobno 
13.20.12  Tkanine iz mikane ali česane volne ali fine ali grobe živalske dlake ali konjske žime 
13.20.20  Bombažne tkanine 
13.20.31  Tkanine iz sintetične in umetne filamentne preje 
13.20.32  Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken 
13.20.33  Tkanine iz rezanih umetnih vlaken 
13.20.41  Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen frotirja za brisače in ozko tkanih 

tkanin) 
16.21.12 Druge vezane plošče, furnirane plošče in podobne laminirane plošče 
20.13.24  Klorovodik, oleum, difosforjev pentoksid, druge anorganske kisline, silicijev in žveplov dioksid 
20.20.19  Drugi pesticidi in drugi agrokemični izdelki 
24.10.12  Ferozlitine 
24.10.35  Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, vroče valjani, nadalje neobdelani, širine >= 600 mm 
24.31.20  Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega 
24.32.10  Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen 
24.45.30  Druge neželezne kovine in izdelki iz njih: kermeti, pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine ali njihove spojine 
25.93.12  Bodeča žica, iz železa ali jekla, vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz bakra ali aluminija, električno 

neizolirani 
25.99.29 Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n. 
26.20.11 Prenosne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, z maso <= 10 kg, npr. prenosni računalniki, notesniki, 

dlančniki in podobni računalniki 
26.20.16  Vhodne ali izhodne enote, z ali brez pomnilnih enot 
26.20.21  Pomnilne enote 
26.40.33  Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje slikovnih zapisov 
26.51.86 Deli in oprema za kompase in druge navigacijske instrumente pod 26.51.11 in naprave za preizkušanje 

mehanskih lastnosti materialov pod 26.51.62 
28.30.59  Drugi stroji za žetev in spravilo pridelkov 
28.41.22  Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin, stroji za vrezovanje ali narezovanje navojev, d. n. 
29.32.20 Varnostni pasovi, zračne blazine ter deli in oprema za karoserije 
32.99.11  Zaščitne čelade in drugi zaščitni izdelki 
38.11.56  Odpadki iz tekstila 
38.11.58  Nenevarni kovinski odpadki 
38.11.59 Drugi nenevarni odpadki za recikliranje, d. n. 
38.12.26  Nevarni kovinski odpadki 
38.32.21  Sekundarne surovine iz plemenitih kovin 
38.32.29 Druge kovinske sekundarne surovine 
38.32.39  Druge nekovinske sekundarne surovine 
41.00 Stavbe in gradnja stavb 
42.11.10  Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze 
42.11.20 Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez 
42.13.10 Mostovi in predori 
42.21.13  Namakalni sistemi (kanali), vodovodne in kanalizacijske čistilne in prečrpovalne postaje 
42.21.23  Gradnja namakalnih sistemov (kanalov), gradnja vodovodnih in kanalizacijskih čistilnih in prečrpovalnih 

postaj 
42.21.24 Kopanje vodnjakov in montaža septičnih sistemov 
42.91.10 Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti 
42.91.20  Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov 
42.99.11  Rudarski in proizvodni objekti 
42.99.21 Gradnja rudarskih in proizvodnih objektov 
43.21.10 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
43.22.11 Inštaliranje vodovodnih in odtočnih napeljav 
43.22.12 Inštaliranje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav 
43.29.19 Druga inštalacijska dela 
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43.99.30 Zabijanje pilotov, fundiranje 
43.99.90  Specializirana gradbena dela, d. n. 
46.11.19  Posredovanje pri veleprodaji drugih kmetijskih surovin, tekstilnih surovin in polizdelkov 
46.12.13  Posredovanje pri veleprodaji industrijskih kemikalij, gnojil in agrokemičnih izdelkov 
46.13.12  Posredovanje pri veleprodaji gradbenega materiala 
46.14.11  Posredovanje pri veleprodaji računalnikov, programske opreme, elektronskih in telekomunikacijskih naprav 

ter druge pisarniške opreme 
46.14.19  Posredovanje pri veleprodaji drugih strojev, naprav in industrijske opreme, d. n. 
46.15.19  Posredovanje pri veleprodaji železnine in gospodinjskih predmetov in naprav, d. n. 
46.16.11  Posredovanje pri veleprodaji tekstila 
46.16.12  Posredovanje pri veleprodaji oblačil, krzna in obutve 
46.17.11  Posredovanje pri veleprodaji živil 
46.18.11  Posredovanje pri veleprodaji farmacevtskih in medicinskih izdelkov, kozmetičnih in toaletnih izdelkov ter 

čistil 
46.18.12 Posredovanje pri veleprodaji iger in igrač, športnih rekvizitov, koles, knjig, časopisov, revij in pisalnih 

potrebščin, glasbil, ur in nakita, fotografske in optične opreme 
46.18.19  Posredovanje pri veleprodaji odpadkov ali drugih posebnih izdelkov, d. n. 
47 Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles 
49.20.19  Drug železniški prevoz tovora 
58.11.20  Knjige na disku, traku ali drugem fizičnem nosilcu podatkov 
78.20 Posredovanje začasne delovne sile 
78.30 Druga oskrba s človeškimi viri 
82.19.12 Priprava adresarjev in razpošiljanje 
91.02.20 Muzejske zbirke 

 
 
 
2) Primeri postavk, za katere so bile nove šifre CPA 2008 uvedene zato, da ustrezajo strukturi ISIC Rev. 4 in NACE 

Rev. 2, brez vzporednih sprememb v CPC Ver. 2.  

01.25.20 Seme sadja 
01.30.10 Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči, gobji micelij 
02.10.11 Sadike gozdnega drevja 
02.10.12 Semena gozdnega drevja 
02.10.20 Storitve gozdnih drevesnic 
02.40.10 Storitve za gozdarstvo 
08.92.10 Šota 
08.93.10 Sol in čisti natrijev klorid, morska voda 
10.39.30 Rastlinski materiali, odpadki in ostanki 
10.61.40 Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit 
10.84.30 Jedilna sol 
10.89.19 Druga živila, d. n. 
13.91.19  Drugo pleteno ali kvačkano blago, vključno imitacija krzna, dobljena s pletenjem 
13.99.14 Tekstilna vlakna, dolžine <= 5 mm (tekstilni kosmiči), tekstilni prah in vlaknati vozlički 
13.99.19 Druge tekstilije in tekstilni izdelki, d. n. 
16.29.14  Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete in drugi izdelki iz lesa 
17.22.12  Damski vložki in tamponi, otroške plenice, plenične predloge in podobni sanitarni predmeti, dodatki in pribor za 

oblačila, iz papirne mase, papirja, celulozne vate ali staničevine 
19.10.30 Katranska smola in smolni koks 
19.20.13 Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz šote 
20.14.23 Dioli, polialkoholi, ciklični alkoholi in njihovi derivati 
20.14.73 Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo premogovega katrana pri visoki temperaturi in podobni proizvodi 
20.41.32 Detergenti in pralni preparati 
20.42.19 Brivski preparati, deodoranti za osebno nego, toaletna mila, preparati za kopanje, druga kozmetična ali toaletna 

sredstva 
20.52.10 Lepila 
20.59.51 Peptoni ter druge proteinske snovi in njihovi derivati, d. n., kožni prah 
20.59.60 Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin 
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22.19.73  Drugi gumeni izdelki, trda guma v vseh oblikah in izdelki iz nje, talne obloge, prevleke in predpražniki, iz penaste 
gume 

22.29.29 Drugi izdelki iz plastičnih mas 
23.44.12 Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz druge keramike 
24.33.30 Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo 
25.11.23 Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija 
26.30.40 Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli, deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih 

kamer 
26.30.60 Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave 
26.51.12 Daljinomeri, teodoliti in tahimetri, drugi meritveni, geodetski, hidrografski, oceanografski, hidrološki, meteorološki 

ali geofizikalni instrumenti in naprave 
26.51.33 Ročna merila za merjenje dolžine, tudi mikrometri, kalibrska merila, merila z nonijem, d. n. 
26.70.21 Listi in plošče iz polarizirajočega materiala, leče, prizme, ogledala in drugi optični elementi (razen steklenih, ki 

niso optično obdelani), vgrajeni ali ne, razen za kamere, projektorje ali naprave za fotografsko povečevanje ali 
pomanjševanje 

27.31.12 Optična vlakna in snopi optičnih vlaken, kabli iz optičnih vlaken (razen posamično oplaščenih optičnih vlaken) 
27.32.11  Izolirana žica za navitja 
27.33.1 Naprave za ožičenje 
27.40.39  Druge električne svetilke in svetila, d. n. 
27.40.42 Deli svetilk in svetil 
27.90.33 Deli druge električne opreme, električni deli strojev in naprav, d. n. 
28.11.24 Vetrne turbine 
28.12.14 Hidravlični in pnevmatični ventili 
28.12.15 Hidravlične enote 
28.25.20 Ventilatorji, razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih ali strešnih ventilatorjev 
28.29.31 Tehtalne naprave za industrijske namene, tehtnice za kontinuirano tehtanje blaga na tekočem traku, dozirne 

tehtnice ipd 
28.29.39 Druge tehtalne in merilne naprave 
28.29.41 Centrifuge, d. n. 
28.41.11 Stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom ipd. 
28.41.40 Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin 
28.94.15 Pomožni stroji in naprave za obdelavo tekstila, drugi tiskarski stroji 
28.99.20 Stroji, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, 

polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov 
28.99.51 Deli strojev, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali polprevodniških rezin, 

polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali ravnih ploščatih prikazovalnikov 
29.10.11 Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja <= 1 000 cm3 
29.10.12 Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja > 1 000 cm3 
29.31.30 Deli druge električne opreme, d. n., za motorna vozila in motorna kolesa 
29.32.10 Sedeži za motorna vozila 
30.30.50 Drugi deli zračnih in vesoljskih plovil 
30.30.60 Obnova in predelava letal in letalskih motorjev 
30.91.31 Motorji za motorna kolesa, z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja <= 1 000 cm3 
30.91.32 Motorji za motorna kolesa, z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja > 1 000 cm3 
31.00.11 Sedežno pohištvo s kovinskim ogrodjem 
32.12.14 Drugi predmeti iz plemenitih kovin, predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, dragih ali poldragih kamnov 
32.13.10 Bižuterija 
32.50.13 Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd., oftalmološki in drugi instrumenti in naprave, d. n. 
32.50.21 Terapevtski instrumenti in naprave, dihalne naprave 
32.50.22 Umetni sklepi, ortopedske naprave, umetno zobovje, zobni nastavki, umetni deli telesa, d. n. 
32.50.41 Kontaktne leče, leče za očala iz katerih koli materialov 
32.50.50 Drugi medicinski in terapevtski pripomočki in oprema 
32.99.22 Deli, okraski in pribor za dežnike, sončnike, sprehajalne palice, biče ipd. 
32.99.59 Ročna sita, termovke, izložbene lutke in razni drugi izdelki 
38.11.39 Drugi nenevarni odpadki, neprimerni za recikliranje 
38.11.69 Odvoz drugih nenevarnih odpadkov 
38.12.29 Drugi nevarni odpadki 
38.21.10 Obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno odstranitev 
58.12.10 Imeniki in adresarji, tiskani ali na fizičnih medijih 
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61.10.5 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek vodovne infrastrukture 
61.20.50 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek brezžičnega omrežja 
61.30.20 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek satelita 
62.02.30 Storitve računalniške tehnične podpore 
62.09.20 Druge storitve informacijske tehnologije in računalništva, d. n. 
74.90.20 Druge strokovne, tehnične in poslovne storitve, d. n. 
82.99.19 Druge pomožne poslovne storitve, d. n. 
93.13.10 Storitve obratov za fitnes 
96.04.10 Storitve za nego telesa 

 
 
3) Primeri postavk, za katere so bile nove šifre CPC Ver. 2 uvedene brez vzporednih sprememb v CPA 2008 

01.15.10 Nepredelan tobak 
10.41.29 Druga rastlinska olja, surova 
10.41.59 Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana, rastlinske masti in druga rastlinska olja 

(razen koruznega olja) in njihove frakcije, d. n., rafinirana, toda kemično nemodificirana 
10.62.14 Koruzno olje 
10.71 Kruh, sveže pecivo in slaščice 
10.72.19 Drugi suhi ali trajni pekovski izdelki 
20.15.10 Solitrna kislina, sulfonitritne kisline, amonijak 
20.15.79 Druga mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo vsaj dva gnojilna elementa (dušik, fosfat, kalijev klorid) 
21.20.21  Antiserumi in cepiva 
21.20.22  Kemični kontracepcijski preparati na osnovi hormonov ali spermicidov 
21.20.23  Diagnostični reagenti in drugi farmacevtski pripravki 
21.20.24  Lepljive obveze, kirurški katgut ipd, kompleti za prvo pomoč 
24.10.64  Druge palice iz nerjavnega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane 
24.31.30 Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla 
26.30.23 Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih podatkov, vključno aparati za 

komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju (kot je lokalno ali prostrano omrežje) 
26.40.33 Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje slikovnih zapisov 
26.40.44 Radijski pozivniki in drugje nerazvrščeni sprejemniki za radiotelefonijo ali telegrafijo 
46.76.12 Veleprodaja tekstilnih vlaken 
78.30 Druga oskrba s človeškimi viri 

 
 
4) Primeri postavk, za katere so že obstajale razlike med prejšnjima različicama CPA in CPC 

01.25.3 Oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov) 
01.26.20 Kokosovi orehi 
01.28.30 Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, fungicidne in podobne namene 
10.41.29 Druga rastlinska olja, surova 
10.51.54 Laktoza in laktozni sirup 
10.62.13 Glukoza in glukozni sirup, fruktoza in fruktozni sirup, invertni sladkor, sladkorji in sladkorni sirupi, d. n. 
10.62.14 Koruzno olje 
10.83.15 Zeliščni čaji 
14.13.40 Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki 
20.59.52 Mase za modeliranje,tudi za zobno protetiko, preparati in polnila za gasilne naprave, pripravljene kulture za 

gojenje mikroorganizmov, diagnostični ali laboratorijski reagenti ipd 
23.19.11 Steklo v masi, v obliki krogel (razen mikrokroglic), palic, cevi, neobdelano 
24.10.14 Granule in prah iz grodlja, zrcalovine in železa ali jekla 
24.10.42 Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine >= 600 mm 
24.10.66 Druge palice iz drugih legiranih jekel, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, nadalje neobdelane 
24.10.72 Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nerjavnega jekla 
24.10.73 Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz drugih legiranih jekel 
24.31.20 Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega 
24.33.12 Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nerjavnega jekla 
25.91.12 Rezervoarji, cisterne, sodi, pločevinke (razen tistih, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem) in podobne posode 

za kateri koli material (razen za plin), iz železa ali jekla, prostornine < 50 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav 
26.20.40 Deli in oprema računalniških naprav 
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26.30.40 Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli, deli radijskih ali televizijskih oddajnikov in televizijskih 
kamer 

26.40.52 Deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov 
26.51.81 Deli za radarje in pomožne naprave za radijsko navigacijo 
26.70.17 Bliskovke, povečevalniki, naprave za fotografske laboratorije, negatoskopi, projekcijski zasloni 
27.40.31 Bliskovne žarnice, bliskovne kocke ipd. 
28.12.11 Linearno delujoči hidravlični in pnevmatični pogonski stroji 
28.12.16 Hidravlični sistemi 
28.23.21 Fotokopirne naprave z vdelanim optičnim sistemom, naprave za kontaktno kopiranje in termično kopiranje 
28.23.26 Deli in oprema za fotokopirne naprave 
28.30.94 Deli za molzne in mlekarniške stroje in naprave, d. n. 
28.93.31 Deli za stroje in naprave za proizvodnjo pijač 
28.94.14 Pletilni stroji, šivalno-pletilni in podobni stroji, stroji za taftiranje 
28.94.15 Pomožni stroji in naprave za obdelavo tekstila, drugi tiskarski stroji 
28.99.14 Drugi tiskarski stroji in naprave, razen pisarniških, 
28.99.40 Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave 
32.50.22 Umetni sklepi, ortopedske naprave, umetno zobovje, zobni nastavki, umetni deli telesa, d. n. 
32.99.16 Table, datumski pečati, žigi, numeratorji ipd., trakovi za pisalni stroj ipd., blazinice za žige 
35.12.10 Prenos električne energije 
35.13.10 Distribucija električne energije 
35.14.10 Trgovanje z električno energijo 
35.22.10 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
35.23.10 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 
35.30.12 Distribucija pare in vroče vode po toplovodih 
35.30.22 Oskrba s hladilnim zrakom in hladilno vodo 
36.00.20 Obdelava in distribucija vode po vodovodni mreži 
38.11.51 Stekleni odpadki 
38.11.52 Odpadki iz papirja in kartona 
38.11.54 Odpadki iz gume 
38.11.55 Plastični odpadki 
38.11.57 Odpadki iz usnja 
38.11.59 Drugi nenevarni odpadki za recikliranje, d. n. 
38.21.40  Pepel in ostanki sežiganja odpadkov 
38.32.11 Reciklaža sortiranih kovinskih ostankov in odpadkov 
38.32.22 Sekundarne surovine iz železnih kovin 
38.32.23 Sekundarne surovine iz bakra 
38.32.25 Sekundarne surovine iz aluminija 
38.32.29 Druge kovinske sekundarne surovine 
38.32.32 Sekundarne surovine iz papirja in kartona 
38.32.33 Sekundarne surovine iz plastike 
38.32.34 Sekundarne surovine iz gume 
38.32.35 Sekundarne surovine iz tekstila 
38.32.39 Druge nekovinske sekundarne surovine 
45 (razen 
45.20, 
45.40.40, 
45.40.50) 

Prodaja in popravila motornih vozil 

46.39.11 Nespecializirana veleprodaja zamrznjenih živil 
46.39.12 Nespecializirana veleprodaja nezamrznjenih živil, pijač in tobačnih izdelkov 
46.47.13 Veleprodaja preprog 
46.74.12 Veleprodaja inštalacijskega materiala, naprav za ogrevanje 
46.90.10 Nespecializirana veleprodaja 
47.00.91 Maloprodaja starin 
47.00.92 Maloprodaja rabljenih knjig 
47.00.99 Maloprodaja drugih rabljenih izdelkov 
64.19.2 Kreditiranje s strani monetarnih institucij 
64.92.1 Kreditiranje s strani nemonetarnih institucij 
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5) Primeri postavk, za katere šifre v CPA 2008 nimajo ustreznic v CPC Ver. 2  

02.10.30 Gozdno drevje 
03.00.69  Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi, d. n. 
10.39.14  Zelenjava in sadje, v kosih, pakirana 
63.11.11  Obdelava podatkov 
98.10.10  Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo 
98.20.10  Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo 
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III. 

KRATICE IN OKRAJŠAVE 
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AOP avtomatska obdelava podatkov 
BEC Broad Economic Categories - Klasifikacija po širokih ekonomskih kategorijah Združenih narodov 
CD Compact Disk - laserska plošča 
CN Combined nomenclature - zunanjetrgovinska nomenklatura Evropske unije 
COFOG Classification of the Functions of Government - Funkcionalna klasifikacija javnofinančnih izdatkov 
COICOP Classification of Individual Consumption by Purpose - Klasifikacija individualne potrošnje po namenu 
CPA Classification of Products by Activity - Klasifikacija proizvodov po dejavnosti 
CPC Central Product Classification - Osrednja klasifikacija proizvodov Združenih narodov 
CPU centralni procesor 
CPV Common Procurement Vocabulary  
DVD Digital Video Disc 
d.n. drugje neomenjeno 
ECSC European Coal and Steel Community - Evropska skupnost za premog in jeklo 
EEC European Economic Community 
EGS 
EKD 

Evropska gospodarska skupnost 
Enotna klasifikacija dejavnosti 

EP/S 
ESA 

Evropski parlament in Svet 
European System of Accounts 

ESR 
EU 

Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov 
Evropska unija 

EUROSTAT 
ex 

Statistični urad Evropske unije 
izmed, iz 

FAO Food and Agriculture Organization of UN - Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih 
GATT General Agreement on Tariffs and Trade 
HS Harmonised system - Harmoniziran sistem nazivov in šifriranja blaga Svetovne carinske organizacije 
ipd. in podobno 
ISIC  International Standard Industrial Classification - Mednarodna standardna industrijska klasifikacija vseh 

gospodarskih dejavnosti Združenih narodov 
KN Kombinirana nomenklatura - evropska klasifikacija blaga 
LED light emitting diode - svetleča dioda 
MIG Main Industrial Groopings 
NACE  Statistical classification of economic activities in the European Community - Evropska klasifikacija 

gospodarskih dejavnosti 
NST/R Standard Goods Nomenclature for Transport Statistics/ Revised 
PRODCOM Products of the European Community – Evropski sistem statistike proizvodnje za rudarstvo in predelovalne 

dejavnosti 
RAMON spletni strežnik Eurostata za metapodatke 

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/index.cfm?TargetUrl=DSP_PUB_WELC 
SITC Standard International Trade Classification – Standardna mednarodna trgovinska klasifikacija Združenih 

narodov 
SKD Standardna klasifikacija dejavnosti 
SNR Sistem nacionalnih računov 
SURS 
UL 

Statistični urad Republike Slovenije 
Uradni list 

ZN Združeni narodi 
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A KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI 

01 Kmetijski, lovski proizvodi in sorodne storitve 

01.1 Pridelki netrajnih rastlin 
01.11 Žita (razen riža), stročnice in oljna semena 

Sem spada: 
- žita, stročnice in oljna semena, tako za prehrano kot za druge namene 

01.11.1 Pšenica 
01.11.11 Trda pšenica 

01.11.12 Pšenica, razen trde pšenice 

01.11.2 Koruza 
01.11.20 Koruza 

Sem ne spada: 
- silažna koruza, gl. 01.19.10 

01.11.3 Ječmen, rž in oves 
01.11.31 Ječmen 

01.11.32 Rž 

01.11.33 Oves 

01.11.4 Sirek, proso in druga žita 
01.11.41 Sirek 

01.11.42 Proso 

01.11.49 Druga žita 

Sem spada tudi: 
- ajda, tritikala 

01.11.5 Žitna slama in žitne pleve 
01.11.50 Žitna slama in žitne pleve 

01.11.6 Stročnice, sveže 
01.11.61 Stročji fižol 

01.11.62 Grah, svež 

01.11.69 Druge sveže stročnice 

01.11.7 Stročnice, suhe 
01.11.71 Fižol, suh 

01.11.72 Bob, suh 

01.11.73 Čičerika, suha 

01.11.74 Leča, suha 

01.11.75 Grah, suh 

01.11.79 Zrna stročnic (suhe stročnice), d. n. 

Sem ne spada: 
- soja, gl. 01.11.81 

01.11.8 Soja, arašidi in bombaževo seme 
01.11.81 Soja 

Sem ne spada: 
- sojina moka, gl. 10.41.42 

01.11.82 Arašidi, v lupini 

01.11.83 Arašidi, oluščeni 

01.11.84 Bombaževo seme 
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01.11.9 Druga oljna semena 
01.11.91 Laneno seme 

01.11.92 Gorčično seme 
01.11.93 Seme oljne repice ali ogrščice 
01.11.94 Sezamovo seme 
01.11.95 Sončnično seme 
01.11.99 Druga oljna semena, d. n. 

Sem spada tudi: 
- grozdne peške, makovo seme, seme ricinusa 

01.12 Riž, neoluščen 
01.12.1 Riž, neoluščen 

01.12.10 Riž, neoluščen 

01.13 Zelenjadnice in melone, korenovke in gomoljnice 
01.13.1 Listnata ali stebelna zelenjava 

01.13.11 Beluši 
01.13.12 Zelje 

Sem spada tudi: 
- kolerabice, ohrovt in podobne kapusnice 

01.13.13 Cvetača in brokoli 
01.13.14 Solata 

01.13.15 Radič 

01.13.16 Špinača 

01.13.17 Artičoke 

01.13.19 Druga listnata ali stebelna zelenjava 

Sem spada tudi: 
- komarček, blitva, motovilec 

01.13.2 Melone 
01.13.21 Lubenice 

01.13.29 Druge melone 

Sem spada tudi: 
- dinje 

01.13.3 Druge plodovke 
01.13.31 Paprike in feferoni, sveži (samo capsicum) 

01.13.32 Kumare in kumarice 

01.13.33 Jajčevci 

01.13.34 Paradižniki 

01.13.39 Druge plodovke d. n. 

Sem spada: 
- bučke 
- sladka koruza 
- buče 
Sem spada tudi: 
- petršilj, šetraj, majaron 
- sojini kalčki, kalčki lucerne ipd. 

01.13.4 Korenovke, čebulnice ali gomoljnice 
01.13.41 Korenje in repa 

Sem ne spada: 
- krmne korenovke: pesa, krmna koleraba ipd., gl.01.19.10 
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01.13.42 Česen 

01.13.43 Čebula 

Sem spada tudi: 
- šalotka 

01.13.44 Por in druge čebulnice 

01.13.49 Druge korenovke, čebulnice ali gomoljnice (brez visoke vsebnosti škroba ali 
inulina) 

Sem spada: 
- gomoljna zelena 
- hren, pastinak 
- redkvica, črna redkev 
- rdeča pesa 

01.13.5 Užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina 
01.13.51 Krompir 

01.13.52 Sladki krompir 

01.13.53 Kasava 

01.13.59 Drugi užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina 

Sem spada: 
- sago 
- topinambur 

01.13.6 Semena vrtnin, razen semena pese 
01.13.60 Semena vrtnin, razen semena pese 

01.13.7 Sladkorna pesa in semena sladkorne pese 
01.13.71 Sladkorna pesa 

01.13.72 Semena sladkorne pese 

01.13.8 Gobe in gomoljike 
01.13.80 Gobe in gomoljike 

Sem spada: 
- gojene ali v naravi nabrane gobe in gomoljike 

01.13.9 Vrtnine, sveže, d. n. 
01.13.90 Vrtnine, sveže, d. n. 

Sem spada: 
- listna zelena 

01.14 Sladkorni trs 
01.14.1 Sladkorni trs 

01.14.10 Sladkorni trs 

01.15 Nepredelan tobak 
01.15.1 Nepredelan tobak 

01.15.10 Nepredelan tobak 

01.16 Predivnice 
01.16.1 Predivnice 

01.16.11 Bombaž, prečiščen ali ne 

01.16.12 Juta, kenaf in druga tekstilna ličnata vlakna, surova ali močena, razen lanu, 
konoplje in ramije 

01.16.19 Lan, prava konoplja in predivnice d. n. 
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01.19 Pridelki drugih netrajnih rastlin 
01.19.1 Krmne rastline 

01.19.10 Krmne rastline 

Sem spada: 
- krmna repa, krmna pesa in druge krmne korenovke, silažna koruza, 

silažna žita, lucerna in druge detelje, trava, seno 
Sem ne spada: 
- pripravljena krmila, gl. 10.91.10 
- zdrob in peleti iz lucerne, gl. 10.91.20 

01.19.2 Rezano cvetje in cvetni brsti; seme okrasnih rastlin 
01.19.21 Rezano cvetje in cvetni brsti 

01.19.22 Seme okrasnih rastlin 

Sem spada tudi: 
- seme okrasnih rastlin z neolesenelim steblom 

01.19.3 Seme sladkorne pese, seme krmnih rastlin; druge rastlinske  
01.19.31 Seme pese (razen semena sladkorne pese) in seme krmnih rastlin 

Sem spada tudi: 
- travno seme 

01.19.39 Rastlinske surovine d. n. 

Sem spada tudi: 
- korenike cikorije 

01.2 Pridelki trajnic 
01.21 Grozdje 

01.21.1 Grozdje 
01.21.11 Namizno grozdje 

01.21.12 Drugo grozdje, sveže 

01.22 Tropsko in subtropsko sadje 
01.22.1 Tropsko in subtropsko sadje 

01.22.11 Avokado 

01.22.12 Banane, rajske smokve in podobno 

01.22.13 Datlji 

Sem spada tudi: 
- suhi datlji 

01.22.14 Fige 

Sem spada tudi: 
- suhe fige 

01.22.19 Drugo tropsko in subtropsko sadje 

01.23 Agrumi 
01.23.1 Agrumi 

01.23.11 Pomelo in grenivke 

01.23.12 Limone in limete 

01.23.13 Pomaranče 

01.23.14 Tangerinke, mandarine, klementine 

01.23.19 Drugi agrumi 

01.24 Pečkato in koščičasto sadje 
01.24.1 Jabolka 

01.24.10 Jabolka 
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01.24.2 Drugo pečkato in koščičasto sadje 
01.24.21 Hruške 

01.24.22 Kutine 

01.24.23 Marelice 

01.24.24 Češnje 

01.24.25 Breskve 

01.24.26 Nektarine 

01.24.27 Slive 

01.24.28 Trnulje 

01.24.29 Drugo pečkato in koščičasto sadje, d. n. 

01.25 Sadje in oreški drugih sadnih dreves in grmovnic 
01.25.1 Jagodičevje in sadje rodu Vaccinium 

01.25.11 Kivi 

01.25.12 Maline 

01.25.13 Jagode 

01.25.19 Drugo jagodičevje in sadje rodu Vaccinium, d. n. 
Sem spada: 
- ribez, kosmulje 
- gojene ali v naravi nabrane borovnice, brusnice ipd. 

01.25.2 Seme sadja 
01.25.20 Seme sadja 

Sem spada tudi: 
- seme okrasnega grmičja in rastlin z olesenelim steblom 
Sem ne spada: 
- seme okrasnih rastlin z neolesenelim steblom, gl. 01.19.22 

01.25.3 Oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov) 
01.25.31 Mandlji 

01.25.32 Kostanji 

01.25.33 Lešniki 

01.25.34 Pistacije 

01.25.35 Orehi 

01.25.39 Drugi oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov) 
Sem ne spada: 
- arašidi v lupini, gl. 01.11.82 
- oluščeni arašidi, gl. 01.11.83 
- kokosovi orehi, gl. 01.26.20 

01.25.9 Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n. 
01.25.90 Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n. 

Sem spada tudi: 
- rožiči, rožičeva moka 

01.26 Oljni plodovi 
01.26.1 Oljke 

01.26.11 Namizne oljke 

01.26.12 Oljke za pridelavo oljčnega olja 

01.26.2 Kokosovi orehi 
01.26.20 Kokosovi orehi 

01.26.9 Drugi oljni sadeži 
01.26.90 Drugi oljni sadeži 
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01.27 Rastline za izdelavo napitkov 
01.27.1 Rastline za izdelavo napitkov 

01.27.11 Kavna zrna, nepražena 

01.27.12 Čajni listi 

Sem ne spada: 
- pravi čaj v zavitkih do 3 kg,  gl. 10.83.13 
- zeliščni čaji (v zavitkih za maloprodajo), gl. 10.83.15 

01.27.13 Listi maté 

01.27.14 Kakav v zrnu 

01.28 Začimbe, aromatske in zdravilne rastline 
01.28.1 Začimbe, nepredelane 

01.28.11 Poper (piper spp.), surov 

01.28.12 Čili in feferoni, suhi (capsicum spp.), nepredelani 

01.28.13 Muškatni orešek, macis in kardamom, surovi 

01.28.14 Janež, zvezdasti janež, koriander, kumina, orientalska kumina, komarček in 
brinove jagode, surovi 

01.28.15 Cimet (canella), surov 
01.28.16 Nageljnove žbice, surove 
01.28.17 Ingver, suh, surov 
01.28.18 Vanilija, surova 
01.28.19 Druge začimbe, nepredelane 

Sem spada: 
- kapre, žafran, timijan, lovorjevi listi 

01.28.2 Hmeljevi storžki 
01.28.20 Hmeljevi storžki 

01.28.3 Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, 
fungicidne in podobne namene 
01.28.30 Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne, 

fungicidne in podobne namene 
Sem spada: 
- gingseng, listi koke, likviricija, makove glavice 
Sem ne spada: 
- gojene ali nabrane rastline ali njihovi deli (listi, plodovi, cvetovi ipd.), 

sveži, posušeni, narezani, a ne predelani: sivka, pelin, lipovo cvetje, 
rožmarin, bolhač, meta, baldrijan, žajbelj, islandski lišaj itd.,  
gl. 10.83.15 

01.29 Pridelki drugih trajnic 
01.29.1 Naravni kavčuk 

01.29.10 Naravni kavčuk 

01.29.2 Božična drevesca, posekana 
01.29.20 Božična drevesca, posekana 

01.29.3 Rastlinski materiali, ki se uporabljajo za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje ali barvanje 
ali strojenje 
01.29.30 Rastlinski materiali za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje ali barvanje ali strojenje 

Sem spada tudi: 
- bambus 
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01.3 Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci 
in cepiči; gobji micelij 

01.30 Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in 
cepiči; gobji micelij 

01.30.1 Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in cepiči; gobji 
micelij 
01.30.10 Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in 

cepiči; gobji micelij 
Sem spada: 
- čebulice, gomolji, korenike 
- sadike in cepiči  trte, sadnega drevja in grmovja 
- sadike vrtnin in jagod 
- miceliji gob 
- sadike okrasnih rastlin  
- druge žive rastline 
Sem ne spada: 
- sadike gozdnega drevja, gl. 02.10.11 

01.4 Žive živali in živalski proizvodi 
01.41 Krave molznice, žive, in surovo kravje mleko 

01.41.1 Krave molznice, žive 
01.41.10 Krave molznice, žive 

01.41.2 Surovo kravje mleko 
01.41.20 Surovo kravje mleko 

01.42 Drugo govedo, živo, in njihovo seme 
01.42.1 Drugo govedo, živo 

01.42.11 Drugo govedo, razen telet, živo 
01.42.12 Teleta govedi in bivola, živa 

01.42.2 Seme govedi in bivola 
01.42.20 Seme govedi in bivola 

01.43 Konji in drugi kopitarji, živi 
01.43.1 Konji in drugi kopitarji, živi 

01.43.10 Konji in drugi kopitarji, živi 

01.44 Kamele, žive 
01.44.1 Kamele, žive 

01.44.10 Kamele, žive 

01.45 Ovce in koze, žive; surovo ovčje in kozje mleko ter strižena volna 
01.45.1 Ovce in koze, žive 

01.45.11 Ovce, žive 
01.45.12 Koze, žive 

01.45.2 Surovo ovčje in kozje mleko 
01.45.21 Surovo ovčje mleko 
01.45.22 Surovo kozje mleko 

01.45.3 Strižena mastna volna koz in ovac, tudi z oprano na živali 
01.45.30 Strižena mastna volna koz in ovac, tudi z oprano na živali 

Sem spada: 
- nerazmaščena strižena volna, tudi oprana na ovci 
Sem ne spada: 
- puljena (strojarska) volna, pridobljena pri strojenju ovčjih kož,  

gl. 10.11.41 
- razmaščena volna, gl. 13.10.22 
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01.46 Prašiči, živi 
01.46.1 Prašiči, živi 

01.46.10 Prašiči, živi 

01.47 Perutnina, živa, in jajca 
01.47.1 Perutnina, živa 

01.47.11 Piščanci, živi 
01.47.12 Purani, živi 
01.47.13 Gosi, žive 
01.47.14 Race in pegatke, žive 

01.47.2 Jajca v lupini, sveža 
01.47.21 Kokošja jajca v lupini, sveža 
01.47.22 Jajca druge perutnine v lupini, sveža 
01.47.23 Valilna jajca 

01.49 Druge rejne živali in živalski proizvodi 
01.49.1 Druge rejne živali, žive 

01.49.11 Domači kunci, živi 
01.49.12 Ptice za rejo d. n., žive 

Sem spada: 
- noji 
- papige, kanarčki in druge okrasne ptice 
- golobi, jerebice ipd. 
- sokoli in druge ujede 

01.49.13 Plazilci za rejo (vključno kače in želve), živi 
01.49.19 Druge rejne živali, d. n., žive 

Sem spada: 
- srnjad, jelenjad in druga divjad 
- kožuharji (razen zajcev) 
- mačke, psi in druge hišne živali 
- opice 
- čebele 
- sviloprejke 
- črvi, deževniki 

01.49.2 Drugi živalski proizvodi 
01.49.21 Med, naravni 
01.49.22 Surovo mleko, d. n. 
01.49.23 Polži, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, razen morskih 

polžev 
01.49.24 Užitni proizvodi živalskega izvora, d. n. 
01.49.25 Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje 
01.49.26 Voski žuželk in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani 

Sem spada tudi: 
- čebelji vosek 

01.49.27 Živalski zarodki za razmnoževanje 

01.49.28 Neužitni proizvodi živalskega izvora, d. n. 

Sem spada: 
- nepredelana živalska dlaka (razen volne) 

01.49.3 Surovi kožuhi in kože 
01.49.31 Surovi kožuhi, razen kožuhov jagnjet 

Sem ne spada: 
- surove goveje, konjske, ovčje, kozje in druge kože, pridobljene v 

klavnicah, gl. 10.11.4 
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01.49.32 Surovi kožuhi jagnjet 
Sem spada: 
- surove kože astrahanskih in podobnih jagnjet 
Sem ne spada: 
- surove ovčje kože, gl. 10.11.44 

01.49.39 Surove živalske kože, d. n. (sveže ali konzervirane, vendar ne nadalje 
obdelane) 

Sem ne spada: 
- surove goveje, konjske, ovčje, kozje in druge kože, pridobljene v 

klavnicah, gl. 10.11.4 

01.6 Storitve za kmetijsko proizvodnjo (razen veterinarskih) 
01.61 Storitve za rastlinsko pridelavo 

01.61.1 Storitve za rastlinsko pridelavo 
01.61.10 Storitve za rastlinsko pridelavo 

Sem spada: 
- priprava njiv 
- sajenje, gnojenje, oskrba in spravilo poljščin in drugih pridelkov 
- škropljenje in drugo zatiranje kmetijskih škodljivcev 
- obrezovanje sadnega drevja in trte 
- vzdrževanje namakalnih sistemov ter dobrega ekološkega stanja 

kmetijske zemlje 
- storitve s kmetijsko mehanizacijo 
Sem ne spada: 
- storitvena priprava pridelkov za primarne trge, gl. 01.63.10 
- priprava rastlinskih vlaken, gl. 13.10 
- distribucija vode po vodovodih, akvaduktih, gl. 36.00.20 
- čiščenje in priprava zemljišča (npr. odstranjevanje skal, izdelava 

teras, izsuševanje ipd.) za kmetijsko rabo, gl. 43.12.11 
- arhitekturno načrtovanje parkov, vrtov, gl. 71.11.41 
- poslovno in strokovno svetovanje agronomov, gozdarjev, 

agroekonomistov, gl. 74.90.19 
- dezinfekcija, dezinsekcija in drugo zatiranje škodljivcev, razen 

kmetijskih, gl.81.29.11 
- urejanje vrtov, parkov, zelenic, gl. 81.30.10 
- organiziranje kmetijskih razstav in sejmov, gl. 82.30.12 

01.62 Storitve za živinorejo 
01.62.1 Storitve za živinorejo 

01.62.10 Storitve za živinorejo 
Sem spada: 
- umetno osemenjevanje 
- storitve pripusta plemenjakov 
- pastirske in planšarske storitve, uhlevljenje živine, oddajanje paše 
- čiščenje hlevov  
- striženje ovac 
- testiranje črede 
- kopuniranje perutnine 
Sem spada tudi: 
- podkovanje konj 
Sem ne spada: 
- dajanje hlevov v najem, brez oskrbe živali, gl. 68.20.12 
- poslovno in strokovno svetovanje s področja živinoreje, gl. 74.90.19 
- cepljenje živali in druge veterinarske storitve, gl. 75.00.1 
- vzreja in šolanje tekmovalnih konj, gl. 93.19.13 
- storitve rekreacijskega jahanja, gl. 93.11.10 
- storitve rekreacijskega jahanja, gl. 93.11.10 
- oskrba hišnih živali, striženje psov, zatočišča za živali, gl. 96.09.11 
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01.63 Priprava pridelkov 
01.63.1 Priprava pridelkov 

01.63.10 Priprava pridelkov 
Sem spada: 
- priprava pridelkov za primarne trge po pogodbi ali proti plačilu:  

• čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem 
• čiščenje bombaža 
• priprava tobakovih listov 
• priprava kakavovih zrn 
• voščenje sadja 

Sem ne spada: 
- priprava pridelkov, ki jo opravi pridelovalec sam, gl. 01.1, 01.2 ali 01.3 
- obdelava in čiščenje semen, gl. 01.64.10 
- parjenje in ponovno sušenje tobakovih listov, gl. 12.00.1 
- trgovina na debelo s kmetijskimi pridelki, gl. 46.2 

01.64 Obdelava semen 
01.64.1 Obdelava semen 

01.64.10 Obdelava semen 
Sem spada: 
- dejavnosti v zvezi z izboljšavanjem kakovosti semenskega materiala, 

tudi gensko spremenjenih semen, s čiščenjem, odstranjevanjem 
neželenih primesi, poškodovanih ali premajhnih semen ter s sušenjem 
semen za skladiščenje 

Sem ne spada: 
- pridobivanje semen, gl. 01.1 in 01.2 
- stiskanje olja iz semen, gl. 10.41 
- raziskovanje in razvijanje novih vrst semen, gl. 72.11.13 

01.7 Lov in lovske storitve 
01.70 Lov in lovske storitve 

01.70.1 Lov in lovske storitve 
01.70.10 Lov in lovske storitve 

Sem spada: 
- nadzor in varstvo divjadi  
- odstrel ali odlov divjadi iz komercialnih ali gojitvenih razlogov 
- odstrel in odlov živali za potrebe raziskovalnega dela, zooloških vrtov 

ipd. 
- pridobivanje kožuhovine, kož plazilcev ali ptičev z odstrelom in 

odlovom 
Sem spada tudi: 
- lov morskih sesalcev, kot sta mrož in tjulenj 
Sem ne spada: 
- reja divjadi na farmah, gl. 01.49.1 
- pridobivanje kožuhovine, kož plazilcev in ptičev iz farmske vzreje, 

gl. 01.49.1 
- kitolov, gl. 03.00.69 
- pridobivanje surovih kož v klavnicah, gl. 10.11 
- safari, lov za šport in rekreacijo ter s tem povezane dejavnosti,  

gl. 93.19.13 
- storitve, povezane s promocijo odstrela in odlova, gl. 94.99.19 
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02 Gozdni proizvodi in storitve za gozdarstvo 
02.1 Gozdno drevje in storitve drevesnic 

02.10 Gozdno drevje in storitve drevesnic 
02.10.1 Sadike gozdnega drevja; semena gozdnega drevja 

02.10.11 Sadike gozdnega drevja 

02.10.12 Semena gozdnega drevja 

02.10.2 Storitve gozdnih drevesnic 
02.10.20 Storitve gozdnih drevesnic 

Sem ne spada: 
- sadike okrasnih dreves, gl. 01.30.10 
- storitve gojenja božičnih dreves, gl. 01.30.10 

02.10.3 Gozdno drevje 
02.10.30 Gozdno drevje 

02.2 Neobdelan les 
02.20 Neobdelan les 

02.20.1 Neobdelan les 
02.20.11 Oblovina iglavcev 

Sem ne spada: 
- novoletne jelke, gl. 01.29.20 
- drogovi, koli in jamski les, gl. 16.10.39 

02.20.12 Oblovina listavcev, razen tropskih drevesnih vrst 
Sem ne spada: 
- drogovi, koli in jamski les, gl. 16.10.39 

02.20.13 Oblovina tropskih drevesnih vrst 
Sem ne spada: 
- drogovi, koli in jamski les, gl. 16.10.39 

02.20.14 Drva 

02.3 Prostorastoče dobrine, razen lesa 
02.30 Prostorastoče dobrine, razen lesa 

02.30.1 Naravni gumiji 
02.30.11 Balata, gutaperča, gvajak, čikl in podobni naravni gumiji 
02.30.12 Šelak, balzami ter druge naravne smole in cedike 

02.30.2 Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana 
02.30.20 Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana 

02.30.3 Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras 
02.30.30 Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras 

Sem ne spada: 
- novoletne jelke, gl. 01.29.20 

02.30.4 Užitne prostorastoče dobrine 
02.30.40 Užitne prostorastoče dobrine 

Sem ne spada: 
- gobe, gl. 01.13.80 
- jagode, borovnice ipd., gl. 01.25.19 
- kostanj, gl. 01.25.32 
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02.4 Storitve za gozdarstvo 
02.40 Storitve za gozdarstvo 

02.40.1 Storitve za gozdarstvo 
02.40.10 Storitve za gozdarstvo 

Sem spada: 
- gozdna inventura, merjenje in ovrednotenje lesne zaloge 
- gozdarsko svetovanje 
- varstvo gozdov pred požari 
- kontrola in zatiranje gozdnih škodljivcev in bolezni 
- storitve pri izkoriščanju gozdov: 

• transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom, gradnja 
vlak 

- dajanje gozdne mehanizacije z upravljavci v najem 
Sem ne spada: 
- dejavnost gozdnih drevesnic, gl. 02.10.20 
- osuševanje gozdnih površin, gl. 43.12.11 
- čiščenje zemljišč za gradnjo, gl. 43.12.11 

03 Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni, 
storitve za ribištvo 

03.0 Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni, storitve za ribištvo 
03.00 Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni, storitve za ribištvo 

03.00.1 Ribe, žive 
03.00.11 Žive okrasne ribe 

03.00.12 Žive ribe, morske, negojene 

03.00.13 Žive ribe, sladkovodne, negojene 

03.00.14 Žive ribe, morske, gojene 

03.00.15 Žive ribe, sladkovodne, gojene 

03.00.2 Ribe, sveže ali ohlajene 
03.00.21 Sveže ali ohlajene ribe, morske, negojene 

03.00.22 Sveže ali ohlajene ribe, sladkovodne, negojene 

03.00.23 Sveže ali ohlajene ribe, morske, gojene 

03.00.24 Sveže ali ohlajene ribe, sladkovodne, gojene 

03.00.3 Raki, nezamrznjeni 
03.00.31 Raki, nezamrznjeni, negojeni 

03.00.32 Raki, nezamrznjeni, gojeni 

03.00.4 Mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni 
03.00.41 Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, negojene 

03.00.42 Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni 

03.00.43 Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, gojene 

03.00.44 Drugi mehkužci in vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, gojeni 

03.00.5 Biseri, neobdelani 
03.00.51 Naravni biseri, neobdelani 

03.00.52 Gojeni biseri, neobdelani 

03.00.6 Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi 
03.00.61 Korale in podobni proizvodi, lupine mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipina 

kost 
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03.00.62 Naravne spužve živalskega izvora 

03.00.63 Morske alge in druge alge, negojene 

03.00.64 Morske alge in druge alge, gojene 

03.00.69 Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi, d. n. 

Sem spada: 
- gojene žabe 
- kiti 

03.00.7 Storitve za ribištvo in gojenje vodnih organizmov 
03.00.71 Storitve za ribištvo 

03.00.72 Storitve za gojenje vodnih organizmov
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B RUDE IN KAMNINE 
05 Premog in lignit 

05.1 Črni premog 
05.10 Črni premog 

05.10.1 Črni premog 
05.10.10 Črni premog 

Sem ne spada: 
- briketi iz črnega premoga, gl. 19.20.11 

05.2 Rjavi premog in lignit 
05.20 Rjavi premog in lignit 

05.20.1 Rjavi premog in lignit 
05.20.10 Rjavi premog in lignit 

Sem ne spada: 
- briketi iz rjavega premoga ali lignita, gl. 19.20.12 

06 Surova nafta in zemeljski plin 
06.1 Surova nafta 

06.10 Surova nafta 
06.10.1 Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova 

06.10.10 Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova 

06.10.2 Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek 
06.10.20 Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek 

06.2 Zemeljski plin, tudi utekočinjen 
06.20 Zemeljski plin, tudi utekočinjen 

06.20.1 Zemeljski plin, tudi utekočinjen 
06.20.10 Zemeljski plin, tudi utekočinjen 

Sem spada tudi: 
- metan in etan iz nahajališč 
Sem ne spada: 
- propan, butan, gl. 19.20.31 
- drugi ogljikovodiki iz rafinerij, gl. 19.20.32 
- plavžni, generatorski, vodni plin, gl. 35.21.10 

07 Rude 
07.1 Železova ruda 

07.10 Železova ruda 
07.10.1 Železova ruda 

07.10.10 Železova ruda 

Sem ne spada: 
- pirit, gl. 08.91.12 

07.2 Rude neželeznih kovin 
07.21 Uranova in torijeva ruda 

07.21.1 Uranova in torijeva ruda 
07.21.10 Uranova in torijeva ruda 

Sem spada tudi: 
- rumena pogača 
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07.29 Rude drugih neželeznih kovin in njihovi koncentrati 
07.29.1 Rude drugih neželeznih kovin in njihovi koncentrati 

07.29.11 Bakrove rude in koncentrati 

07.29.12 Nikljeve rude in koncentrati 

07.29.13 Aluminijeve rude in koncentrati 
Sem spada tudi: 
- boksit 

07.29.14 Rude in koncentrati plemenitih kovin 

07.29.15 Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati 

07.29.19 Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n. 

08 Rudnine in kamnine 
08.1 Kamen, pesek in glina 

08.11 Okrasni in gradbeni kamen, apnenec, sadra, kreda in skrilavec 
08.11.1 Okrasni in gradbeni kamen 

08.11.11 Marmor in drug apnenčev okrasni ali gradbeni kamen 
Sem spada tudi: 
- lehnjak 
Sem ne spada: 
- marmorni odlomki, drobljen marmor, gl. 08.12.12 

08.11.12 Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen 
Sem spada tudi: 
- porfir, bazalt in drug neobdelan gradbeni kamen 

08.11.2 Apnenec in sadra 
08.11.20 Apnenec in sadra 

Sem spada: 
- sadra za proizvodnjo mavca 
- apnenčev kamen za proizvodnjo apna, za talilo ipd. 
Sem ne spada: 
- gradbeni apnenčev kamen, gl. 08.11.11 
- lomljen in drobljen apnenčev kamen, gl. 08.12.12 
- apno, gl. 23.52.10 
- mavec, gl. 23.52.20 

08.11.3 Kreda in nežgan dolomit 
08.11.30 Kreda in nežgan dolomit 

08.11.4 Skrilavec 
08.11.40 Skrilavec 

08.12 Gramoz, pesek, gline in kaolin 
08.12.1 Gramoz in pesek 

08.12.11 Naravni pesek 
Sem spada tudi: 
- silikatni kremenčev pesek 

08.12.12 Drobljen in lomljen kamen, kameni prah; prodniki, gramoz 
08.12.13 Mešanice žlindre in podobnih industrijskih odpadkov za gradbeništvo, vključno 

s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom ali ne 

08.12.2 Gline in kaolin 
08.12.21 Kaolin in druge kaolinske gline 

08.12.22 Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine 
Sem spada: 
- bentonit, mulit, ognjevzdržne gline, dinas zemljine 
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08.9 Druge rudnine in kamnine 
08.91 Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila 

08.91.1 Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila 
08.91.11 Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati 

08.91.12 Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo 

08.91.19 Drugi minerali za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo gnojil 
Sem spada: 
- naravni bariti, borati, fluorit, kieserit, sepiolit (morska pena) 
- pocolan, tufi, lapor ipd. 
- jantar 
- humus 

08.92 Šota 
08.92.1 Šota 

08.92.10 Šota 
Sem ne spada: 
- šotni briketi, gl. 19.20.13 

08.93 Sol in čisti natrijev klorid; morska voda 
08.93.1 Sol in čisti natrijev klorid; morska voda 

08.93.10 Sol in čisti natrijev klorid; morska voda 
Sem spada tudi: 
- kamena sol, nepripravljena za prehrano 
Sem ne spada: 
- jodirana sol, gl. 10.84.30 

08.99 Druge rudnine in kamnine, d. n. 
08.99.1 Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine 

08.99.10 Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine 

08.99.2 Dragi in poldragi kamni; industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani 
ali tesani; plovec; smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila; 
drugi minerali 
08.99.21 Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani ali  samo 

razžagani ali grobo oblikovani 
08.99.22 Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec; 

smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila 
08.99.29 Drugi minerali 

Sem spada: 
- sljuda, naravni grafit, kremenec, glinenec, azbest, steatit (lojevec), 

magnezit ipd. 
- neekspandirani vermikulit 
Sem ne spada: 
- kremenčev pesek, gl. 08.12.11 
- ekspandirani vermikulit ali druge ekspandirane kamnine, gl. 23.99.19 
- optični elementi iz kremena, gl. 26.70.21 

09 Storitve za rudarstvo 
09.1 Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina 

09.10 Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina 
09.10.1 Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina 

Sem ne spada: 
- storitve, ki jih izvaja obratovalec naftnih ali plinskih polj, gl. 06.10 ali 

06.20 
- specializirana popravila rudniške mehanizacije, gl. 33.12.24 
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09.10.11 Vrtanje naftnih vrtin in vrtin zemeljskega plina 
Sem spada: 
- usmerjeno vrtanje in povrtavanje, predhodno vrtanje skozi mehke 

plasti; zapolnjevanje naftnih in plinskih vrtin; črpanje iz vrtin; mašenje 
in zapiranje vrtin ipd.  

- poskusno vrtanje v povezavi s pridobivanjem nafte in zemeljskega 
plina 

Sem spada tudi: 
- varstvo pred požari in gašenje na naftnih in plinskih poljih 
- raziskovalne storitve v povezavi s pridobivanjem nafte in zemeljskega 

plina, npr. geološka opazovanja nahajališč 
Sem ne spada: 
- poskusno vrtanje v povezavi z rudarjenjem, gl. 09.90.1 
- poskusno vrtanje in sondiranje za gradbene, geofizikalne, geološke in 

podobne namene, gl.  43.13 
- geofizikalno, geološko, seizmološko ipd. raziskovanje nahajališč,  

gl. 71.12.3 
09.10.12 Postavljanje, popravilo in podiranje naprav za črpanje nafte in plina ter druge 

storitve v zvezi s črpanjem nafte in zemeljskega plina 
09.10.13 Utekočinjanje in ponovno uplinjanje zemeljskega plina za prevoz na mestu 

črpanja 
Sem ne spada: 
- utekočinjanje in uplinjanje zemeljskega plina za transport, opravljeno 

zunaj plinskih polj, gl. 52.21 

09.9 Storitve za drugo rudarjenje 
09.90 Storitve za drugo rudarjenje 

09.90.1 Storitve za drugo rudarjenje 
Sem spada: 
- storitve v zvezi z rudarjenjem, zajete v oddelkih 05, 07 in 08, za plačilo 

ali po pogodbi: 
• raziskave nahajališč, npr. jemanje vzorcev in geološka 

opazovanja nahajališč 
• poskusno vrtanje v povezavi z rudarjenjem 
• drenaža in črpanje vode iz rudnikov za plačilo ali po pogodbi 

Sem ne spada: 
- obratovanje rudnikov in kamnolomov za plačilo ali po pogodbi,  

gl. 05, 07 ali 08 
- specializirana popravila rudniške mehanizacije, gl. 33.12.24 
- poskusno vrtanje v zvezi s pridobivanjem nafte ali zemeljskega plina, 

gl. 09.10.11 
- poskusno vrtanje in sondiranje za gradbene, geofizikalne, geološke in 

podobne namene, gl.  43.13 
- geološke in rudarske raziskave, gl. 71.12.3 

09.90.11 Storitve pridobivanja črnega premoga 

09.90.19 Storitve za drugo rudarjenje, d. n. 
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C PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI 

10 Živila 
10.1 Konzervirano meso in mesni izdelki 

10.11 Sveže ohlajeno ali zamrznjeno meso 
10.11.1 Meso goveda, prašičev, ovc, koz, konjev in drugih kopitarjev, sveže ali ohlajeno 

10.11.11 Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 

10.11.12 Prašičje meso, sveže ali ohlajeno 

10.11.13 Ovčje meso, sveže ali ohlajeno 

10.11.14 Kozje meso, sveže ali ohlajeno 

10.11.15 Konjsko meso, sveže ali ohlajeno 

10.11.2 Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj, sveži ali ohlajeni 
10.11.20 Užitni klavnični odpadki goveda, prašičev, ovc, koz, konj, sveži ali ohlajeni 

 
10.11.3 Zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki; drugo meso in užitni klavnični odpadki 

drugih živali 
10.11.31 Goveje meso, zamrznjeno 

10.11.32 Prašičje meso, zamrznjeno 

10.11.33 Ovčje meso, zamrznjeno 

10.11.34 Kozje meso, zamrznjeno 

10.11.35 Konjsko meso, zamrznjeno 

10.11.39 Drugo meso in drugi užitni klavnični odpadki, sveži, ohlajeni ali zamrznjeni 
Sem spada tudi: 
- zajčje meso 

10.11.4 Puljena mastna volna in surove kože goveda, konj ovc in koz 
10.11.41 Puljena mastna volna, vključno z oprano na živali 

Sem ne spada: 
- volna, strižena na ovci, gl. 01.45.30 
- razmaščena volna, gl. 13.10.22 

10.11.42 Cele surove kože goveda ali konjev 

10.11.43 Druge surove kože goveda ali konjev 

10.11.44 Surove kože ovc ali jagnjet 

10.11.45 Surove kože koz ali kozličkov 

10.11.5 Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev 
10.11.50 Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev 

10.11.6 Surovi klavnični odpadki, neužitni 
10.11.60 Surovi klavnični proizvodi, neužitni 

Sem spada tudi: 
- ambra, mošus, kite, ščetine, slonova kost, želvovina ipd. 

10.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa 
10.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa 

Sem spada: 
- storitveno klanje živine, odiranje in razrez zaklane živine ipd. 

10.12 Sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso perutnine 
10.12.1 Meso perutnine, sveže ali ohlajeno 

10.12.10 Meso perutnine, sveže ali ohlajeno 
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10.12.2 Meso perutnine, zamrznjeno 
10.12.20 Meso perutnine, zamrznjeno 

10.12.3 Perutninske maščobe 
10.12.30 Perutninske maščobe 

10.12.4 Užitni perutninski klavnični odpadki 
10.12.40 Užitni perutninski klavnični odpadki 

10.12.5 Perje in ptičje kože 
10.12.50 Perje in ptičje kože 

10.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa 
10.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa 

Sem spada: 
- klanje kuncev in perutnine, skubljenje in prvo čiščenje puha 

10.13 Izdelki iz mesa in perutninskega mesa 
10.13.1 Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi 

10.13.11 Prašičje meso, kosi, soljeni, sušeni ali prekajeni (slanina in šunka) 

10.13.12 Goveje meso, soljeno, sušeno ali prekajeno 

10.13.13 Drugo meso in užitni klavnični odpadki, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni 
(razen prašičjega in govejega mesa); užitna moka in zdrob iz mesa ali 
klavničnih odpadkov 

10.13.14 Klobase in podobni izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi 

10.13.15 Drugi pripravljeni in konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali 
krvi, razen pripravljenih jedi iz mesa ali klavničnih odpadkov 

Sem ne spada: 
- pripravljene jedi  in obroki iz mesa, gl. 10.85.11 
- ragu juhe, gl. 10.89.11 

10.13.16 Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki 
Sem spada:  
- raztopljeni proteinski izdelki iz živalskih tkiv, vključno s kostmi, brez 

dodane krvi, dlak, kopit in parkljev, ostankov dlake, gnoja, vsebine 
želodca in vampa 

10.13.9 Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov; storitve podizvajalcev kot del 
proizvodnje mesnih izdelkov 
10.13.91 Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov 

Sem spada: 
- kuhanje, sterilizacija, zapiranje mesnih konzerv in podobne storitve pri 

pripravi mesnih izdelkov 
Sem ne spada: 
- ekstrakcija živalskih maščob, gl. 10.41.1 
- kuhanje gostinskih obrokov, gl. 56 

10.13.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesnih izdelkov 

Sem spada: 
- storitveno mletje mesa in priprava mesnih izvlečkov ipd. 

10.2 Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci 
10.20 Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci 

10.20.1 Ribje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno 
10.20.11 Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže ali ohlajeno 

10.20.12 Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene 

10.20.13 Ribe, zamrznjene 
10.20.14 Ribji fileti, zamrznjeni 
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10.20.15 Ribje meso (nemleto ali mleto), zamrznjeno 
10.20.16 Ribja jetra in ikre, zamrznjene 

10.20.2 Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane; kaviar in kaviarjevi nadomestki 
10.20.21 Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni 
10.20.22 Ribja jetra in ikre, sušene, prekajene, nasoljene ali v slanici; ribja moka, zdrob 

in peleti, primerni za prehrano ljudi 
10.20.23 Ribe, sušene, soljene ali ne, ali v slanici 
10.20.24 Ribe, vključno fileti, prekajeni 
10.20.25 Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane, razen pripravljenih ribjih jedi 

Sem ne spada: 
- pripravljene ribje jedi in obroki, gl. 10.85.12 

10.20.26 Kaviar in kaviarjevi nadomestki 

10.20.3 Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, pripravljeni ali konzervirani 
10.20.31 Raki, zamrznjeni 
10.20.32 Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni 
10.20.33 Drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, prekajeni 
10.20.34 Raki, drugače pripravljeni ali konzervirani; mehkužci in drugi vodni 

nevretenčarji, drugače pripravljeni ali konzervirani 
Sem spada tudi: 
- konzervirani polži 

10.20.4 Moka, zdrob in peleti iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev ter 
drugi proizvodi, d. n., neustrezni za prehrano ljudi 
10.20.41 Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev, 

neustrezni za prehrano ljudi 
10.20.42 Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev 

10.20.9 Prekajevanje ter drugo konzerviranje in pripravljanje ribjih izdelkov; storitve 
podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja rib, rakov in mehkužcev 
10.20.91 Prekajevanje in drugo konzerviranje in pripravljanje ribjih izdelkov 

Sem spada: 
- kuhanje, dimljenje, soljenje, sušenje in druga obdelava rib in ribjih 

izdelkov 
Sem ne spada: 
- ekstrakcija ribjega olja, gl. 10.41.1 

10.20.99 Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja rib, rakov in 
mehkužcev 

10.3 Predelano in konzervirano sadje in zelenjava 
10.31 Predelan in konzerviran krompir 

10.31.1 Predelan in konzerviran krompir 
10.31.11 Krompir, zamrznjen 
10.31.12 Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan 
10.31.13 Sušen krompir v obliki moke, zdroba; kosmičev; granul in peletov 

Sem spada tudi: 
- krompirjeva moka 

10.31.14 Krompir, pripravljen ali konzerviran 
Sem spada tudi: 
- čips in podobni krompirjevi prigrizki 

10.31.9 Kuhanje in drugo pripravljanje krompirja in izdelkov iz krompirja; storitve podizvajalcev 
kot del predelave in konzerviranja krompirja 
10.31.91 Kuhanje in drugo pripravljanje krompirja in izdelkov iz krompirja 

Sem spada: 
- lupljenje, kuhanje in druge storitve pri predelavi krompirja 

10.31.99 Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja krompirja 
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10.32 Sadni in zelenjavni sokovi 
10.32.1 Sadni in zelenjavni sokovi 

Sem spada: 
- 100 % sadni in zelenjavni sokovi brez dodane vode, nefermentirani in 

brez dodanega alkohola, lahko pa z dodanim sladkorjem. Lahko so 
tudi koncentrirani ali v prahu. Sem spadajo tudi rekonstruirani sokovi, 
pridobljeni z dodajanjem vode koncentriranemu soku, vendar le v 
količini, ki ne presega količine vode v naravnem soku. 

Sem spada tudi: 
- mešanice raznih vrst  sadnih in zelenjavnih sokov 
Sem ne spada: 
- aromatizirani sirupi, gl. 10.89.19 
- fermentirani sadni sokovi (mošt ipd.), gl. 11.03.10 
- z vodo razredčeni sadni sokovi (nektarji), gl. 11.07.19 

10.32.11 Paradižnikov sok 
Sem ne spada: 
- paradižnikov pire, paradižnikov koncentrat z > 7% suhe snovi,  

gl. 10.39.17 
10.32.12 Pomarančni sok 
10.32.13 Sok grenivke 
10.32.14 Ananasov sok 
10.32.15 Grozdni sok 
10.32.16 Jabolčni sok 
10.32.17 Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov 

Sem spada tudi: 
- mešanice koncentriranih sokov, razen paradižnikovega soka 
Sem ne spada: 
- paradižnikov pire, paradižnikov koncentrat z > 7% suhe snovi, 

gl. 10.39.17 
10.32.19 Drugi sadni in zelenjavni sokovi 

10.32.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov 
10.32.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov 

10.39 Drugo predelano in konzervirano sadje in zelenjava 
10.39.1 Predelana in konzervirana zelenjava, razen krompirja 

10.39.11 Zelenjava, zamrznjena 
10.39.12 Zelenjava, začasno konzervirana 
10.39.13 Zelenjava, sušena 
10.39.14 Zelenjava in sadje, v kosih, pakirana 
10.39.15 Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih 

zelenjavnih jedi 
10.39.16 Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih 

zelenjavnih jedi 
10.39.17 Druga zelenjava (razen krompirja), konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni 

kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi 
Sem spada tudi: 
- tofu 
- paradižnikov pire, paradižnikov koncentrat z > 7 % suhe snovi 

10.39.18 Zelenjava (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni 
ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini 

10.39.2 Predelano in konzervirano sadje in oreški 
10.39.21 Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno 
10.39.22 Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in paste iz sadja ali oreškov 

Sem ne spada: 
- sadje, homogenizirano in pripravljeno za otroško hrano, gl. 10.86.10 
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10.39.23 Oreški, arašidi, praženi, soljeni ali drugače pripravljeni 
Sem spada tudi: 
- kikirikijevo maslo 

10.39.24 Sadje in oreški, začasno konzervirano, neprimerno za takojšnje zaužitje 
10.39.25 Drugo pripravljeno ali konzervirano sadje 

Sem spada: 
- posušeni krhlji hrušk, jabolk, sušene slive, marelice, ipd. 
Sem ne spada: 
- suhi datlji, gl. 01.22.13 
- suhe fige, gl. 01.22.14 
- pripravljene zelenjavne jedi in obroki, gl. 10.85.13 

10.39.3 Rastlinski materiali, odpadki in ostanki 
10.39.30 Rastlinski materiali, odpadki in ostanki 

10.39.9 Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov; storitve podizvajalcev 
kot del predelave in konzerviranja sadja in zelenjave 
10.39.91 Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov 

Sem spada: 
- storitveno kuhanje, koncentriranje, pripravljanje konzerv s sadjem ali 

zelenjavo ipd. 
Sem ne spada: 
- lupljenje, kuhanje in druge storitve pri predelavi krompirja, gl. 10.31.91 

10.39.99 Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja sadja in zelenjave 

10.4 Rastlinska olja in maščobe ter olja in maščobe živalskega izvora 
10.41 Olja in maščobe 

10.41.1 Olja in maščobe živalskega izvora ter njihove frakcije, surovi 
10.41.11 Stearin iz prašičje masti, olje iz prašičje masti, oleostearin, oleo-olje in olje iz 

loja, neemulgirani, ali mešani ali kako drugače obdelani 
10.41.12 Masti in olja rib in morskih sesalcev ter njihove frakcije 

10.41.19 Druge masti in olja rib in morskih živali in njihove frakcije 

10.41.2 Rastlinska olja, surova 
10.41.21 Sojino olje, surovo 

10.41.22 Arašidno olje, surovo 

Sem ne spada: 
- kikirikijevo maslo, gl. 10.39.23 

10.41.23 Oljčno olje, surovo 

10.41.24 Olje iz sončničnih semen, surovo 

10.41.25 Olje iz bombaževega semena, surovo 

10.41.26 Olje iz oljne ogrščice, repnih semen ali gorčično olje, surovo 

10.41.27 Palmovo olje, surovo 

10.41.28 Kokosovo olje, surovo 

10.41.29 Druga rastlinska olja, surova 

Sem spada tudi: 
- bučno olje 
Sem ne spada: 
- koruzno olje, gl. 10.62.14 
- kakavovo olje, gl. 10.82.12 

10.41.3 Linters iz bombaža 
10.41.30 Linters iz bombaža 
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10.41.4 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj; 
moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov 
10.41.41 Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj 
10.41.42 Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice 

Sem spada tudi: 
- sojina moka, nerazmaščena 
Sem ne spada: 
- gorčična moka, gl. 10.84.12 
- razmaščena sojina moka, gl. 10.89.19 

10.41.5 Rafinirana olja, razen ostankov 
10.41.51 Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano 
10.41.52 Olje iz arašidov in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano 
10.41.53 Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano 
10.41.54 Olje iz sončničnih semen in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično 

nemodificirano 
10.41.55 Olje iz bombaževega semena in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično 

nemodificirano 
10.41.56 Olja iz oljne ogrščice, repice, gorčice ter njihove frakcije, rafinirana, kemično 

nemodificirana 
10.41.57 Palmovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano 
10.41.58 Kokosovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano 
10.41.59 Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana; 

rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove 
frakcije, d. n., rafinirana, toda kemično nemodificirana 

Sem ne spada: 
- koruzno olje, gl. 10.62.14 

10.41.6 Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, esterificirani, 
toda nadalje nepredelani 
10.41.60 Živalske ali rastlinske maščobe in olja ter njihove frakcije, hidrogenirani, 

esterificirani, toda nadalje nepredelani 

10.41.7 Rastlinski voski (razen trigliceridov); degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih 
ali rastlinskih voskov 
10.41.71 Rastlinski voski (razen trigliceridov) 

Sem ne spada: 
- čebelji vosek, gl. 01.49.26 

10.41.72 Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov 

10.41.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob 
10.41.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob 

10.42 Margarina in podobne jedilne maščobe 
10.42.1 Margarina in podobne jedilne maščobe 

10.42.10 Margarina in podobne jedilne maščobe 
Sem spada: 
- margarina in podobe jedilne maščobe, ki vsebujejo 15% do 40% 

mleka 
10.42.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih maščob 

10.42.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih 
maščob 

10.5 Mlečni izdelki 
10.51 Mlečni in sirni izdelki 

10.51.1 Predelano tekoče mleko in smetana 
10.51.11 Predelano tekoče mleko 
10.51.12 Mleko in smetana z > 6 % maščobe, nezgoščena in neslajena 
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10.51.2 Mleko v trdnih oblikah 
10.51.21 Posneto mleko v prahu 

Sem ne spada: 
- homogenizirani mlečni pripravki za dojenčke, gl. 10.86.10 

10.51.22 Polnomastno mleko v prahu 

10.51.3 Maslo in mlečni namazi 
10.51.30 Maslo in mlečni namazi 

10.51.4 Sir in skuta 
10.51.40 Sir in skuta 

Sem spada: 
- trdi, poltrdi in mehki siri, sveži siri, topljeni siri, kajmak, skuta, skutni 

namazi ipd. 
Sem ne spada: 
- pripravljena mešanica za sirov fondue, gl. 10.89.19 

10.51.5 Drugi mlečni izdelki 
10.51.51 Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah 

Sem ne spada: 
- homogenizirani mlečni pripravki za dojenčke, gl. 10.86.10 

10.51.52 Jogurt in drugo fermentirano ali zakisano mleko ali smetana 

Sem spada tudi: 
- pinjenec 

10.51.53 Kazein 

Sem ne spada: 
- kazeinska lepila, gl. 20.52.10 

10.51.54 Laktoza in laktozni sirup 

10.51.55 Sirotka 

10.51.56 Mlečni izdelki, d. n. 

10.51.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov 
10.51.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov 

10.52 Sladoled 
10.52.1 Sladoled in drug užiten led 

10.52.10 Sladoled in drug užiten led 

Sem ne spada: 
- priprava in prodaja sladoleda v slaščičarnah in avtomatih za sladoled, 

gl. 56.10 

10.52.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda 
10.52.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda 

10.6 Mlevski izdelki iz žit, škrob in škrobni izdelki 
10.61 Mlevski izdelki 

10.61.1 Riž, manj brušen ali dobro brušen, ali oluščen ali lomljen 
10.61.11 Oluščen riž 

10.61.12 Riž, manj brušen ali dobro brušen ali lomljen 

10.61.2 Žitna in rastlinska moka; mešanice moke 
10.61.21 Pšenična ali soržična moka 

10.61.22 Druga žitna moka 
Sem spada tudi: 
- ajdova, riževa in koruzna moka 
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10.61.23 Rastlinska moka in zdrob 

Sem spada tudi: 
- kokosova moka, kostanjeva moka 
Sem ne spada: 
- rožičeva moka, gl. 01.25.90 
- krompirjeva  moka, gl. 10.31.13 
- sojina moka, gl.10.41.42 
- gorčična moka, gl. 10.84.12 

10.61.24 Mešanice za izdelavo pekovskih izdelkov 

Sem spada: 
- pripravljeno testo za kruh, pecivo, cmoke ipd. 
- surovi zamrznjeni pekovski izdelki, npr. žemlje, cmoki, njoki  ipd. 
Sem ne spada: 
- pripravljene kuhane jedi in obroki na osnovi testenin, gl. 10.85.14 
- predpečena zamrznjena pica, gl. 10.85.19 
- surova zamrznjena pica, gl. 10.89.19 

10.61.3 Drobljenec, zdrob, peleti in drugi žitni mlevni izdelki 
10.61.31 Pšenični drobljenec in zdrob 

10.61.32 Drobljenec, zdrob in peleti iz drugih žit, d. n. 

10.61.33 Žitni kosmiči in drugi žitni mlevski izdelki 

Sem ne spada: 
- kuskus, gl. 10.73.12 

10.61.4 Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit 
10.61.40 Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit 

10.61.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov 
10.61.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov 

10.62 Škrob in škrobni izdelki 
10.62.1 Škrob in škrobni izdelki; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n. 

10.62.11 Škrob; inulin; pšenični gluten; dekstrini in drugi modificirani škrobi 

10.62.12 Tapioka in njeni nadomestki iz škroba 

10.62.13 Glukoza in glukozni sirup; fruktoza in fruktozni sirup; invertni sladkor; sladkorji 
in sladkorni sirupi, d. n. 

10.62.14 Koruzno olje 

10.62.2 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki 
10.62.20 Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki 

10.62.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov 
10.62.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov 

10.7 Pekarski izdelki in testenine 
10.71 Kruh, sveže pecivo in slaščice 

10.71.1 Kruh, sveže pecivo in slaščice 
10.71.11 Svež kruh 

Sem spada: 
- svež kruh brez dodanih jajc, medu, sira, sadja 
Sem ne spada: 
- kruh z jajci in drugimi dodatki, gl. 10.72.19 

10.71.12 Sveže pecivo in slaščice 
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10.71.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha, peciva in 
slaščic 
10.71.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha, 

peciva in slaščic 

10.72 Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice 
10.72.1 Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice 

10.72.11 Hrustljavi kruh, prepečenec, opečen kruh in podobni izdelki 

10.72.12 Medenjaki in podobni izdelki; sladki keksi; vaflji in oblati 

Sem spada tudi: 
- napolitanke, piškoti, obliti s čokolado, lectovo pecivo 

10.72.19 Drugi suhi ali trajni pekovski izdelki 

Sem spada: 
- slane palčke, krekerji, ekspandirani prigrizki kot npr. flip, smoki ipd. 
Sem spada tudi: 
- hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, riževi oblati ipd. 
- kruh z jajci in drugimi dodatki 
Sem ne spada: 
- čips in podobni krompirjevi prigrizki, gl. 10.31.14 

10.72.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje prepečenca in piškotov ter trajnega peciva in 
slaščic 
10.72.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje prepečenca in piškotov ter trajnega 

peciva in slaščic 

10.73 Testenine, kuskus in podobni izdelki 
10.73.1 Testenine, kuskus in podobni izdelki 

10.73.11 Testenine in podobni izdelki 
Sem ne spada: 
- pripravljene jedi in obroki iz testenin, gl. 10.85.14 

10.73.12 Kuskus 

10.73.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje testenin, kuskusa in podobnih izdelkov 
10.73.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje testenin, kuskusa in podobnih 

izdelkov 

10.8 Druga živila 
10.81 Sladkor 

Sem ne spada: 
- laktoza, gl. 10.51.54 
- maltoza, fruktoza, glukoza, gl. 10.62.13 
- kemično čisti sladkorji, drugi, gl. 21.10.40 

10.81.1 Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese; melase 
10.81.11 Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki 

10.81.12 Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese in kemično čista 
saharoza v trdnem stanju, brez dodatkov za aromatiziranje ali barvil 

10.81.13 Rafinirani sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese z dodatki za 
aromatiziranje ali barvili; javorjev sladkor in sirup 

10.81.14 Melase 

10.81.2 Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji 
sladkorja 
10.81.20 Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri 

proizvodnji sladkorja 

10.81.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja 
10.81.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja 
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10.82 Kakav, čokolada in sladkorni izdelki 
10.82.1 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena, kakavovo maslo, maščobe in olja, 

kakav v prahu 
10.82.11 Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena 

10.82.12 Kakavovo maslo, maščobe in olja 

10.82.13 Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil 

10.82.14 Kakav v prahu z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili 

10.82.2 Čokolada in sladkorni izdelki 
10.82.21 Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), v 

velikih pakiranjih 
10.82.22 Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), 

razen v velikih pakiranjih 
Sem spada: 
- čokoladni bonboni, namazi, čokolada v prahu 

10.82.23 Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava 

Sem spada: 
- žvečilni gumi,  marcipan, nougat, želeji,  bonboni, tudi taki z 

medikamenti (proti kašlju ipd.) 
Sem spada tudi: 
- bela čokolada 

10.82.24 Sadje, oreški, sadne lupine in drugi deli rastlin, konzervirani v sladkorju 

10.82.3 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava 
10.82.30 Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava 

10.82.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 
10.82.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kakava, čokolade in sladkornih 

izdelkov 

10.83 Kava in čaj, obdelana 
10.83.1 Kava in čaj, obdelana 

10.83.11 Kava, brez kofeina ali pražena 

10.83.12 Kavni nadomestki; ekstrakti, esence in koncentrati kave ali kavnih 
nadomestkov; lupine in skorje kave 

10.83.13 Zeleni čaj (nefermentiran), črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v 
zavitkih po ≤ 3 kg 

Sem ne spada: 
- pravi čaj v zavitkih preko 3 kg,  gl. 01.27.12 

10.83.14 Ekstrakti, esence, ali koncentrati pravega ali maté čaja ter pripravki iz njih 

10.83.15 Zeliščni čaji 

Sem spada: 
- gojene ali nabrane rastline ali njihovi deli (listi, plodovi, cvetovi ipd.), 

sveži, posušeni, narezani, a ne predelani: bezeg, kamilica, sivka, 
pelin, lipovo cvetje, rožmarin, bolhač, meta, baldrijan, žajbelj, islandski 
lišaj itd. 

10.83.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kave in čaja 
10.83.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kave in čaja 

10.84 Dišave in začimbe 
10.84.1 Kis; omake; mešanice začimb; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica 

10.84.11 Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline 

10.84.12 Omake; mešanice dišav in začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena 
gorčica 
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10.84.2 Začimbe, predelane 
10.84.21 Poper (piper spp.), predelan 

10.84.22 Čili in paprike, suhe (capsicum spp.), predelane 

10.84.23 Cimet (canella), predelan; druge predelane začimbe 

10.84.3 Jedilna sol 
10.84.30 Jedilna sol 

Sem ne spada: 
- morska ali kamena sol, nepripravljena za prehrano, gl. 08.93.10 

10.84.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb 
10.84.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb 

10.85 Pripravljene jedi in obroki 
10.85.1 Pripravljene jedi in obroki 

Sem spada: 
- gotove jedi (tj. začinjene, skuhane in pripravljene za zaužitje), v 

konzervah, vakuumski ali podobni embalaži. Jedi so sestavljene 
najmanj iz dveh sestavin ter pakirane in pripravljene za nadaljno 
prodajo. 

Sem spada tudi: 
- krajevne in narodne specialitete, sestavljene najmanj iz dveh izdelkov 
Sem ne spada: 
- priprava jedi za takojšnje užitje, gl. 56 
- priprava in dostava jedi prevoznikom (catering), gl. 56.29 
- jedi iz ene same sestavine, gl. ustrezni razred v 10 

10.85.11 Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi 
10.85.12 Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev 
10.85.13 Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave 
10.85.14 Pripravljene jedi in obroki na osnovi testenin 
10.85.19 Druge pripravljene jedi in obroki (tudi zamrznjene pice) 

Sem spada tudi: 
- predpečena zamrznjena pica 
Sem ne spada: 
- zamrznjene surove pice, gl. 10.89.19 

10.85.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov 
10.85.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov 

10.86 Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana 
10.86.1 Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana 

10.86.10 Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana 
Sem spada: 
- hrana za posebne prehranjevalne potrebe: 

• hrana za dojenčke 
• posebej obogateno mleko in druga obogatena hranila 
• otroška hrana 
• hrana z nizko in z zmanjšano kalorično vrednostjo 
• dietetična hrana zaradi posebnih zdravstvenih potreb 
• hrana z zmanjšano količino natrija, dietne soli brez natrija 
• hrana brez glutenov 
• hrana, ki je namenjena za intenzivne fizične napore, zlasti za 

športnike 
• hrana za diabetike 
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10.86.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov in 
dietetične hrane 
10.86.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov 

in dietetične hrane 

10.89 Druga živila, d. n. 
10.89.1 Juhe, jajca, kvasi in druga živila; ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih 

nevretenčarjev 
10.89.11 Juhe, ragu juhe in pripravki zanje 

10.89.12 Jajca brez lupine in jajčni rumenjaki, sveži ali konzervirani; jajca v lupini, 
konzervirana ali kuhana; jajčni albumin 

10.89.13 Kvas (aktiven in neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi, mrtvi; pripravljeni 
pecilni praški 

10.89.14 Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev 

10.89.15 Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; sluzi in sredstva za zgoščevanje 
Sem spada: 
- izvlečki iz sladkih koreninic, aloje, kole 
- izvlečki za prehrambene namene, pa tudi  za farmakološke namene, 

npr. opij, ekstrakti  gingsenga in drugih zdravilnih rastlin 
Sem spada tudi: 
- agar-agar 
Sem ne spada: 
- eterična olja in mešanice dišav, gl. 20.53.10 

10.89.19 Druga živila, d. n. 
Sem spada tudi: 
- pripravki iz medu in matičnega mlečka, umetni med  
- aromatizirani sirupi 
- rastlinska smetana 
- sendviči 
- razmaščena sojina moka 
- pripravljena mešanica za sirov fondue 
- surova zamrznjena pica 
Sem ne spada: 
- zamrznjeni surovi cmoki, njoki, zavitki, štruklji ipd., gl. 10.61.24 
- predpečena zamrznjena pica, gl. 10.85.19 
- tofu, gl. 10.85.19 

10.89.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil 
10.89.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil 

10.9 Pripravljena krmila 
10.91 Pripravljena krmila za rejne živali 

10.91.1 Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne 
10.91.10 Pripravljena krmila za rejne živali, razen zdroba in peletov iz lucerne 

10.91.2 Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa) 
10.91.20 Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa) 

10.91.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali 
10.91.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali 

10.92 Pripravljena hrana za hišne živali 
10.92.1 Pripravljena hrana za hišne živali 

10.92.10 Pripravljena hrana za hišne živali 
10.92.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljene hrane za hišne živali 

10.92.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljene hrane za hišne živali 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 C  PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI 

 

 69 

11 Pijače 
11.0 Pijače 

11.01 Žgane pijače 
11.01.1 Žgane pijače 

11.01.10 Žgane pijače 
Sem spada: 
- vinjak, viski, vodka, rum, gin, arak, uza, tekila, žganje in druge žgane 

alkoholne pijače 
- mešanice žganih pijač in piva 
Sem spada tudi: 
- nedenaturirani etanol z deležem alkohola < 80 % 
Sem ne spada: 
- etanol z deležem alkohola >= 80 %, gl. 20.14.74 

11.01.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač 
11.01.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač 

11.02 Vino iz grozdja 
11.02.1 Vino iz svežega grozdja; grozdni mošt 

11.02.11 Peneče vino iz svežega grozdja 
11.02.12 Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin; grozdni mošt 

Sem spada tudi: 
- desertna vina iz svežega grozdja (porto, šeri vino, malaga ipd.) 

11.02.2 Vinska usedlina; vinski kamen 
11.02.20 Vinska usedlina; vinski kamen 

11.02.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja 
11.02.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja 

11.03 Sadna vina in podobne fermentirane pijače 
11.03.1 Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); alkoholne 

mešane pijače 
11.03.10 Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica); 

alkoholne mešane pijače 
Sem spada: 
- fermentirani jabolčnik, sadna vina, sake, medica, prošek, ingverjevo 

pivo ipd. 
- mešanice vina in brezalkoholnih pijač  
- mešanice piva in brezalkoholnih pijač 

11.03.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih vin in drugih fermentiranih pijač 
11.03.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih vin in drugih fermentiranih 

pijač  

11.04 Druge nedestilirane fermentirane pijače 
11.04.1 Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja 

11.04.10 Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja 

11.04.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih pijač 
11.04.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih 

pijač 

11.05 Pivo 
11.05.1 Pivo, razen pivovarskih ostankov 

11.05.10 Pivo, razen pivovarskih ostankov 
Sem ne spada: 
- mešanice piva in žganih pijač, gl. 11.01.10 
- mešanice piva in brezalkoholnih pijač (npr. limonade),  gl. 11.03.10 
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11.05.2 Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn 
11.05.20 Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn 

11.05.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva 
11.05.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva 

11.06 Slad 
11.06.1 Slad 

11.06.10 Slad 

11.06.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladu 
11.06.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladu 

11.07 Brezalkoholne pijače; mineralne in druge stekleničene vode 
11.07.1 Mineralne vode in brezalkoholne pijače 

11.07.11 Mineralne vode in sodavice, neslajene, nearomatizirane 
Sem spada: 
- naravne ali umetne mineralne vode, tudi gazirane, a brez dodanih 

sladil ali arom 
Sem spada tudi: 
- stekleničena navadna naravna voda 
Sem ne spada: 
- slajene ali aromatizirane vode, gl. 11.07.19 
- led, gl. 35.30.21 
- pitna voda, nestekleničena, gl. 36.00.11 

11.07.19 Druge brezalkoholne pijače 
Sem spada: 
- nektarji - razredčeni sadni sokovi  
- aromatizirane ali slajene mineralne vode 
- napitki iz sirupov, ledeni čaji, limonade 
- sojino mleko ipd. 
Sem ne spada: 
- sadni sokovi, gl. 10.32 
- aromatizirani sadni sirupi, gl. 10.89.19 

11.07.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih pijač 
11.07.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih pijač 

12 Tobačni izdelki 
12.0 Tobačni izdelki 

12.00 Tobačni izdelki 
12.00.1 Tobačni izdelki, razen odpadkov 

12.00.11 Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov 
12.00.19 Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran 

tobak; tobakovi ekstrakti in esence 

12.00.2 Tobačni odpadki 
12.00.20 Tobačni odpadki 

12.00.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov 
12.00.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov 

13 Tekstil 
13.1 Tekstilna preja in sukanec 

13.10 Tekstilna preja in sukanec 
13.10.1 Maščobe iz volne (vključno z lanolinom) 

13.10.10 Maščobe iz volne (vključno z lanolinom) 
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13.10.2 Naravna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje 
13.10.21 Surova svila (nepredena) 

13.10.22 Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana 

13.10.23 Izčeski iz volne ali fine živalske dlake 

13.10.24 Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana 

13.10.25 Bombaž, mikan ali česan 
13.10.26 Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, toda 

nepredena 

13.10.29 Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, toda nepredena 

13.10.3 Sintetična in umetna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje 
13.10.31 Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje 
13.10.32 Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje 

13.10.4 Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov 
13.10.40 Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov 

13.10.5 Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine ali 
grobe živalske dlake ali konjske žime 
13.10.50 Preja iz volne, pripravljena ali nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz fine 

ali grobe živalske dlake ali konjske žime 

13.10.6 Bombažna preja; sukanec za šivanje iz bombaža 
13.10.61 Bombažna preja (razen sukanca za šivanje) 

13.10.62 Sukanec za šivanje iz bombaža 

13.10.7 Preja iz rastlinskih tekstilnih vlaken, razen bombaža (vključno lan, juta, konoplja in 
ramija); papirna preja 
13.10.71 Lanena preja 
13.10.72 Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken; preja iz drugih rastlinskih 

tekstilnih vlaken; papirna preja 

13.10.8 Preja in sukanec iz umetnih in sintetičnih filamentov ali rezanih vlaken 
13.10.81 Preja iz umetnih ali sintetičnih filamentov, dvojna ali večnitna (razen sukanca 

za šivanje, preje velike trdnosti iz najlona ali drugih poliamidov, poliestrov ali 
viskoznega rajona), nepripravljena za prodajo na drobno; preja iz umetnih ali 
sintetičnih filamentov (razen sukanca za šivanje), pripravljena za prodajo na 
drobno 

13.10.82 Preja iz ≥ 85 % sintetičnih rezanih vlaken, razen sukanca za šivanje 

13.10.83 Preja (razen sukanca za šivanje) iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken 
13.10.84 Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken, nepripravljena za 

prodajo na drobno 
13.10.85 Sukanci za šivanje in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlaken 

13.10.9 Razvlaknjeni tekstilni materiali; priprava naravnih tekstilnih vlaken; storitve 
podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca 
13.10.91 Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake 

13.10.92 Razvlaknjeni tekstilni materiali in drugi bombažni odpadki 

13.10.93 Priprava naravnih tekstilnih vlaken 

13.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca 

13.2 Tkanine 
13.20 Tkanine 

Sem spada: 
- tkano blago, izdelano s prepletanjem podlage in votka tekstilnih prej 

na tkalskih statvah 
Sem ne spada: 
- pleteno blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank,   

gl. 13.91 
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13.20.1 Tkanine (razen posebnih) iz naravnih vlaken, razen bombaža 
13.20.11 Tkanine iz svile ali svilenih odpadkov 

13.20.12 Tkanine iz mikane ali česane volne ali fine ali grobe živalske dlake ali konjske 
žime 

13.20.13 Lanene tkanine 
13.20.14 Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lana, prave konoplje in 

ramije) 
13.20.19 Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje 

13.20.2 Bombažne tkanine 
13.20.20 Bombažne tkanine 

13.20.3 Tkanine (razen posebnih) iz umetnih ali sintetičnih filamentov in rezanih vlaken 
13.20.31 Tkanine iz sintetične in umetne filamentne preje 
13.20.32 Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken 
13.20.33 Tkanine iz rezanih umetnih vlaken 

13.20.4 Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, frotirne in druge posebne tkanine 
13.20.41 Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen 

frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin) 
13.20.42 Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža 

(razen ozko tkanih tkanin) 
13.20.43 Druge frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine (razen 

ozko tkanih tkanin) 
13.20.44 Gaza (razen ozko tkanih tkanin) 
13.20.45 Taftane tkanine, razen preprog 

Sem ne spada: 
- tekstilne talne obloge, gl. 13.93 

13.20.46 Tkanine iz steklenih vlaken (vključno ozko tkane tkanine) 

13.20.5 Imitacija krzna s tkanjem 
13.20.50 Imitacija krzna s tkanjem 

13.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin 
13.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin 

13.3 Dodelava tekstilij 
13.30 Dodelava tekstilij 

13.30.1 Dodelava tekstilij 
13.30.11 Beljenje in barvanje vlaken in prej 

13.30.12 Beljenje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil) 

13.30.13 Barvanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil) 

13.30.14 Tiskanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil) 

Sem ne spada: 
- takojšnje termotiskanje na tekstilne izdelke (npr. majice) ob prodaji na 

kraju samem, gl. 95.29.19 
13.30.19 Druga dodelava tkanin in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil) 

Sem spada: 
- apretiranje, sušenje, gubanje, plisiranje, prepariranje, brušenje, 

merceriziranje in druga obdelava tkanin in tekstilnih izdelkov, tudi 
oblačil 

Sem ne spada: 
- impregniranje, prevlekanje, laminiranje tkanin, gl. 13.96.14 

13.9 Druge tekstilije 
13.91 Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali 
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13.91.1 Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali 
13.91.11 Blago z zankasto oz. lasasto površino, zankasto frotirno blago, pleteno ali 

kvačkano 
Sem spada: 
- pleteno blago z visokim florom, pleten bukle, žamet, flis 

13.91.19 Drugo pleteno ali kvačkano blago, vključno imitacija krzna, dobljena s 
pletenjem 

13.91.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega blaga 
13.91.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega 

blaga 

13.92 Tekstilni izdelki, razen oblačil 
13.92.1 Tekstilni izdelki za gospodinjstvo 

13.92.11 Odeje in potovalne odeje, razen električnih 
Sem spada: 
- neprešite odeje iz raznih materialov 
Sem ne spada: 
- prešite odeje, pernice ipd., gl. 13.92.24 
- električne odeje, gl. 27.51.14 

13.92.12 Posteljno perilo 

13.92.13 Namizno perilo 

13.92.14 Kopalniško in kuhinjsko perilo 
13.92.15 Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali 

posteljo 
Sem ne spada: 
- tekstilne tapete, gl. 17.24.12 
- rolete iz plastičnih mas, gl. 22.23.14 

13.92.16 Drugi izdelki za notranjo opremo, d. n.; kompleti iz tkanin in preje za izdelavo 
preprog in prekrival, tapiserij ipd. 

Sem spada tudi: 
- mreže proti komarjem 

13.92.2 Drugi tekstilni izdelki 
13.92.21 Vreče in vrečke za pakiranje 
13.92.22 Ponjave, platnene strehe in senčniki; jadra za plovila, jadralne deske ali 

suhozemna vozila; šotori in oprema za taborjenje (vključno napihljive blazine) 
13.92.23 Padala, tudi krmiljena in jadralna; deli in oprema zanje 

13.92.24 Prešite odeje, pernice, blazine, blazinice, spalne vreče ipd. 
Sem spada: 
- posteljnina, polnjena s puhom ali kakršnim koli drugim materialom:  

pernice, blazine, prešite odeje, spalne vreče ipd. 
Sem ne spada: 
- odeje, gl. 13.92.11 
- posteljno perilo (rjuhe ipd.), gl. 13.92.12 
- prešiti tekstilni izdelki v metraži, gl. 13.99.16 
- žimnice in posteljni vložki, gl. 31.03.12 

13.92.29 Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za 
čiščenje, rešilni jopiči in pasovi) 

Sem spada: 
- krpe za posodo, tla, prah in podobne krpe za čiščenje 
- rešilni jopiči in pasovi 
- zastave 
- prekrivala za avtomobile, stroje, pohištvo 
- tekstilne zaščitne maske ipd.  
- zarobljeni kosi blaga, npr. blago za sari, turbane ipd. 
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13.92.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil 
13.92.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil 

13.93 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala 
13.93.1 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala 

13.93.11 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana 
13.93.12 Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana, vendar netaftana ali 

nekosmičena 
13.93.13 Preproge in druga tekstilna prekrivala, taftana 

13.93.19 Druge preproge in tekstilna talna prekrivala (tudi iz klobučevine) 
Sem spada tudi: 
- talna prekrivala na polsteni podlagi 
Sem ne spada: 
- talna prekrivala iz pletarskih materialov, gl. 16.29.25 
- talne obloge iz plute, čeprav so na hrbtni strani  obložene s tkanino, 

gl. 16.29 
- talne obloge iz plastike, čeprav so na hrbtni strani  obložene s 

tkanino, gl. 22.23.11 
- linolej, gl. 22.23.15 

13.93.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje preprog in drugih tekstilnih talnih prekrival 
13.93.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje preprog in drugih tekstilnih talnih 

prekrival 

13.94 Vrvi, vrvice in mreže 
13.94.1 Vrvi, vrvice in mreže, razen odpadkov 

13.94.11 Vrvi, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken 
13.94.12 Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, mreže iz tekstilnih materialov; izdelki iz preje, 

trakov, d. n. 
Sem spada: 
- ribiške, ležalne in druge izgotovljene mreže 
- drugi izgotovljeni izdelki iz vrvi: vrvi za sušenje perila, ladijski 

odbojniki, lestve iz vrvi ipd. 
Sem ne spada: 
- mreže proti komarjem, gl. 13.92.16 
- pletene okrasne vrvice, vezalke, gl. 13.96.17 
- kvačkani mrežasti izdelki v metraži, gl. 13.99.11 
- mreže za športne igre, gl. 32.30.15 

13.94.2 Tekstilni ostanki in odpadki 
13.94.20 Tekstilni ostanki in odpadki 

13.94.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež 
13.94.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež 

13.95 Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil 
13.95.1 Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil 

13.95.10 Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil 
Sem spada: 
- koprena iz tekstilnih vlaken razne debeline, v metraži, trakovih ali 

razrezana na določene oblike 
Sem ne spada: 
- polst, gl. 13.99.13 
- pleteno blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank,  

gl. 13.91.1 

13.95.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen 
oblačil 
13.95.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje netkanega tekstila in izdelkov iz 

njega, razen oblačil 
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13.96 Druge tehnične in industrijske tekstilije 
13.96.1 Metalizirana preja ali metalizirana posukana preja; tkanine iz kovinskih niti ali 

metalizirane preje; niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom in tekstilni 
izdelki ter izdelki za tehnično rabo 
13.96.11 Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja 
13.96.12 Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, d. n. 

Sem ne spada: 
- izdelki iz žice, gl. 25.93.13 

13.96.13 Niti in kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom; tekstilna preja in trakovi, 
impregnirani ali prekriti z gumo ali plastiko 

13.96.14 Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n. 
Sem spada: 
- pripravljeno slikarsko platno, impregnirane tkanine za vezavo knjig 
- umetno usnje na tekstilni podlagi (skaj) 
- druge tkanine, impregnirane ali prevlečene s plastičnimi masami, 

voskom, lepilom, bitumnom ipd. 
Sem ne spada: 
- talna prekrivala in obloge iz prevlečenih, premazanih prekritih tkanin, 

gl. 13.93.1 
13.96.15 Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega 

rajona 
13.96.16 Tekstilni izdelki za tehnično rabo (vključno stenji, transportni trakovi, tekstilne 

cevi ipd.) 
Sem spada: 
- tekstilni transmisijski trakovi, cevi, stenji, tekstilna sita 

13.96.17 Ozko tkane tkanine; ozke tkanine, ki so sestavljeni samo iz osnove, katere niti 
so med seboj zlepljene (bolduk); pozamenterija ipd. 

Sem spada: 
- nalepke, značke iz tkanine, razen vezenih 
- elastika za perilo 
- pletenice, vezalke za čevlje, pletene okrasne vrvice 
Sem ne spada: 
- vezene tekstilne nalepke in značke, gl. 13.99.12 

13.96.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih in industrijskih tekstilij 
13.96.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih in industrijskih tekstilij 

13.99 Druge tekstilije, d. n. 
13.99.1 Til, čipke in vezenine; posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta 

preja 
13.99.11 Til in druge mrežaste tkanine, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga; 

čipke v metraži, trakovih ali motivih 
Sem ne spada: 
- izgotovljene mreže, gl. 13.94.12 

13.99.12 Vezenina v metraži, trakovih ali motivih 

Sem spada: 
- aplikacije, vezene tekstilne nalepke in značke 

13.99.13 Klobučevina, prevlečena, prekrita ali laminirana 

Sem spada tudi: 
- polst 
Sem ne spada: 
- netkane tekstilne koprene, gl. 13.95.10 
- talna prekrivala na polsteni podlagi, gl. 13.93.19 

13.99.14 Tekstilna vlakna, dolžine ≤ 5 mm (tekstilni kosmiči), tekstilni prah in vlaknati 
vozlički 

13.99.15 Posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja 
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13.99.16 Prešiti tekstilni izdelki v metraži 

Sem ne spada: 
- izgotovljeni izdelki iz teh materialov, npr. prešite odeje, posteljno, 

namizno, kuhinjsko, kopalniško perilo ipd., gl. 13.92 
13.99.19 Druge tekstilije in tekstilni izdelki, d. n. 

13.99.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij 
13.99.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij 

14 Oblačila 
14.1 Oblačila, razen krznenih 

14.11 Usnjena oblačila 
14.11.1 Oblačila iz usnja ali umetnega usnja 

14.11.10 Oblačila iz usnja ali umetnega usnja 

14.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja 
14.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja 

14.12 Delovna oblačila 
Sem spada: 
- oblačila, izdelana so predvsem zato, da zaščitijo druga oblačila ali 

osebe med delom. Npr. oblačila, ki jih uporabljajo mehaniki, tovarniški 
delavci, zidarji, kmetje, zdravniki, medicinske sestre, frizerke, mesarji, 
peki itd. Večinoma so dvodelna oblačila, površniki in hlače, 
predpasniki, delovne halje. 

Sem spada tudi: 
- uniforme in podobna uradna oblačila (sodniški plašči, cerkvena 

oblačila ipd.), gl. 14.13 
- zaščitna azbestna oblačila, gl. 23.99.11 

14.12.1 Moška delovna oblačila 
14.12.11 Moški kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni 

14.12.12 Moške hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, 
zaščitne in delovne 

14.12.2 Ženska delovna oblačila 
14.12.21 Ženski kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni 

14.12.22 Ženske hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače, 
zaščitne in delovne 

14.12.3 Druga delovna oblačila 
14.12.30 Druga delovna oblačila 

Sem spada tudi: 
- gumeni oblačilni predmeti, gl. 22.19.60 
- zaščitna pokrivala, gl. 32.99.11 

14.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil 
14.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil 

14.13 Druga vrhnja oblačila 
14.13.1 Vrhnja oblačila, pletena ali kvačkana 

14.13.11 Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za 
moške ali dečke, pletena ali kvačkana 

14.13.12 Obleke, kompleti, suknjiči, jopiči, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, 
jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, pletene ali kvačkane 
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14.13.13 Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za 
ženske ali deklice, pletena ali kvačkana 

14.13.14 Kostimi, kompleti, jakne, blazerji, obleke, krila, hlačna krila, hlače, hlače z 
naprsnikom in naramnicami in kratke hlače za ženske ali deklice, pletene ali 
kvačkane 

14.13.2 Druga vrhnja oblačila za moške ali dečke 
14.13.21 Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za 

moške ali dečke, iz tkanin 
14.13.22 Obleke in kompleti za moške ali dečke, iz tkanin 

14.13.23 Suknjiči in jopiči za moške ali dečke, iz tkanin 

14.13.24 Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za 
moške ali dečke, iz tkanin 

Sem spada tudi: 
- smučarski kompleti, gl. 14.19.12 

14.13.3 Druga vrhnja oblačila za ženske in deklice 
14.13.31 Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za 

ženske ali deklice, iz tkanin 
14.13.32 Kostimi in kompleti za ženske ali deklice, iz tkanin 

14.13.33 Suknjiči in jopiči za ženske ali deklice, iz tkanin 

14.13.34 Obleke, krila in hlačna krila za ženske ali deklice, iz tkanin 

14.13.35 Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za 
ženske ali deklice, iz tkanin 

14.13.4 Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki 
14.13.40 Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki 

Sem ne spada: 
- popravilo oblačil, gl. 95.29.11 

14.13.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrhnjih oblačil 
14.13.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrhnjih oblačil 

14.14 Perilo 
14.14.1 Perilo, pleteno ali kvačkano 

14.14.11 Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane 

14.14.12 Spodnjice, spodnjice brez hlačnic, spalne srajce, pižame, kopalni plašči, 
jutranje halje in podobni izdelki za moške ali dečke, pleteni ali kvačkani 

14.14.13 Bluze, srajce in srajčne bluze, za ženske ali deklice, pletene ali kvačkane 

14.14.14 Kombineže, spodnja krila, spodnjice brez hlačnic, spodnje hlače, spalne srajce, 
pižame, negližeji, kopalni plašči, jutranje halje in podobni izdelki, za ženske ali 
deklice, pleteni ali kvačkani 

14.14.2 Perilo, iz tkanin 
14.14.21 Srajce za moške in dečke, iz tkanin 

14.14.22 Telovadne majice in druge majice, spodnje hlače, slipi, spalne srajce, pižame, 
kopalni plašči, halje in podobni izdelki za moške ali dečke, iz tkanin 

14.14.23 Bluze, srajce in srajčne bluze za ženske ali deklice, iz tkanin 

14.14.24 Telovadne majice in druge majice, slipi, spodnja krila, spodnje hlače, spalne 
srajce, pižame, negližeji, kopalni plašči, halje in podobni izdelki za ženske ali 
deklice, iz tkanin 

14.14.25 Modrčki, pasovi za nogavice, stezniki, oporniki, naramnice, podveze in podobni 
izdelki ter njihovi deli, iz tkanin ali pletene ali kvačkane 

14.14.3 T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane 
14.14.30 T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane 

14.14.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila 
14.14.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila 
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14.19 Druga oblačila in dodatki za oblačila 
14.19.1 Oblačila za dojenčke, trenirke in druga oblačila, dodatki za oblačila, pletena ali kvačkana 

14.19.11 Oblačila in dodatki za oblačila za dojenčke, pleteni ali kvačkani 

14.19.12 Trenirke, smučarske obleke, kopalne hlačke, kopalne obleke in druga oblačila, 
pletene ali kvačkane 

Sem spada tudi: 
- smučarski kompleti 

14.19.13 Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane 

14.19.19 Drugi dodatki za oblačila in deli oblačil ali dodatkov za oblačila, pleteni ali 
kvačkani 

Sem spada tudi: 
- naglavni trakovi 

14.19.2 Oblačila za dojenčke, druga oblačila in dodatki za oblačila, iz tkanin 
14.19.21 Oblačila za dojenčke in dodatki za oblačila, iz tkanin 

14.19.22 Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila, iz tkanin 
14.19.23 Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi dodatki za oblačila; deli 

oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tkanin, d. n. 
Sem spada tudi: 
- tekstilna obutev brez podplatov 
Sem ne spada: 
- oblačilni dodatki iz pletenih materialov, gl. 14.19.19 
- pokrivala, gl. 14.19.4 
- rokavice iz gume, gl. 22.19.60 

14.19.3 Dodatki za oblačila iz usnja; oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; 
oblačila iz impregniranih, gumiranih ali plastificiranih tkanin 
14.19.31 Dodatki za oblačila iz usnja ali nadomestkov usnja, razen športnih rokavic 

Sem spada tudi: 
- usnjene rokavice 

14.19.32 Oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov; oblačila iz 
impregniranih ali prevlečenih tkanin 

14.19.4 Klobuki in druga pokrivala 
14.19.41 Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz klobučevine; krogi in cilindri iz 

klobučevine; klobučni tulci, pleteni ali izdelani s spiralnim šivanjem trakov 
14.19.42 Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, ali pleteni ali izdelani iz katerega koli 

materiala, ali kvačkani ali iz čipk ali drugih tekstilnih materialov v metraži; 
mrežice za lase 

14.19.43 Druga pokrivala, razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in 
pokrival iz azbesta; trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove 
in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala 

Sem spada tudi: 
- krznena pokrivala 
Sem ne spada: 
- naglavni trakovi, gl. 14.19.19 
- rute, gl. 14.19.23 
- pokrivala iz plastičnih mas ali gume, gl. 32.99.11 
- zaščitna pokrivala, čelade ipd., gl. 32.99.11 

14.19.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih oblačil in dodatkov za oblačila 
14.19.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih oblačil in dodatkov za oblačila 

Sem spada: 
- storitveno sešivanje posameznih delov oblačil 
- dodajanje gumbov, zadrg ipd. na oblačila 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 C  PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI 

 

 79 

14.2 Izdelki iz krzna 
14.20 Izdelki iz krzna 

14.20.1 Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival 
14.20.10 Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival 

Sem ne spada: 
- krznena pokrivala, gl. 14.19.43 
- obutev s krznenimi deli, gl. 15.20 

14.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna 
14.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna 

14.3 Pletena in kvačkana oblačila 
14.31 Pletene in kvačkane nogavice 

14.31.1 Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane 
14.31.10 Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane 

Sem spada tudi: 
- nogavice za krčne žile 

14.31.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic 
14.31.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic 

14.39 Druga pletena in kvačkana oblačila 
14.39.1 Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani 

14.39.10 Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani 
Sem ne spada: 
- izdelki, krojeni in sešiti iz pletenih materialov, gl. 14.13 

14.39.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pletenih ali kvačkanih oblačil 
14.39.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pletenih ali kvačkanih oblačil 

Sem spada: 
- storitveno sešivanje posameznih pletenih delov oblačil 
- dodajanje gumbov, zadrg ipd. na pletena oblačila 

15 Usnje, usnjeni in sorodni izdelki 
15.1 Strojeno in dodelano usnje; potovalna galanterija in sedlarski izdelki; 

obdelano in barvano krzno 
15.11 Krzno in usnje 

15.11.1 Krzno 
15.11.10 Krzno 

Sem ne spada: 
- surova kožuhovina, gl. 01.49 

15.11.2 Semiš; lakasto in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje 
15.11.21 Semiš 

15.11.22 Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje 

15.11.3 Goveje usnje ali usnje kopitarjev, brez dlake 
15.11.31 Goveje usnje, brez dlake, celo 

15.11.32 Goveje usnje, brez dlake, razen celega 

15.11.33 Usnje kopitarjev, brez dlake 

15.11.4 Ovčje, kozje ali svinjsko usnje, brez dlake 
15.11.41 Ovčje ali jagnječje usnje, brez dlake 

15.11.42 Kozje ali kozličje usnje, brez dlake 

15.11.43 Svinjsko usnje 
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15.11.5 Usnje drugih živali; umetno usnje na osnovi naravnega usnja 
15.11.51 Usnje drugih živali, brez dlake 
15.11.52 Umetno usnje na osnovi naravnega usnja 

Sem spada: 
- predelani ostanki in odpadki usnja 
Sem spada tudi: 
- skaj (umetno usnje na tekstilni podlagi), gl. 13.96.14 
- imitacija usnja, ki je na osnovi plastičnih materialov, gl. 22.29.10 

15.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje krzna in usnja 
15.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje krzna in usnja 

15.12 Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki 
15.12.1 Sedlarski in jermenarski izdelki; potovalna galanterija; drugi usnjeni izdelki 

15.12.11 Sedlarski in jermenarski izdelki za katere koli živali, iz katerih koli materialov 
Sem spada tudi: 
- nagobčniki, plaščki za pse in drugi oblačilni dodatki za živali 

15.12.12 Potovalna galanterija iz usnja ali umetnega usnja, plastičnih mas, tekstilnih 
materialov, vulkaniziranih vlaken ali kartona; potovalni kompleti za osebna 
toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke 

Sem spada tudi: 
- denarnice, etuiji, nahrbtniki, potovalne torbe, škatle za nakit, glasbila 

ipd. 
15.12.13 Pasovi (razen kovinskih), jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli 
15.12.19 Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja (vključno z izdelki za stroje ali 

mehanske naprave in za drugo tehnično rabo), d. n. 
Sem ne spada: 
- usnjena oblačila, gl. 14.11.10 
- usnjene rokavice in oblačilni dodatki, gl. 14.19.31 

15.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in 
jermenarskih izdelkov 
15.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in 

jermenarskih izdelkov 
Sem spada: 
- storitveno šivanje posameznih delov potovalne galanterije 
- dodajanje zadrg ipd. na potovalno galanterijo 
- storitveno krojenje posameznih delov potovalne galanterije ipd. 

15.2 Obutev 
15.20 Obutev 

15.20.1 Obutev, razen športne in zaščitne ter ortopedskih čevljev 
15.20.11 Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen 

obutve s kovinsko kapico 
15.20.12 Obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen nepremočljive 

ali športne obutve 
15.20.13 Obutev z zgornjim delom iz usnja, razen športne obutve, obutev s kovinsko 

kapico in razna posebna obutev 
15.20.14 Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov, razen športne obutve 

15.20.2 Športna obutev 
15.20.21 Copati za tenis, košarko, gimnastiko in podobno 
15.20.29 Druga športna obutev, razen smučarskih čevljev in drsalnih čevljev z 

vgrajenimi drsalkami 
Sem ne spada: 
- čevlji z vgrajenimi drsalkami ali kotalkami, gl. 32.30.11 
- smučarski čevlji, gl. 32.30.12 

15.20.3 Zaščitna in druga obutev, d. n. 
15.20.31 Obutev s kovinsko kapico 
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15.20.32 Lesena obutev, razna posebna in druga obutev, d. n. 
Sem ne spada: 
- obutev iz azbesta, gl. 23.99.11 
- ortopedski čevlji, gl. 32.50.22 

15.20.4 Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki gamaše, 
dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli 
15.20.40 Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki 

gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli 
15.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve 

15.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve 
Sem spada: 
- storitveno krojenje in urezovanje delov obutve 
- storitveno šivanje ali lepljenje delov obutve 
- storitveno kompletiranje parov obutve, opremljanje z nalepkami ipd. 

16 Obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen 
pohištva; pletarski izdelki 

16.1 Les, žagan in skobljan 
16.10 Les, žagan in skobljan 

16.10.1 Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani 
železniški ali tramvajski pragovi 
16.10.10 Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; 

neimpregnirani železniški ali tramvajski pragovi 
Sem ne spada: 
- impregnirani drogovi in pragovi, gl. 16.10.3 

16.10.2 Les, profiliran; lesna volna; lesna moka; lesni sekanci ali iveri 
16.10.21 Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket) 

Sem spada: 
- ladijski pod, lamele in deščice za parket, letvice in drug profiliran les 
Sem ne spada: 
- sestavljene parketne plošče, gl. 16.22.10 

16.10.22 Lesna volna; lesna moka 
16.10.23 Lesni sekanci ali iveri 

16.10.3 Leseni drogovi in železniški ali tramvajski pragovi, impregnirani ali drugače obdelani 
16.10.31 Leseni drogovi, obdelani z barvami, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi 
16.10.32 Železniški ali tramvajski pragovi iz lesa, impregnirani 
16.10.39 Drugi leseni drogovi in koli 

Sem ne spada: 
- drugi gozdni sortimenti (hlodi, drva ipd.), gl. 02.20 

16.10.9 Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa; storitve podizvajalcev kot del 
proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega 
16.10.91 Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa 

Sem spada: 
- impregnacija ali kemična obdelava lesa s konzervansi ali drugimi 

materiali 
Sem spada tudi: 
- sušenje lesa 
Sem ne spada: 
- hidroizolacijska dela, gl. 43.99.10 
- dezinsekcija, zatiranje škodljivcev ipd., gl. 81.29.11 

16.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega 
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16.2 Leseni, plutovinasti in pletarski izdelki 
16.21 Furnir in plošče na osnovi lesa 

16.21.1 Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les; iverne in podobne 
plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov 
16.21.11 Vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les iz bambusa 
16.21.12 Druge vezane plošče, furnirane plošče in podobne laminirane plošče 
16.21.13 Iverne in podobne plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov 
16.21.14 Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov 

16.21.2 Listi furnirja; listi za vezan les; zgoščen les 
16.21.21 Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen, 

debeline ≤ 6 mm 
16.21.22 Zgoščen les 

16.21.9 Dodelava plošč; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč 
16.21.91 Dodelava plošč 

Sem spada: 
- storitveno lakiranje, barvanje in podobna površinska obdelava desk in 

plošč 
16.21.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč 

16.22 Sestavljen parket 
16.22.1 Sestavljene parketne plošče 

16.22.10 Sestavljene parketne plošče 
Sem ne spada: 
- posamezne parketne deščice, gl. 16.10.21 

16.22.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč 
16.22.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč 

16.23 Drugi izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva 
16.23.1 Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva (razen montažnih stavb) 

16.23.11 Okna, vrata, okviri in podboji, iz lesa 
Sem spada tudi: 
- polkna, okenski in vratni okvirji in podboji 

16.23.12 Opaži za betonska tla, skodle, iz lesa 
16.23.19 Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, d. n. 

Sem spada: 
- lesene stenske obloge, lepljeni nosilci, stopnice, strešni tramovi, grede 

ipd. 
Sem ne spada: 
- leseno pohištvo, gl. 31 

16.23.2 Lesene montažne stavbe 
16.23.20 Lesene montažne stavbe 

Sem spada: 
- montažne stavbe, pretežno iz lesa, že dokončno sestavljene ali 

pripravljene za montažo 
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti 

montažnih stavb. Stavbe se lahko uporabljajo kot stanovanjske hiše, 
hiše na gradbiščih, prodajalne, lope, garaže, rastlinjaki ipd. 

16.23.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva 
16.23.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov stavbnega mizarstva in 

tesarstva 

16.24 Lesena embalaža 
16.24.1 Lesena embalaža 

16.24.11 Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa 
16.24.12 Sodi in sodarski izdelki iz lesa 
16.24.13 Druga lesena embalaža in njeni deli 
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16.24.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže 
16.24.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže 

Sem spada tudi: 
- storitveno barvanje lesene embalaže 

16.29 Drugi izdelki iz lesa; izdelki iz plute, slame in pletarskih materialov 
16.29.1 Drugi izdelki iz lesa 

16.29.11 Leseno orodje, ohišja in držaji za orodje, metle ali ščetke, leseni bloki za 
izdelavo pip, čevljarska kopita 

16.29.12 Lesena namizna posoda ali pribor 

16.29.13 Lesene intarzije in vdelan les, skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in 
podobni leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski 

16.29.14 Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete in drugi 
izdelki iz lesa 

Sem spada tudi:  
- leseni deli obutve (npr. pete in čevljarska kopita) 
- lesena vesla 

16.29.2 Izdelki iz plute, slame ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki 
16.29.21 Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v blokih, 

ploščah, listih ali trakovih; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadki plute 
16.29.22 Izdelki iz naravne plute 

Sem spada tudi: 
- čepi in zamaški iz naravne plute 

16.29.23 Bloki, plošče, listi in trakovi, ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom, iz 
aglomerirane plute 

Sem spada tudi: 
- čepi in zamaški iz aglomerirane plute 

16.29.24 Aglomerirana pluta; izdelki iz aglomerirane plute, d. n. 

Sem spada: 
- tesnila, okraski, izdelki za izolacijo iz aglomerirane plute 

16.29.25 Izdelki iz slame, esparta ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski 
izdelki 

Sem spada: 
- izdelki iz protja, trsja, ličja, rafije, slame kot so zastori, preproge, 

zasloni, rogoznice, senčila ipd. 
Sem spada tudi: 
- košarski izdelki iz pletarskih materialov 
Sem ne spada: 
- tekstilne preproge, gl. 13.93 
- pohištvo iz pletarskih materialov, gl. 31.09.14 

16.29.9 Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov (razen pohištva); 
storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov 
16.29.91 Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov, razen 

pohištva 
16.29.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih 

materialov 
Sem spada: 
- storitveno sestavljanje posameznih delov lesenih izdelkov 
- storitveno barvanje lesenih izdelkov 
- storitveno opremljanje pletarskih izdelkov s trakovi, nalepkami ipd. 
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17 Papir in izdelki iz papirja 
17.1 Vlaknine, papir in karton 

17.11 Vlaknine 
17.11.1 Celuloza, lesna ali drugi vlaknasti celulozni materiali 

17.11.11 Kemična lesna celuloza, topljiva 

17.11.12 Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive 

17.11.13 Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive 
17.11.14 Mehanična lesna celuloza (lesovina); polkemična lesna celuloza; celuloza iz 

drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa 
17.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin 

17.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin 

17.12 Papir in karton 
17.12.1 Časopisni papir, ročno izdelan papir in drug nepremazan grafični papir ali karton 

17.12.11 Časopisni papir, v zvitkih ali polah 
17.12.12 Ročno izdelan papir in karton 
17.12.13 Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko; papirna 

podlaga za izdelavo karbon papirja; papirna podlaga za izdelavo tapet 
17.12.14 Drug papir in karton za grafične namene 

17.12.2 Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina 
17.12.20 Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina 

Sem ne spada: 
- izgotovljeni izdelki iz tega materiala: robčki, brisače ipd., gl. 17.22.11 

17.12.3 Karton za embalažo 
17.12.31 Kraft papir, nebeljen, nepremazan 

17.12.32 Beljen kraft papir; premazan krat papir 

17.12.33 Papir za valoviti sloj (fluting), iz polkemične celuloze 

17.12.34 Papir za valoviti sloj (fluting), recikliran in drug 

17.12.35 Testliner (reciklirana podložna lepenka) 

17.12.4 Nepremazan papir 
17.12.41 Nepremazan kraft papir, kraft papir za vreče, krepan ali nabran 

17.12.42 Sulfitni ovojni papir in drug nepremazan papir (razen tistih, ki se uporabljata za 
pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene) 

17.12.43 Filtrirni papir in karton; polsteni papir 

17.12.44 Cigaretni papir, nenarezan 

17.12.5 Nepremazan karton (razen tistega, ki se uporablja za pisanje, tiskanje ali za druge 
grafične namene) 
17.12.51 Nepremazan sivi karton 

17.12.59 Drug nepremazan karton 

17.12.6 Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni 
papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji 
17.12.60 Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in 

prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji 
Sem ne spada: 
- celofan, gl. 22.21.30 

17.12.7 Obdelan ali premazan papir in karton 
17.12.71 Plastovit papir in karton, površinsko nepremazan ali impregniran 

17.12.72 Papir in karton, krep, plisiran, reliefen ali luknjan 
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17.12.73 Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s 
kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi 

17.12.74 Kraft papir (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi 
snovmi 

17.12.75 Kraft karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi 
snovmi 

17.12.76 Karbon papir, samokopirni papir in drugi papir za kopiranje, v zvitkih ali listih 
Sem spada tudi: 
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine nad 36 cm 
Sem ne spada: 
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine do 36 cm, gl. 17.23.11 

17.12.77 Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, premazani, 
impregnirani, prekriti, površinsko barvani ali tiskani, v zvitkih ali listih 

Sem spada tudi: 
- papirji s termoobčutljivimi ali elektroobčutljivimi premazi 
Sem ne spada: 
- fotografski papir in drugi papirji s premazi, občutljivimi za svetlobo,  

gl. 20.59.11 
17.12.78 Sivi karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi 

snovmi 
17.12.79 Drug karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi 

snovmi 

17.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona 
17.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona 

17.2 Izdelki iz papirja in kartona 
17.21 Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona 

17.21.1 Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona 
17.21.11 Valovit karton, v zvitkih ali listih 
17.21.12 Vreče in vrečke iz papirja 
17.21.13 Škatle in podobna embalaža iz valovitega papirja in kartona 
17.21.14 Zložljive škatle in podobna embalaža iz nevalovitega papirja in kartona 
17.21.15 Izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno 

Sem spada: 
- ovitki za plošče, tulci in ovitki za listine, kartotečne, odlagalne škatle in 

podobni izdelki za rabo v pisarnah, prodajalnah ipd. 

17.21.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter papirne in 
kartonske embalaže 
17.21.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter 

papirne in kartonske embalaže 

17.22 Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja 
17.22.1 Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja 

17.22.11 Toaletni papir, robčki, brisače, namizni prti in prtički iz papirne mase, papirja, 
celulozne vate ali staničevine 

17.22.12 Damski vložki in tamponi, otroške plenice, plenične predloge in podobni 
sanitarni predmeti, dodatki in pribor za oblačila, iz papirne mase, papirja, 
celulozne vate ali staničevine 

17.22.13 Pladnji, posode, krožniki, kozarci ipd., iz papirja ali kartona 

17.22.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih 
izdelkov iz papirja 
17.22.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih 

izdelkov iz papirja 
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17.23 Pisarniške potrebščine iz papirja 
17.23.1 Pisarniške potrebščine iz papirja 

17.23.11 Karbon papir, samokopirni papir in drugi kopirni papirji; matrice za 
razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja; gumiran papir ali papir, premazan z 
lepilom 

Sem spada tudi: 
- samolepilni papir 
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine do 36 cm 
Sem ne spada: 
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine nad 36 cm, gl. 17.12.76 
- papirji s premazi, občutljivimi za svetlobo,  gl. 20.59.11 
- papirji s termoobčutljivimi ali elektroobčutljivimi premazi, gl. 17.12.77 

17.23.12 Pisemske kuverte, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez 
slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, torbah, mapah in 
podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona 

17.23.13 Bloki, knjigovodske knjige, mape, zvezki, obrazci in podobni izdelki iz papirja ali 
kartona 

17.23.14 Drug papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene 

17.23.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin 
17.23.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin 

Sem spada: 
- storitveno urezovanje delov papirnih izdelkov 
- storitveno lepljenje ali sestavljanje delov papirnih izdelkov 

17.24 Tapete 
17.24.1 Tapete 

17.24.11 Tapete in podobne stenske obloge; prozorni papir za okna 

17.24.12 Tapete iz tekstilnih materialov 

17.24.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet 
17.24.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet 

Sem spada: 
- storitveno impregniranje tapet 

17.29 Drugi izdelki iz papirja in kartona 
17.29.1 Drugi izdelki iz papirja in kartona 

17.29.11 Etikete iz papirja ali kartona 

17.29.12 Filter bloki in plošče iz papirne mase 

17.29.19 Cigaretni papir; vretena, motki ipd.; filtrirni papir in karton; drugi izdelki iz 
papirja in kartona 

Sem spada: 
- zvitki z natisnjeno diagramsko mrežo za registrirne naprave 
- papirni ovitki za klobasičarske izdelke, ovoji za bombone, papirna 

volna 
- vliti ali modelirani izdelki iz papirne mase (škatle in pladnji za jajca, 

podstavki za kozarce ipd.) 

17.29.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona 
17.29.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona 

18 Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa 
18.1 Tiskanje, priprava za tisk, knjigoveštvo 

18.11 Tiskanje časopisov 
18.11.1 Tiskanje časopisov 
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18.11.10 Tiskanje časopisov 
Sem spada: 
- tiskanje časopisov, revij in drugih publikacij, ki izhajajo najmanj 

štirikrat tedensko 
Sem ne spada: 
- tiskanje časopisov in revij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko,  

gl. 18.12.13 

18.12 Drugo tiskanje 
18.12.1 Drugo tiskanje 

18.12.11 Tiskanje znamk, kolkov, pametnih kartic, čekov in drugih vrednostnih papirjev 
in podobnega 

18.12.12 Tiskanje reklamnih katalogov, prospektov, posterjev in drugega 
oglaševalskega gradiva 

18.12.13 Tiskanje časopisov, revij in drugih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat 
tedensko 

18.12.14 Tiskanje knjig, zemljevidov, hidrografskih ali podobnih kart vseh vrst, slik, risb 
fotografij in razglednic 

18.12.15 Tiskanje nalepk 

18.12.16 Tiskanje na plastiko, steklo, kovino, les, keramiko 
Sem ne spada: 
- tiskanje majic, vrečk ipd. na licu mesta, gl. 95.29.19 

18.12.19 Drugo tiskanje, d. n. 

18.13 Priprava za tisk in objavo 
18.13.1 Priprava na tisk 

18.13.10 Priprava na tisk 
Sem spada: 
- stavljenje teksta ali slik na film, papir ali fotopapir, vnos podatkov za 

tisk, tudi skeniranje in optično čitanje 
- priprava digitalnih podatkov, to je povečava, izbor, povezovanje 

podatkov na magnetnih medijih 
- računalniško oblikovanje izdelkov za tisk, namizno založništvo 
- priprava tiskovnih sestavkov za vse vrste tiska (fleksografske, 

plastične, fotopolimerne, polimetalne, litografske plošče, sita in 
šablone) 

- priprava za reliefno tiskanje 
- priprava za kamnov litografijo, lesa za lesoreze ipd. 
- graviranje in jedkanje cilindrov in plošč za gravure 
- ustvarjanje dokumentov, namizno založništvo in vse druge storitve 

ustvarjanja 
- storitve digitalne postavitve strani 

18.13.2 Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave 
18.13.20 Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave 

18.13.3 Pomožne storitve za tiskarstvo 
18.13.30 Pomožne storitve za tiskarstvo 

Sem spada: 
- izdelovanje predstavitvenih medijev: prosojnic in digitalnih oblik 

predstavitve 
- priprava in obdelava podatkov za multimedijsko uporabo (papir, CD-

ROM, internet) 
- oblikovanje tiskarskih izdelkov npr. šablon, načrtov, matric 
- korigiranje krtačnih odtisov 
Sem ne spada: 
- knjigoveške storitve, gl. 18.14.10 
- oblikovanje reklam, gl. 73.11.13 
- industrijsko oblikovanje,gl. 74.10.1 
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18.14 Knjigoveštvo 
18.14.1 Knjigoveštvo 

18.14.10 Knjigoveštvo 
Sem spada: 
- zlaganje, sestavljanje, vezanje, spenjanje, lepljenje, zlatotisk, 

obrezovanje knjig ipd. 
- storitve, kot so vtiskovanje, luknjanje, laminiranje, kaširanje, kopiranje 

brailove pisave, lepljenje, obrezovanje ipd. 
- opremljanje CD in DVD plošč 
Sem spada tudi: 
- ponovna vezava knjig 

18.2 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
18.20 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

18.20.1 Razmnoževanje zvočnih zapisov 
18.20.10 Razmnoževanje zvočnih zapisov 

Sem spada: 
- razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvornih kopij 

na gramofonske,  laserske in druge plošče, magnetne trakove in 
kasete 

18.20.2 Razmnoževanje video zapisov 
18.20.20 Razmnoževanje video zapisov 

Sem spada: 
- razmnoževanje videozapisov iz izvornih kopij na magnetne trakove, 

kasete, DVD plošče ali druge nosilce zapisa 

18.20.3 Razmnoževanje računalniških zapisov 
18.20.30 Razmnoževanje računalniških zapisov 

Sem spada: 
- razmnoževanje izvornih kopij računalniških programov ali podatkov na 

diskete, laserske in druge plošče, trakove in druge nosilce zapisa 

19 Koks in naftni derivati 
19.1 Koks 

19.10 Koks 
19.10.1 Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje 

19.10.10 Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje 
Sem ne spada: 
- smolni koks iz premogovega katrana, gl. 19.10.30 

19.10.2 Katran iz premogov; drugi mineralni katrani 
19.10.20 Katran iz premogov; drugi mineralni katrani 

Sem ne spada: 
- smolni koks in olja iz premogovega katrana, gl.19.10.30 

19.10.3 Katranska smola in smolni koks 
19.10.30 Katranska smola in smolni koks 

19.10.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa 
19.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa 

19.2 Naftni derivati 
19.20 Naftni derivati 

19.20.1 Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva 
19.20.11 Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz črnega premoga 

19.20.12 Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz rjavega premoga in lignita 

19.20.13 Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz šote 
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19.20.2 Tekoča goriva in olja, pridobljena iz nafte 
19.20.21 Motorni bencini, vključno z letalskim bencinom 

19.20.22 Bencinsko gorivo za reaktivne motorje 

19.20.23 Lahka naftna olja in specialni bencini, d. n. 
Sem spada tudi: 
- testni bencin (white spirit) 

19.20.24 Petroleji, razen kerozina za reaktivne motorje 

19.20.25 Kerozin za reaktivne motorje 

19.20.26 Plinska olja 

19.20.27 Srednje težka naftna olja; srednje težki naftni derivati, d. n. 

19.20.28 Mazut, težka kurilna olja 

19.20.29 Mazalna naftna olja; težki naftni derivati, d. n. 
Sem spada tudi: 
- maziva z več kot 70 % naftnih olj 

19.20.3 Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina 
19.20.31 Propan in butan, utekočinjena 

Sem ne spada: 
- zemeljski plin, gl. 06.20.10 

19.20.32 Etilen, propilen, butilen, butadien in drugi naftni plini ali plinasti ogljikovodiki, 
razen zemeljskega plina 

Sem spada tudi: 
- zemeljski plin, gl. 06.20.10 
- kemično čisti ( > 95 %) etilen, propilen, butilen in drugi ogljikovodiki, 

gl. 20.14.11 
- bioplin, plavžni plin, generatorski, vodni plin, gl. 35.21.10 

19.20.4 Drugi naftni derivati 
19.20.41 Vazelin; parafinski vosek; vosek iz nafte in podobni voski 

19.20.42 Naftni koks; naftni bitumen in drugi ostanki iz nafte 

19.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov 
19.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov 

20 Kemikalije in kemični izdelki 
20.1 Osnovne kemikalije, gnojila in dušikove spojine, plastične mase in 

sintetični kavčuk v primarni obliki 
20.11 Tehnični plini 

20.11.1 Tehnični plini 
20.11.11 Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik 

Sem spada tudi: 
- helij 

20.11.12 Ogljikov dioksid in druge anorganske kisikove spojine z nekovinami 

20.11.13 Utekočinjen in stisnjen zrak 

20.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov 
20.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov 

20.12 Barvila, pigmenti in strojila 
20.12.1 Oksidi, peroksidi in hidroksidi 

20.12.11 Cinkov oksid in peroksid; titanov oksid 

20.12.12 Kromovi, manganovi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi 

20.12.19 Drugi kovinski oksidi, peroksidi in hidroksidi 
Sem ne spada: 
- aluminijev oksid (glinica), gl. 24.42.12 
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20.12.2 Strojilni ekstrakti ali ekstrakti za barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, d. n. 
20.12.21 Sintetična organska barvila in preparati na njihovi osnovi; sintetični organski 

proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminofori; 
in lak barve ter preparati na osnovi lak barv 

20.12.22 Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi 
derivati; barvila rastlinskega ali živalskega izvora 

Sem ne spada: 
- živalsko oglje, gl. 20.14.71 
- lesno oglje, gl. 20.14.72 

20.12.23 Sintetična organska strojila; anorganska strojila; strojilni preparati; encimski 
preparati za predstrojenje 

20.12.24 Barvila, d. n.; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori 
Sem spada tudi: 
- litopon 

20.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil 
20.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil 

20.13 Druge osnovne anorganske kemikalije 
20.13.1 Obogateni uran in plutonij; osiromašeni uran in torij; drugi radioaktivni elementi 

20.13.11 Obogateni uran in plutonij ter njune spojine 

20.13.12 Osiromašeni uran in torij ter njune spojine 
20.13.13 Drugi radioaktivni elementi, izotopi in spojine; zlitine, disperzije, keramični 

proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te elemente, izotope ali spojine 
Sem ne spada: 
- izotopi neradioaktivnih elementov, gl. 20.13.61 

20.13.14 Gorilni elementi (polnjenja), neizrabljeni, za jedrske reaktorje 

20.13.2 Kemični elementi, d. n.; anorganske kisline in spojine 
20.13.21 Nekovine 

Sem spada: 
- ogljik kot saje ali v drugi obliki 
- sublimirano, precipitirano ali koloidalno žveplo 
- halogeni, bor, silicij, fosfor, arzen, selen in druge nekovine 
Sem ne spada: 
- rafinirano žveplo, gl. 20.13.66 
- tehnični plini (vodik, dušik, kisik, helij, argon ipd.), gl. 20.11.11 
- živalsko oglje, gl. 20.14.71 
- lesno oglje, gl. 20.14.72 - aktivno oglje, gl. 20.59.54 
- umetni grafit, gl. 23.99.14 

20.13.22 Halogenske ali žveplove spojine nekovin 
20.13.23 Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine; kovine redkih zemelj; skandij in itrij; 

živo srebro 
20.13.24 Klorovodik; oleum; difosforjev pentoksid; druge anorganske kisline; silicijev in 

žveplov dioksid 
20.13.25 Oksidi, hidroksidi in peroksidi; hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske soli 

Sem spada: 
- kavstična soda, natrijev lug, aluminijev hidroksid 
Sem ne spada: 
- kovinski oksidi – pigmenti ali barvila, gl. 20.12.1 
- vodikov peroksid, gl. 20.13.63 
- apno, gl. 23.52.10 
- aluminijev oksid (glinica), gl. 24.42.12 

20.13.3 Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati 
20.13.31 Kovinski halogenidi 

20.13.32 Hipokloriti, klorati in perklorati 
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20.13.4 Soli žveplovih, fosforovih, dušikovih in ogljikovih kislin 
20.13.41 Sulfidi, sulfiti in sulfati 
20.13.42 Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati in nitrati (razen kalija) 

Sem ne spada: 
- kalijev nitrat, gl. 20.15.76 

20.13.43 Karbonati 
Sem ne spada: 
- amonijev karbonat, gl. 20.15.20 

20.13.5 Soli drugih kovin 
20.13.51 Oksi in peroksi soli kovinskih kislin; plemenite kovine v koloidnem stanju 
20.13.52 Anorganske spojine d. n., vključno z destilirano vodo; amalgami, razen 

amalgamov plemenitih kovin 
Sem spada tudi: 
- organske spojine z živim srebrom 

20.13.6 Druge osnovne anorganske kemikalije 
20.13.61 Izotopi d. n. in njihove spojine (vključno težka voda) 

Sem spada: 
- izotopi neradioaktivnih elementov, tudi težka voda 
Sem ne spada: 
- izotopi radioaktivnih elementov, gl. 20.13.13 

20.13.62 Cianidi, cianidovi oksidi in kompleksni cianidi; fulminati, cianati in tiocianati; 
silikati; borati; perborati; druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin 

20.13.63 Vodikov peroksid 
20.13.64 Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi; azidi; silicidi in boridi 
20.13.65 Spojine kovin redkih zemelj, itrija ali skandija 
20.13.66 Žveplo, razen sublimiranega, usedlinskega in koloidnega žvepla 

Sem spada tudi: 
- rafinirano žveplo 
Sem ne spada: 
- sublimirano, precipitarno in koloidno žveplo, gl. 20.13.21 

20.13.67 Praženi železovi piriti 
20.13.68 Piezoelektrični kremen; drugi sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi 

kamni, neobdelani 
Sem ne spada: 
- industrijski diamanti, gl. 08.99.22 
- umetni korund, gl. 23.99.15 

20.13.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih kemikalij 
20.13.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih kemikalij 

20.14 Druge osnovne organske kemikalije 
20.14.1 Ogljikovodiki in njihovi derivati 

20.14.11 Aciklični ogljikovodiki 
Sem spada: 
- etilen, propilen, butilen in njihovi izomeri, čistote > 95 % 
- acetilen, izopren 
Sem ne spada: 
- metan in etan iz nahajališč, gl. 06.20.10 
- butan in propan, gl. 19.20.31 

20.14.12 Ciklični ogljikovodiki 

20.14.13 Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov 

20.14.14 Sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati ogljikovodikov, halogenirani ali 
nehalogenirani 

20.14.19 Drugi derivati ogljikovodikov 
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20.14.2 Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ali 
nitronizirani derivati; industrijski maščobni alkoholi 
20.14.21 Industrijski maščobni alkoholi 
20.14.22 Monohidroksilni alkoholi 

Sem ne spada: 
- nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola >= 80 %, gl. 20.14.74 
- denaturirani etanol, gl. 20.14.75 

20.14.23 Dioli, polialkoholi, ciklični alkoholi in njihovi derivati 
Sem ne spada: 
- glicerol (glicerin), gl. 20.41.10 
- sorbitol (d-glucitol), gl. 20.59.57 

20.14.24 Fenoli; fenolni alkoholi in derivati fenolov 
Sem spada: 
- fenol najmanj 90 % čistote 
Sem ne spada: 
- fenol < 90 % čistote, gl. 20.14.73 

20.14.3 Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; karboksilne kisline in njihovi derivati 
20.14.31 Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije 

Sem ne spada: 
- stearin, gl. 10.41.11 

20.14.32 Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi derivati 
Sem spada: 
- kisline, kot so ocetna, mravljinčna, stearinska, laurinska, palmitinska, 

njihovi estri in soli, acetati 
20.14.33 Nenasičene monokarboksilne, ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske aciklične 

polikarboksilne kisline in njihovi derivati 
Sem spada: 
- kisline kot so akrilna, linolna, benzojska, oleinska ipd., njihove soli, 

estri 
20.14.34 Aromatske polikarboksilne in karboksilne kisline z dodatnimi kisikovimi 

funkcijami; njihovi derivati, razen salicilne kisline in njenih soli 
Sem spada: 
- kisline kot so citronska, tereftalna kislina ipd. 

20.14.4 Organske spojine z dušikovimi funkcijami 
20.14.41 Spojine z aminskimi funkcijami 

Sem spada: 
- anilin in njegove soli 

20.14.42 Amino spojine s kisikovo funkcijo, razen lizina in glutaminske kisline 
20.14.43 Ureini; spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine z nitrilno funkcijo; njihovi 

derivati 
20.14.44 Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami 

20.14.5 Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine; heterociklične 
spojine, d. n. 
20.14.51 Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine 
20.14.52 Heterociklične spojine, d. n.; nukleinske kisline in njihove soli 
20.14.53 Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in 

njihove soli; in njihovi halogenirani sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati 
20.14.6 Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali; druge organske spojine 

20.14.61 Spojine z aldehidno funkcijo 
Sem spada: 
- formaldehid, aldehid-alkoholi 

20.14.62 Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo 
Sem spada: 
- aceton, kafra, kinoni 
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20.14.63 Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali in njihovi derivati 

Sem spada: 
- dietil eter, digol, oksiran 

20.14.64 Encimi in druge organske spojine, d. n. 

Sem spada tudi: 
- sirilo in njegovi koncentrati 

20.14.7 Razne osnovne organske kemikalije 
20.14.71 Derivati proizvodov rastlin ali smol 

Sem spada: 
- živalsko oglje, lesni katran, kolofonijske smole 

20.14.72 Lesno oglje 
20.14.73 Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo premogovega katrana pri visoki 

temperaturi in podobni proizvodi 
Sem spada tudi: 
- fenol < 90 % čistote 

20.14.74 Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo ≥ 80 vol. % 
Sem ne spada: 
- žgane pijače, etanol z vsebnostjo alkohola < 80 %, gl. 11.01.10 

20.14.75 Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola 

Sem spada: 
- denaturiran etanol in drugi alkoholi, sintetični ali pridobljeni z 

alkoholnim vrenjem 

20.14.8 Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja 
20.14.80 Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja 

20.14.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij 
20.14.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij 

20.15 Gnojila in dušikove spojine 
20.15.1 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak 

20.15.10 Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak 

20.15.2 Amonijev klorid; nitriti 
20.15.20 Amonijev klorid; nitriti 

20.15.3 Dušikova gnojila, mineralna ali kemična 
20.15.31 Sečnina 

20.15.32 Amonijev sulfat 

20.15.33 Amonijev nitrat 

20.15.34 Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata 

20.15.35 Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi 
anorganskimi negnojilnimi snovmi 

20.15.39 Druga dušikova gnojila in mešanice 

20.15.4 Fosfatna gnojila, mineralna ali kemična 
20.15.41 Superfosfati 

20.15.49 Druga fosfatna gnojila 

20.15.5 Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična 
20.15.51 Kalijev klorid 

20.15.52 Kalijev sulfat 

20.15.59 Druga kalijeva gnojila 

20.15.6 Natrijev nitrat 
20.15.60 Natrijev nitrat 
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20.15.7 Gnojila, d. n. 
20.15.71 Gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente: dušik, fosfor in kalij 

20.15.72 Diamonijev fosfat (diamonijev hidrogenortofosfat) 

20.15.73 Monoamonijev fosfat 

20.15.74 Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: dušik in fosfor 

20.15.75 Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: fosfor in kalij 

20.15.76 Kalijev nitrat 

20.15.79 Druga mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo vsaj dva gnojilna elementa 
(dušik, fosfat, kalijev klorid) 

20.15.8 Živalska ali rastlinska gnojila, d. n. 
20.15.80 Živalska ali rastlinska gnojila, d. n. 

Sem spada tudi: 
- zemlja za presajanje z dodano šoto 
- zemlja za presajanje z dodatki peska, gline, mineralov 

20.15.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin 
20.15.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin 

20.16 Plastične mase v primarnih oblikah 
20.16.1 Polietileni v primarnih oblikah 

20.16.10 Polietileni v primarnih oblikah 

20.16.2 Polimeri stirena v primarnih oblikah 
20.16.20 Polimeri stirena v primarnih oblikah 

20.16.3 Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah 
20.16.30 Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah 

20.16.4 Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, 
alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah 
20.16.40 Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati, 

alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah 

20.16.5 Druge plastične mase v primarnih oblikah; ionski izmenjevalci 
20.16.51 Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah 

20.16.52 Polimeri vinilacetata ali drugih vinil estrov in drugi vinilni polimeri, v primarnih 
oblikah 

20.16.53 Akrilni polimeri v primarnih oblikah 

20.16.54 Poliamidi v primarnih oblikah 

20.16.55 Sečninske (urea) smole, tiourea smole in melaminske smole, v primarnih 
oblikah 

20.16.56 Druge amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah 

20.16.57 Silikoni v primarnih oblikah 

20.16.59 Druge plastične mase v primarnih oblikah, d. n. 

Sem spada: 
- celulozni acetati, nitrati in drugi celulozni derivati v primarni obliki 
- ionski izmenjevalci na osnovi polimerov 

20.16.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah 
20.16.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah 

20.17 Sintetični kavčuk v primarnih oblikah 
20.17.1 Sintetični kavčuk v primarnih oblikah 

20.17.10 Sintetični kavčuk v primarnih oblikah 

Sem spada tudi: 
- lateks 
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20.17.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih oblikah 
20.17.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih 

oblikah 

20.2 Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki 
20.20 Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki 

20.20.1 Pesticidi in drugi agrokemični izdelki 
20.20.11 Insekticidi 

20.20.12 Herbicidi 

20.20.13 Sredstva proti klitju in regulatorji rasti rastlin 

20.20.14 Razkužila 

20.20.15 Fungicidi 

20.20.19 Drugi pesticidi in drugi agrokemični izdelki 

20.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 
20.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih 

izdelkov 

20.3 Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti 
20.30 Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti 

20.30.1 Premazna sredstva na osnovi polimerov 
20.30.11 Premazna sredstva na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov, v vodnem mediju 

20.30.12 Premazna sredstva na osnovi poliestrov, akrilnih ali vinilnih polimerov, v 
nevodnem mediju; raztopine, polimerov z masnim deležem topila > 50 % 

20.30.2 Druga premazna sredstva in sorodni izdelki; slikarske in tiskarske barve 
20.30.21 Pripravljeni pigmenti, sredstva za motnenje in barve, steklasti emajli in glazure, 

lošči, tekoči keramični laki ipd.; steklena frita 
Sem ne spada: 
- osnovna barvila in pigmenti, gl. 20.12 

20.30.22 Druga premazna sredstva; pripravljeni sikativi, kiti in tesnilne mase, organska 
topila 

Sem spada: 
- biserna esenca, organska razredčila, pigmenti v nevodnih vezivih, 

oljne barve, laki in emajli 
Sem ne spada: 
- anorganska topila in razredčila, gl. 20.59.59 

20.30.23 Slikarske barve, barve za šolo, barve za črkoslikarstvo, barve za niansiranje ipd. 
20.30.24 Tiskarska črnila in barve 

Sem ne spada: 
- črnila in tuši za pisanje in za tiskalnike, gl. 20.59.30 

20.30.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih 
barv in kitov 
20.30.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov, 

tiskarskih barv in kitov 

20.4 Mila in pralna sredstva, čistilna in polirna sredstva, parfumi in toaletna 
sredstva 

20.41 Milo in detergenti, čistila in loščila 
20.41.1 Glicerol 

20.41.10 Glicerol 

20.41.2 Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila 
20.41.20 Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila 
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20.41.3 Milo, pralni in čistilni preparati 
20.41.31 Milo in organske površinsko aktivne snovi in sredstva, ki se uporabljajo kot 

milo; papir, vata, polst in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z milom 
ali detergentom 

Sem spada tudi: 
- pralno milo 
Sem ne spada: 
- toaletno milo, gl. 20.42.19 

20.41.32 Detergenti in pralni preparati 
Sem spada: 
- površinsko aktivna sredstva za pranje in čiščenje perila, posode, 

podov, oken, WC, avtomobilov itd. 

20.41.4 Sredstva za odišavljanje prostorov, voski, loščila 
20.41.41 Sredstva za odišavljanje ali dezodoriranje prostorov 

20.41.42 Umetni in pripravljeni voski 

20.41.43 Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, karoserije, steklo ali kovine 

20.41.44 Čistilne paste in praški ter druga sredstva za čiščenje z drgnjenjem 

20.41.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil 
20.41.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil 

20.42 Parfumi in toaletna sredstva 
20.42.1 Parfumi in toaletna sredstva 

20.42.11 Parfumi in toaletne vodice 

Sem ne spada: 
- eterična olja, gl. 20.53.10 

20.42.12 Sredstva za ličenje ustnic in oči 

20.42.13 Sredstva za manikiranje ali pedikiranje 

20.42.14 Praški za kozmetično ali toaletno uporabo 

20.42.15 Druga lepotilna sredstva in izdelki za nego kože (vključno s preparati za 
sončenje), d. n. 

20.42.16 Šamponi, laki za lase, preparati za trajno kodranje ali utrjevanje las 

20.42.17 Drugi losioni in sredstva za nego las, d. n. 

20.42.18 Sredstva za ustno ali zobno higieno (vključno s pastami in praški za pritrjevanje 
protez), nitke za čiščenje zob 

20.42.19 Brivski preparati; deodoranti za osebno nego; toaletna mila, preparati za 
kopanje; druga kozmetična ali toaletna sredstva 

Sem spada: 
- soli  in drugi pripravki za kopanje, depilatorji, deodoranti, vodice in 

kreme za britje 
- toaletno milo 
Sem ne spada: 
- pralno milo, gl. 20.41.31 

20.42.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev 
20.42.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev 

20.5 Drugi kemični izdelki 
20.51 Razstreliva 

20.51.1 Pripravljena razstreliva; počasi goreče vžigalne vrvice; udarne ali razstrelilne kapice; 
vžigalniki; električni detonatorji; pirotehnični proizvodi za ognjemete 
20.51.11 Smodniki in pripravljena razstreliva 

20.51.12 Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne in razstrelilne kapice; 
vžigalniki; električni detonatorji 
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20.51.13 Pirotehnični proizvodi za ognjemete 

Sem spada tudi: 
- petarde, pasje bombice ipd. 

20.51.14 Signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in drugi 
pirotehnični izdelki, razen za ognjemete 

20.51.2 Vžigalice 
20.51.20 Vžigalice 

20.51.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv 
20.51.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv 

20.52 Lepila 
20.52.1 Lepila 

20.52.10 Lepila 

20.52.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil 
20.52.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil 

20.53 Eterična olja 
20.53.1 Eterična olja 

20.53.10 Eterična olja 
Sem spada: 
- eterična olja in rezinoidi ter vodni destilati in raztopine eteričnih olj 
- mešanice dišav (tudi alkoholne raztopine) za uporabo v prehrambni 

industriji ali proizvodnji toaletnih sredstev 
Sem ne spada: 
- sintetične arome, gl. 20.14 
- parfumi, gl. 20.42.11 

20.53.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj 
20.53.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj 

20.59 Drugi kemični izdelki, d. n. 
20.59.1 Fotografske plošče in filmi, filmi za trenutno – hitro fotografijo; kemični preparati in 

nezmešani izdelki za fotografske namene 
20.59.11 Fotografske plošče in filmi ter filmi za trenutno – hitro fotografijo, občutljivi za 

svetlobo, neosvetljeni; fotografski papir 
Sem ne spada: 
- papir s termo- ali elektroobčutljivimi premazi, gl. 17.12.77 

20.59.12 Emulzije, občutljive na svetlobo, za fotografske namene; kemični preparati za 
fotografske namene, d. n. 

20.59.2 Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne mešanice 
živalskih ali rastlinskih maščob ali olj 
20.59.20 Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne 

mešanice živalskih ali rastlinskih maščob ali olj 

20.59.3 Črnila in tuši, razen tiskarskih 
20.59.30 Črnila ali tuši, razen tiskarskih 

Sem spada tudi: 
- črnila za tiskalnike 
Sem ne spada: 
- tiskarska črnila, gl. 20.30.24 

20.59.4 Mazalni preparati; dodatki za mineralna olja; sredstva proti zmrzovanju 
20.59.41 Mazalni preparati 

Sem ne spada: 
- maziva z več kot 70 % naftnih olj, gl. 19.20.29 
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20.59.42 Antidetonatorji; dodatki za mineralna olja in podobni izdelki 
20.59.43 Tekočine za hidravlične zavore; sredstva proti zmrzovanju in pripravljene 

tekočine za odtajanje 

20.59.5 Različni kemični izdelki 
20.59.51 Peptoni ter druge proteinske snovi in njihovi derivati, d. n.; kožni prah 
20.59.52 Mase za modeliranje, tudi za zobno protetiko; preparati in polnila za gasilne 

naprave; pripravljene kulture za gojenje mikroorganizmov; diagnostični ali 
laboratorijski reagenti ipd. 

Sem spada tudi: 
- zobni cement (za plombe), reagent za določanje krvnih skupin in 

reagenti, namenjeni za uporabo na bolnikih, gl. 32.50.50 
20.59.53 Kemični elementi v obliki kolutov in spojine, dopirane za uporabo v elektroniki 
20.59.54 Aktivno oglje 
20.59.55 Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in 

fiksiranje barvil ter podobni izdelki 
20.59.56 Preparati za dekapiranje; talila za spajkanje; pripravljena pospeševala 

vulkanizacije; stabilizatorji za gumo ali plastične mase; katalizatorji, mešani 
alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni 

20.59.57 Pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe; kemični izdelki 
Sem spada: 
- nesprijeti kovinski karbidi, pripravljeni dodatki za cemente, sorbitol 

naftenske kisline, njihove v vodi netopne soli in njihovi estri 
20.59.59 Razni kemični izdelki, d. n. 

Sem spada: 
- sredstva proti rjavenju, za preprečevanje kotlovca 
- anorganska topila in razredčila 
- sredstva za galvaniziranje 
- pomožna sredstva za livarne 
- biodizel kot nadomestek dizelskega goriva 
Sem ne spada: 
- organska topila in razredčila, gl. 20.30.22 

20.59.6 Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin 
20.59.60 Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin 

20.59.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov 
20.59.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov 

20.6 Umetna ali sintetična vlakna 
20.60 Umetna ali sintetična vlakna 

20.60.1 Sintetična vlakna 
20.60.11 Prameni in rezana vlakna iz sintetičnih filamentov, nemikana ali nečesana 

20.60.12 Preja velike trdnosti iz poliamidov in poliestrov 

20.60.13 Druga preja iz sintetičnih filamentov, enojna 

20.60.14 Sintetični monofilament; trakovi in podobno, iz sintetičnih tekstilnih materialov 
Sem ne spada: 
- monofilament s premerom nad 1 mm, gl. 22.21.10 

20.60.2 Umetna vlakna 
20.60.21 Prameni in rezana vlakna iz umetnih filamentov, nemikana ali nečesana 

20.60.22 Preja velike trdnosti iz viskoze 

20.60.23 Druga preja iz umetnih filamentov, enojna 

20.60.24 Umetni monofilament, trakovi in podobno, iz umetnih tekstilnih materialov 

20.60.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken 
20.60.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken 
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21 Farmacevtske surovine in preparati 
21.1 Farmacevtske surovine 

21.10 Farmacevtske surovine 
21.10.1 Salicilne kisline, njihove soli in estri 

21.10.10 Salicilne kisline, njihove soli in estri 

21.10.2 Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; 
fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov 
21.10.20 Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi; 

fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov 

21.10.3 Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi 
nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč, nekondenziran 
triazinski obroč ali naprej nekondeniziran fenotiazinov obroč; hidantoin in njegovi 
derivati; sulfonamidi 
21.10.31 Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v 

strukturi nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč, 
nekondenziran triazinski obroč ali naprej nekondenziran fenotiazinov obroč; 
hidantoin in njegovi derivati 

21.10.32 Sulfonamidi 

21.10.4 Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n. 
21.10.40 Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n. 

Sem ne spada: 
- laktoza, gl. 10.51.54 
- maltoza, glukoza, fruktoza, gl. 10.62.13 
- saharoza, gl. 10.81.12 

21.10.5 Provitamini, vitamini in hormoni; glikozidi in rastlinski alkaloidi in njihovi derivati; 
antibiotiki 
21.10.51 Provitamini, vitamini in njihovi derivati 
21.10.52 Hormoni in njihovi derivati; drugi steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot hormoni 
21.10.53 Glikozidi, rastlinski alkaloidi, njihove soli, etri, estri in drugi derivati 

Sem ne spada: 
- izvlečki opija, gl. 10.89.15 

21.10.54 Antibiotiki 

21.10.6 Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n. 
21.10.60 Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n. 

Sem spada: 
- kri in krvna plazma, organi za transplantacijo, mikrobne kulture, toksini 

ipd. 
21.10.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin 

21.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin 

21.2 Farmacevtski preparati 
21.20 Farmacevtski preparati 

21.20.1 Zdravila 
21.20.11 Zdravila, ki vsebujejo peniciline ali druge antibiotike 
21.20.12 Zdravila, ki vsebujejo hormone, brez antibiotikov 
21.20.13 Zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, brez hormonov ali 

antibiotikov 
Sem spada tudi: 
- pripravljeni rastlinski izvlečki za terapevtsko ali profilaktično rabo, 

“zelena zdravila” 
21.20.2 Drugi farmacevtski pripravki 

21.20.21 Antiserumi in cepiva 
21.20.22 Kemični kontracepcijski preparati na osnovi hormonov ali spermicidov 
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21.20.23 Diagnostični reagenti in drugi farmacevtski pripravki 

21.20.24 Lepljive obveze, kirurški katgut ipd.; kompleti za prvo pomoč 

21.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov 
21.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov 

Sem spada tudi: 
- storitveno sestavljanje kompletov prve pomoči 

22 Izdelki iz gume in plastičnih mas 
22.1 Izdelki iz gume 

22.11 Plašči in zračnice za vozila; obnavljanje plaščev in zračnic za vozila 
22.11.1 Novi plašči in zračnice za vozila 

22.11.11 Novi plašči za osebne avtomobile 

22.11.12 Novi plašči za motorna kolesa ali dvokolesa 

22.11.13 Novi plašči za avtobuse, tovornjake ali letala 

22.11.14 Plašči za kmetijske stroje; drugi novi plašči 

22.11.15 Zračnice, polne gume ali gume z zračnimi komorami, zamenljivi ščitniki 

22.11.16 Profilirani trakovi za protektiranje plaščev 

22.11.2 Protektirani plašči 
22.11.20 Protektirani plašči 

22.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic za vozila 
22.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic za vozila 

Sem spada tudi: 
- storitveno čiščenje rabljenih plaščev pred vulkanizacijo 

22.19 Drugi izdelki iz gume 
22.19.1 Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih 

22.19.10 Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih 

22.19.2 Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice in 
profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume 
22.19.20 Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice 

in profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume 

22.19.3 Gumene cevi, razen iz trde gume 
22.19.30 Gumene cevi, razen iz trde gume 

Sem ne spada: 
- izdelki iz trde ali penaste gume, gl. 22.19.73 

22.19.4 Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd. 
22.19.40 Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd. 

22.19.5 Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče 
22.19.50 Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče 

Sem ne spada: 
- kord za avtomobilske plašče, gl. 13.96.15 

22.19.6 Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume 
22.19.60 Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume 

Sem spada tudi: 
- rokavice iz gume 
Sem ne spada: 
- izdelki iz trde ali penaste gume, gl. 22.19.73 
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22.19.7 Drugi gumeni izdelki; trda guma; izdelki iz trde gume 
22.19.71 Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki (tudi dude), razen iz trde gume 
22.19.72 Gumene talne obloge, prevleke in predpražniki, razen iz penaste ali trde gume 
22.19.73 Drugi gumeni izdelki; trda guma v vseh oblikah in izdelki iz nje; talne obloge, 

prevleke in predpražniki, iz penaste gume 
Sem spada: 
- izdelki iz penaste gume, ebonit ter ostanki, odpadki in prah iz trde 

gume 
Sem spada tudi: 
- podplati in pete iz gume 
- ventili iz mehke gume 
- napihljive blazine iz gume 

22.19.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume 
22.19.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume 

Sem spada: 
- storitveno urezovanje posameznih delov gumijastih izdelkov 
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na gumijaste izdelke 

22.2 Izdelki iz plastičnih mas 
22.21 Plošče, listi, folije, cevi in profili iz plastičnih mas 

22.21.1 Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas 
22.21.10 Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas 

Sem ne spada: 
- monofilament s premerom pod 1 mm, gl. 20.60.14 

22.21.2 Cevi in fitingi iz plastičnih mas 
22.21.21 Umetna čreva iz strjenih beljakovin ali celuloznih materialov; toge cevi iz 

plastičnih mas 
22.21.29 Druge cevi in fitingi, iz plastičnih mas 

22.21.3 Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z 
drugimi materiali 
22.21.30 Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani 

z drugimi materiali 
Sem spada tudi: 
- folije za zavijanje živil 
- celofan 
- okrasni trakovi iz plastičnih mas 

22.21.4 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi, iz plastičnih mas 
22.21.41 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, celičaste strukture 
22.21.42 Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neceličaste strukture 

22.21.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 
22.21.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz 

plastičnih mas 
Sem spada: 
- storitveno urezovanje posameznih plastičnih plošč, trakov, cevi ipd. 
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na plastične cevi 

22.22 Embalaža iz plastičnih mas 
22.22.1 Embalaža iz plastičnih mas 

22.22.11 Vreče in vrečke iz polimerov etilena 
22.22.12 Vreče in vrečke iz drugih plastičnih mas, razen polietilenskih 
22.22.13 Škatle, zaboji in podobni izdelki iz plastičnih mas 
22.22.14 Baloni, plastenke in podobni izdelki iz plastičnih mas 

Sem ne spada: 
- cisterne prostornine nad 300 l, gl. 22.23.13 
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22.22.19 Drugi izdelki za pakiranje iz plastičnih mas 

Sem spada tudi: 
- pokrovi, zamaški, motki, sodi in druge transportne posode iz plastičnih 

mas, tudi ojačani z vlakni 
Sem ne spada: 
- folije iz plastičnih mas za pakiranje živil, gl. 22.21.30 

22.22.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas 
22.22.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas 

22.23 Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo 
22.23.1 Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo; razen montažnih stavb 

22.23.11 Talne, stenske ali stropne obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali v ploščah 

22.23.12 Kopalne kadi, umivalniki, straniščne školjke in podobni sanitarni izdelki, iz 
plastičnih mas 

22.23.13 Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode, s prostornino > 300 l, iz 
plastičnih mas 

Sem ne spada: 
- posode s prostornino pod 300 l, gl. 22.22 

22.23.14 Vrata, okna in okviri ter pragovi za vrata; naoknice, roloji ter podobni izdelki in 
njihovi deli, iz plastičnih mas 

22.23.15 Linolej in talne obloge s trdo prevleko na tekstilni podlagi 
Sem ne spada: 
- talne obloge iz plastičnih mas, gl. 22.23.11 

22.23.19 Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo, d. n. 

22.23.2 Montažne stavbe iz plastičnih mas 
22.23.20 Montažne stavbe iz plastičnih mas 

Sem spada: 
- montažne stavbe pretežno iz plastičnih mas, delno ali povsem 

sestavljene (plastični kioski, stojnice, rastlinjaki, koče, lope ipd.) 
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti 

montažnih stavb. Stavbe se lahko uporabljajo kot hiše na gradbiščih, 
prodajalne, lope, rastlinjaki ipd. 

22.23.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 
22.23.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za 

gradbeništvo 

22.29 Drugi izdelki iz plastičnih mas 
22.29.1 Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas 

22.29.10 Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas 
Sem spada tudi: 
- rokavice iz plastičnih mas 
- imitacija usnja, ki je na osnovi plastičnih materialov 

22.29.2 Drugi izdelki iz plastičnih mas, d. n. 
22.29.21 Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne ploščate 

oblike, iz plastičnih mas, v zvitkih širine ≤ 20cm 
22.29.22 Druge samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne 

ploščate oblike, iz plastičnih mas 
22.29.23 Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki, iz 

plastičnih mas 
22.29.24 Deli, d. n., za svetilke in svetila, osvetljene plošče z napisi ipd., iz plastičnih mas 
22.29.25 Pisarniški in šolski pribor iz plastičnih mas 

Sem spada: 
- ovojnice, mape, aktovke, plastični pisalni in risalni pribor 
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22.29.26 Pribor za pohištvo, karoserije ipd., iz plastičnih mas; kipci in drugi okrasni 
predmeti, iz plastičnih mas 

22.29.29 Drugi izdelki iz plastičnih mas 

Sem spada tudi: 
- plastični deli obutve (podplati, pete ipd.) 
- vodne blazine iz plastičnih mas 

22.29.9 Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; storitve podizvajalcev kot del 
proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas 
22.29.91 Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 

Sem spada tudi: 
- rezanje, zvijanje, prekrivanje in druga obdelava plastičnih površin 
- metaliziranje predmetov iz plastičnih mas 
- plastificiranje nekovinskih predmetov 

Sem ne spada: 
- plastificiranje kovin, gl. 25.61.12 

22.29.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas 

23 Drugi nekovinski mineralni izdelki 
23.1 Steklo in stekleni izdelki 

23.11 Ravno steklo 
23.11.1 Ravno steklo 

23.11.11 Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelano 

23.11.12 Float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v ploščah, toda drugače 
neobdelano 

23.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla 
23.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla 

23.12 Oblikovano in obdelano ravno steklo 
23.12.1 Oblikovano in obdelano ravno steklo 

23.12.11 Steklo v ploščah, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano, 
emajlirano ali drugače obdelano, toda neuokvirjeno ali montirano 

23.12.12 Varnostno steklo 

23.12.13 Steklena ogledala; večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla 

23.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega stekla 
23.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega 

stekla 

Sem spada: 
- končna obdelava zrcal, naparjanje, žigosanje in jedkanje ravnega stekla 

23.13 Votlo steklo 
23.13.1 Votlo steklo 

23.13.11 Steklenice in druga steklena embalaža, razen ampul; zamaški, pokrovi, 
pokrovke in druga zapirala; iz stekla 

Sem ne spada: 
- ampule, gl. 23.19.23 

23.13.12 Stekleni kozarci, razen iz steklene keramike 

23.13.13 Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla 

23.13.14 Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posode 
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23.13.9 Dodelava votlega stekla; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla 
23.13.91 Dodelava steklenih kozarcev in drugih namiznih ali kuhinjskih steklenih 

izdelkov 
Sem spada: 
- jedkanje, naparjanje, graviranje kozarcev in podobnih steklenih 

izdelkov 
Sem ne spada: 
- tiskanje na steklo, gl. 18.12.16 

23.13.92 Dodelava steklenih posod 
Sem spada:  
- jedkanje, naparjanje, graviranje steklenih posod, steklenic, ampul in 

podobnih steklenih izdelkov, ki se uporabljajo za transport ali 
embalažo (steklenice za živila in pijačo, za farmacevtske proizvode ali 
za toaletna sredstva) 

Sem ne spada: 
- tiskanje na steklo, gl. 18.12.16 
- kalibriranje tehnične steklenine, gl. 23.19.91 
- končna obdelava steklenih ampul, gl. 23.19.91 
- čiščenje steklenic, gl. 81.29.19 

23.13.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla 

23.14 Steklena vlakna 
23.14.1 Steklena vlakna 

23.14.11 Prameni, roving preja in rezane niti iz steklenih vlaken 
Sem ne spada: 
- optična vlakna, gl. 27.31.12 

23.14.12 Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen 
tkanin 

Sem ne spada: 
- tkanine iz steklenih vlaken, gl. 13.20.46 

23.14.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken 
23.14.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken 

23.19 Drugo steklo, obdelano, vključno s tehnično steklenino 
23.19.1 Drugi stekleni polizdelki 

23.19.11 Steklo v masi, v obliki krogel (razen mikrokroglic), palic, cevi, neobdelano 
23.19.12 Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla za 

gradbeništvo; vitražno steklo; večcelično ali penasto steklo v obliki blokov, 
panelov, plošč ali v podobnih oblikah 

23.19.2 Tehnična steklenina in drugi izdelki iz stekla 
23.19.21 Stekleni deli za električne žarnice, katodne cevi ipd. 
23.19.22 Stekla za ure in očala, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za 

proizvodnjo takih stekel 
Sem ne spada: 
- steklene leče in drugi optični elementi, gl. 32.50.41 

23.19.23 Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule 

23.19.24 Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd. 

23.19.25 Stekleni električni izolatorji 
23.19.26 Stekleni izdelki, d. n. 

Sem spada: 
- steklene mikro kroglice 
- stekleni biseri, imitacije dragih kamnov 
- stekleni kipci in okraski, izdelani na pihalnikih 
- reakcijske cevi iz kremenovega stekla in drugi stekleni predmeti 
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23.19.9 Dodelava tudi tehnične in druge steklenine; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
drugega obdelanega stekla, tudi tehnične steklenine 
23.19.91 Dodelava drugega stekla, vključno s tehnično steklenino 

Sem spada: 
- jedkanje, naparjanje, graviranje tehnične steklenine, tudi kalibriranje 

laboratorijskih posod in končna obdelava steklenih ampul 
Sem ne spada: 
- tiskanje na steklo, gl. 18.12.16 
- čiščenje steklenic, gl. 81.29.19 

23.19.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega obdelanega stekla, tudi 
tehnične steklenine 

23.2 Izdelki iz ognjevzdržne keramike 
23.20 Izdelki iz ognjevzdržne keramike 

23.20.1 Izdelki iz ognjevzdržne keramike 
23.20.11 Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali 

podobnih silikatnih zemljin 
23.20.12 Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevzdržni gradbeni 

keramični izdelki, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih 
zemljin 

23.20.13 Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesi, d. n. 

23.20.14 Nežgani ognjevzdržni izdelki in drugi ognjevzdržni keramični izdelki 

23.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike 
23.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike 

23.3 Neognjevzdržna gradbena keramika 
23.31 Zidne in talne keramične ploščice 

23.31.1 Zidne in talne keramične ploščice 
23.31.10 Zidne in talne keramične ploščice 

Sem ne spada: 
- pečnice, gl. 23.49.12 
- tlakovci in ploščice iz betona, terca ali drugega umetnega kamna,  

gl. 23.61.11 

23.31.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog 
23.31.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog 

23.32 Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline 
23.32.1 Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline 

23.32.11 Neognjevzdržna keramična opeka, tlakovci, zidaki ipd. 

23.32.12 Strešniki, slemenjaki, deli dimnikov, arhitektonski okraski in podobna gradbena 
keramika 

23.32.13 Keramične cevi, odvodi, žlebovi in cevni vezniki 

23.32.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih 
izdelkov iz žgane gline 
23.32.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih 

izdelkov iz žgane gline 

23.4 Drugi izdelki iz keramike in porcelana 
23.41 Keramični gospodinjski in okrasni predmeti 

23.41.1 Keramični gospodinjski in okrasni predmeti 
23.41.11 Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, 

iz porcelana 



C  PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

106  

23.41.12 Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti, 
iz druge keramike 

23.41.13 Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike 
Sem ne spada: 
- bižuterija, gl. 32.13.10 
- umetniška dela, gl. 90.03.13 

23.41.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike 
23.41.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike 

Sem spada tudi: 
- storitveno barvanje, tiskanje ali krašenje gospodinjske keramike 

23.42 Sanitarna keramika 
23.42.1 Sanitarna keramika 

23.42.10 Sanitarna keramika 

23.42.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike 
23.42.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike 

Sem spada tudi: 
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na sanitarno 

keramiko 

23.43 Keramični električni izolatorji in izolirni deli 
23.43.1 Keramični električni izolatorji in izolirni deli 

23.43.10 Keramični električni izolatorji in izolirni deli 

23.43.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in izolirnih 
delov 
23.43.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in 

izolirnih delov 

23.44 Druga tehnična keramika 
23.44.1 Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo 

23.44.11 Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz 
porcelana 

23.44.12 Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz 
druge keramike 

Sem spada tudi: 
- feritni ali keramični trajni magneti 
- ventili iz keramike 

23.44.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike 
23.44.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike 

23.49 Drugi keramični izdelki 
23.49.1 Drugi keramični izdelki 

23.49.11 Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu in za prenašanje ali pakiranje blaga 
23.49.12 Drugi izdelki iz keramike, d. n. 

Sem spada tudi: 
- pečnice 
Sem ne spada: 
- opeka, strešniki, cevi in drugi gradbeni keramični izdelki, gl. 23.32.1 

23.49.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov 
23.49.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov 

Sem spada: 
- storitveno barvanje, krašenje, tiskanje druge keramike 
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na keramične izdelke 
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23.5 Cement, apno in mavec 
23.51 Cement 

23.51.1 Cement 
23.51.11 Cementni klinker 

23.51.12 Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement in podobni cementi 

23.51.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa 
23.51.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa 

23.52 Apno in mavec 
23.52.1 Živo, gašeno in hidravlično apno 

23.52.10 Živo, gašeno in hidravlično apno 

23.52.2 Mavec 
23.52.20 Mavec 

23.52.3 Žgan ali sintran dolomit 
23.52.30 Žgan ali sintran dolomit 

23.52.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca 
23.52.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca 

23.6 Izdelki iz betona, cementa in mavca 
23.61 Betonski izdelki za gradbeništvo 

23.61.1 Betonski izdelki za gradbeništvo 
23.61.11 Zidarski bloki, tlakovci, zidaki in podobni izdelki, iz cementa, betona ali 

umetnega kamna 
23.61.12 Montažni gradbeni elementi iz cementa, betona ali umetnega kamna za 

gradnje in gradbeništvo 
Sem spada: 
- betonski železniški pragovi 
- stopnice, ograje, stebri ipd. iz betona ali umetnega kamna 

23.61.2 Montažne stavbe iz betona 
23.61.20 Montažne stavbe iz betona 

Sem spada: 
- montažne stavbe pretežno iz betona, povsem ali le deloma 

sestavljene 
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti 

montažnih stavb. Stavbe se lahko uporabljajo kot stanovanjske hiše, 
hiše na gradbiščih, prodajalne, garaže ipd. 

23.61.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo 
23.61.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo 

23.62 Mavčni izdelki za gradbeništvo 
23.62.1 Mavčni izdelki za gradbeništvo 

23.62.10 Mavčni izdelki za gradbeništvo 

23.62.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo 
23.62.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo 

23.63 Sveža betonska mešanica 
23.63.1 Sveža betonska mešanica 

23.63.10 Sveža betonska mešanica 

23.63.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice 
23.63.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice 
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23.64 Malte 
23.64.1 Malte 

23.64.10 Malte 

23.64.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte 
23.64.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte 

23.65 Izdelki iz vlaknatega cementa 
23.65.1 Izdelki iz vlaknatega cementa 

23.65.11 Plošče, bloki, ipd. iz rastlinskih vlaken, slame ali lesnih odpadkov, aglomerirani 
z mineralnimi vezivi 

23.65.12 Izdelki iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni ipd. 

23.65.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa 
23.65.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa 

Sem spada: 
- storitveno sortiranje, čiščenje in priprava rastlinskih vlaken, slame, 

lesnih odpadkov ipd. za izdelavo vlaknatega cementa 

23.69 Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa 
23.69.1 Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa 

23.69.11 Drugi izdelki iz mavca ali mešanic na osnovi mavca, d. n. 

23.69.19 Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, d. n. 

Sem spada: 
- betonske mize in klopi 
- betonska cvetlična korita 
- vodometni bazeni, vrtno okrasje iz betona ali umetnega kamna 
- drugi izdelki iz betona ali umetnega kamna 

23.69.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa 
23.69.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in 

cementa 

23.7 Obdelan naravni kamen 
23.70 Obdelan naravni kamen 

23.70.1 Obdelan naravni kamen 
23.70.11 Marmor, lehnjak, alabaster, obdelan, in izdelki iz njih (razen kock, plošč, 

robnikov in podobnih izdelkov); umetno obarvana zrna, luskine in prah iz 
marmorja, lehnjaka in alabastra 

23.70.12 Drug obdelan okrasni in gradbeni kamen ter izdelki iz njega; druga umetno 
obarvana zrna in prah iz naravnega kamna; izdelki iz aglomeriranega skrilavca 

23.70.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna 
23.70.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna 

Sem spada: 
- graviranje in klesanje ornamentov in napisov na kamnite spomenike, 

nagrobnike ipd. 

23.9 Brusilna sredstva in drugi nekovinski mineralni izdelki 
23.91 Brusilna sredstva 

23.91.1 Brusilna sredstva 
23.91.11 Mlinski kamni, kamni za razvlaknjevanje, brusi, brusilne plošče ipd., brez 

ogrodja, iz naravnega kamna, aglomeriranih naravnih ali umetnih abrazivnih 
materialov ali iz keramike 

23.91.12 Brusni prah ali zrna na podlagi iz tekstila, papirja ali kartona 
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23.91.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev 
23.91.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev 

23.99 Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n. 
23.99.1 Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n. 

23.99.11 Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta in magnezijevega 
karbonata; izdelki iz takšnih mešanic ali azbesta; torni materiali za zavore, 
sklopke ipd., nemontirani 

Sem spada: 
- tkanine, oblačila, obutev ter oblačilni dodatki iz azbestnih vlaken 

23.99.12 Izdelki iz asfalta ali podobnih materialov 

Sem spada: 
- bitumenizirana lepenka za prekrivanje streh in podobni izdelki 

23.99.13 Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta in materialov iz umetnega 
kamna in bitumna, naravnega asfalta ali sorodnih vezivnih snovi 

Sem ne spada: 
- naftni bitumen, gl. 19.20.42 

23.99.14 Umetni grafit; koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih 
vrst ogljika v obliki polizdelkov 

Sem ne spada: 
- ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v 

elektrotehniki, gl. 27.90.13 
23.99.15 Umetni korund 

Sem ne spada: 
- industrijski diamanti, gl. 08.99.22 
- drugi umetni dragi kamni, gl. 20.13.68 
- aluminijev oksid (nekristaliziran), gl. 24.42.12 

23.99.19 Mineralna volna, ekspandirane gline in drugi izdelki iz kamnin in mineralov 

Sem spada: 
- mineralna volna, ekspandirana žlindra, ekspandirani vermikulit, izdelki 

iz sljude, šote, ogljikova (karbonska) vlakna  
Sem spada tudi: 
- kalciniran kaolin 
- posušena in drobljena glina 
Sem ne spada: 
- neekspandirani vermikulit, gl. 08.99.29 
- neekspandirana žlindra, gl. 38.11.58 
- ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v 

elektrotehniki, gl. 27.90.13 

23.99.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov 
23.99.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov 

24 Kovine 
24.1 Železo, jeklo in ferozlitine 

24.10 Železo, jeklo in ferozlitine 
24.10.1 Surovo železo in jeklo 

24.10.11 Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah 

24.10.12 Ferozlitine 

24.10.13 Železo, dobljeno z redukcijo železove rude brez taljenja, železova goba v 
kosih, peletih ipd., čisto železo z ≥ 99,94 % Fe v masi 

24.10.14 Granule in prah iz grodlja, zrcalovine in železa ali jekla 
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24.10.2 Surovo jeklo 
24.10.21 Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nelegiranega jekla 

24.10.22 Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jekla 

24.10.23 Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz drugih legiranih jekel 

24.10.3 Ploščati valjani izdelki iz jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani 
24.10.31 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, 

širine ≥ 600 mm 
24.10.32 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, 

širine < 600 mm 
24.10.33 Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, 

širine ≥ 600 mm 
24.10.34 Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani, 

širine < 600 mm 
24.10.35 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, vroče valjani, nadalje 

neobdelani, širine ≥ 600 mm 
24.10.36 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel (razen silicijevega jekla za 

elektropločevino), vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm 

24.10.4 Ploščati valjani izdelki iz jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm 
24.10.41 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, 

širine ≥ 600 mm 
24.10.42 Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, 

širine ≥ 600 mm 
24.10.43 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, hladno valjani, nadalje 

neobdelani, širine ≥ 600 mm 

24.10.5 Ploščati valjani izdelki iz jekla, platirani, prevlečeni ali prekriti in ploščati valjani izdelki 
iz hitroreznega jekla in silicijevega jekla za elektropločevino 
24.10.51 Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, širine ≥ 600 mm; platirani, 

prevlečeni ali prekriti 
24.10.52 Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine ≥ 600 mm; platirani, 

prevlečeni ali prekriti 
24.10.53 Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine ≥ 600 mm 
24.10.54 Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine < 600 mm 
24.10.55 Ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine < 600 mm 

24.10.6 Vroče obdelane palice in žica iz jekla 
24.10.61 Vroče valjana žica iz nelegiranega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih 
24.10.62 Druge palice iz nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, 

nadalje neobdelane 
24.10.63 Vroče valjana žica iz nerjavnega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih 
24.10.64 Druge palice iz nerjavnega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane, 

nadalje neobdelane 
24.10.65 Vroče valjana žica iz drugih legiranih jekel, v ohlapno navitih kolobarjih 
24.10.66 Druge palice iz drugih legiranih jekel, kovane, vroče valjane, vlečene ali 

iztiskane, nadalje neobdelane 
24.10.67 Votle palice za svedre 

24.10.7 Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani; piloti, tračnice, iz jekla 
24.10.71 Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nelegiranega jekla 
24.10.72 Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nerjavnega jekla 
24.10.73 Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz drugih legiranih 

jekel 
24.10.74 Piloti, zvarjeni profili in kotniki, iz jekla 

24.10.75 Tračnice in deli za železniške tire, iz jekla 
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24.10.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin 
24.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin 

24.2 Jeklene cevi, votli profili in fitingi 
24.20 Jeklene cevi, votli profil in fitingi 

24.20.1 Jeklene brezšivne cevi in votli profili 
24.20.11 Jeklene brezšivne cevi za naftovode ali plinovode 

24.20.12 Zaščitne, proizvodne in vrtalne jeklene brezšivne cevi, ki se uporabljajo pri 
pridobivanju nafte ali plina 

24.20.13 Druge jeklene brezšivne cevi in votli profili s krožnim prerezom 

24.20.14 Jeklene brezšivne cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega 

24.20.2 Jeklene varjene cevi in votli profili, krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm 
24.20.21 Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, 

z zunanjim premerom > 406,4 mm 
24.20.22 Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju 

nafte ali plina, z zunanjim premerom > 406,4 mm 
24.20.23 Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim 

premerom > 406,4 mm 
24.20.24 Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z 

zunanjim premerom > 406,4 mm 

24.20.3 Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm 
24.20.31 Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode, 

z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm 
24.20.32 Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju 

nafte ali plina, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm 
24.20.33 Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim 

premerom ≤ 406,4 mm 
24.20.34 Jeklene varjene cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega, z 

zunanjim premerom ≤ 406,4 mm 
24.20.35 Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z 

zunanjim premerom ≤ 406,4 mm 

24.20.4 Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla 
24.20.40 Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla 

24.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 
24.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov 

24.3 Drugi izdelki primarne predelave jekla 
24.31 Hladno vlečene palice in profili 

24.31.1 Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla 
24.31.10 Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla 

24.31.2 Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega 
24.31.20 Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega 

24.31.3 Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla 
24.31.30 Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla 

24.31.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov 
24.31.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov 

24.32 Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm 
24.32.1 Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen 

24.32.10 Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen 

24.32.2 Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen 
24.32.20 Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen 
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24.32.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanega jeklenega traku širine < 600 mm 
24.32.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanega jeklenega traku 

širine < 600 mm 

24.33 Hladno oblikovani ali pregibani jekleni izdelki 
24.33.1 Hladno oblikovani ali pregibani jekleni profili 

24.33.11 Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nelegiranega jekla 

24.33.12 Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nerjavnega jekla 

24.33.2 Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla 
24.33.20 Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla 

24.33.3 Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo 
24.33.30 Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo 

24.33.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih jeklenih 
izdelkov 
24.33.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih 

jeklenih izdelkov 

24.34 Hladno vlečena žica 
24.34.1 Hladno vlečena žica 

24.34.11 Hladno vlečena žica iz nelegiranega jekla 

24.34.12 Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla 

24.34.13 Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel 

24.34.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice 
24.34.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice 

24.4 Osnovne plemenite in druge neželezne kovine 
24.41 Plemenite kovine 

24.41.1 Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu 
24.41.10 Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu 

24.41.2 Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu 
24.41.20 Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu 

24.41.3 Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu 
24.41.30 Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu 

24.41.4 Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, nadalje neobdelano, kot polizdelki 
24.41.40 Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, nadalje neobdelano, kot 

polizdelki 

24.41.5 Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s 
platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki 
24.41.50 Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, 

platirane s platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki 

24.41.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin 
24.41.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin 

24.42 Aluminij 
24.42.1 Neobdelani aluminij; aluminijev oksid 

24.42.11 Neobdelani aluminij 

24.42.12 Glinica (aluminijev oksid) 

Sem spada tudi: 
- boksit, gl. 07.29.13 
- aluminijev hidroksid, gl. 20.13.25 
- umetni korund, gl. 23.99.15 
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24.42.2 Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitin 
24.42.21 Aluminijev prah in luskine 

24.42.22 Palice in profili iz aluminija 

24.42.23 Žica iz aluminija 

24.42.24 Plošče, pločevina in trakovi iz aluminija, debeline > 0,2 mm 

24.42.25 Folija iz aluminija, debeline ≤ 0,2 mm 
Sem spada tudi:  
- aluminijasta folija za zavijanje živil 

24.42.26 Cevi in cevni fitingi iz aluminija 

24.42.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija 
24.42.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija 

24.43 Svinec, cink in kositer 
24.43.1 Svinec, cink in kositer, neobdelan 

24.43.11 Svinec, neobdelan 

24.43.12 Cink, neobdelan 
Sem ne spada: 
- medenina (zlitina cinka in bakra), gl. 24.44.13 

24.43.13 Kositer, neobdelan 
Sem ne spada: 
- bron (zlitina kositra in bakra), gl. 24.44.13 

24.43.2 Polizdelki iz svinca, cinka, in kositra ali njihovih zlitin 
24.43.21 Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske 

24.43.22 Cinkov prah in luske 

24.43.23 Cinkove palice, profili in žica; cinkove plošče, pločevina, trak in folije 

24.43.24 Kositrne palice, profili in žica 

24.43.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra 
24.43.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra 

24.44 Baker 
24.44.1 Baker, neobdelan; bakrov kamen; cementni baker 

24.44.11 Bakrov kamen; cementni baker 

24.44.12 Nerafinirani baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo 

24.44.13 Rafinirani baker in bakrove zlitine, neobdelani; predzlitine bakra 
Sem spada tudi: 
- medenina (zlitina bakra in cinka) 
- bron (zlitina bakra in kositra) 
- alpaka - novo srebro (zlitina bakra, cinka in niklja) 

24.44.2 Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitin 
24.44.21 Bakrov prah in luske 

24.44.22 Bakrene palice in profili 

24.44.23 Bakrena žica 
Sem spada tudi: 
- izolirani bakreni električni vodniki, gl. 27.32.1 

24.44.24 Bakrene plošče, pločevina in trak, debeline > 0,15 mm 

24.44.25 Bakrena folija, debeline ≤ 0,15 mm 

24.44.26 Bakrene cevi in cevni fitingi 

24.44.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra 
24.44.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra 
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24.45 Druge neželezne kovine 
24.45.1 Nikelj, neobdelan; vmesni izdelki pri metalurgiji niklja 

24.45.11 Nikelj, neobdelan 

Sem ne spada: 
- alpaka – novo srebro (zlitina niklja, cinka in bakra), gl. 24.44.13 

24.45.12 Nikljev kamen, sintrani nikljevi oksidi in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji niklja 

24.45.2 Polizdelki iz niklja ali nikljevih zlitin 
24.45.21 Nikljev prah in luske 

24.45.22 Nikljeve palice, profili in žica 

24.45.23 Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije 

24.45.24 Nikljeve cevi in cevni fitingi 

24.45.3 Druge neželezne kovine in izdelki iz njih; kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine 
ali njihove spojine 
24.45.30 Druge neželezne kovine in izdelki iz njih: kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo 

kovine ali njihove spojine 

24.45.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin 
24.45.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin 

24.46 Proizvodnja jedrskega goriva 
24.46.1 Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični 

proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine 
24.46.10 Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični 

proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine 

Sem ne spada: 
- uranova ruda in rumena pogača, gl. 07.21.10 

24.46.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jedrskega goriva 
24.46.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jedrskega goriva 

24.5 Litje kovin 
24.51 Litje železa 

24.51.1 Litje železa 
24.51.11 Litje temprane litine 

24.51.12 Litje nodularne litine 

24.51.13 Litje sive litine 

24.51.2 Litoželezne cevi in votli profili 
24.51.20 Litoželezne cevi in votli profili 

24.51.3 Litoželezni cevni fitingi 
24.51.30 Litoželezni cevni fitingi 

24.51.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa 
24.51.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa 

24.52 Litje jekla 
24.52.1 Litje jekla 

24.52.10 Litje jekla 

24.52.2 Cevi iz centrifugalno litega jekla 
24.52.20 Cevi iz centrifugalno litega jekla 

24.52.3 Litojeklene cevi ali cevni fitingi 
24.52.30 Litojeklene cevi ali cevni fitingi 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 C  PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI 

 

 115 

24.53 Litje lahkih kovin 
24.53.1 Litje lahkih kovin 

24.53.10 Litje lahkih kovin 
Sem spada: 
- litje aluminija in drugih lahkih kovin ali zlitin s specifično maso do 5 g/cm3 

24.54 Litje drugih neželeznih kovin 
24.54.1 Litje drugih neželeznih kovin 

24.54.10 Litje drugih neželeznih kovin 
Sem ne spada: 
- litje aluminija in drugih lahkih kovin, gl. 24.53.10 

25 Kovinski izdelki, razen strojev in naprav 
25.1 Kovinski izdelki za gradbeništvo 

25.11 Kovinske konstrukcije in njihovi deli 
25.11.1 Kovinske montažne stavbe 

25.11.10 Kovinske montažne stavbe 
Sem spada: 
- montažne stavbe pretežno iz kovine, delno ali povsem sestavljene 

(kovinski bivalni kontejnerji, kioski, stojnice, rastlinjaki, lope ipd.) 
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti 

montažnih stavb. 
Stavbe se lahko uporabljajo kot hiše na gradbiščih, prodajalne, lope, 
rastlinjaki ipd. 

25.11.2 Kovinski gradbeni izdelki in njihovi deli 
25.11.21 Mostovi in deli za mostove, iz železa ali jekla 
25.11.22 Stolpi in predalčni stebri, iz železa ali jekla 
25.11.23 Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija 

25.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje 
25.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje 

Sem spada: 
- storitveno pritrjevanje nekovinskih delov na kovinske konstrukcije 

25.12 Kovinska okna in vrata 
25.12.1 Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata 

25.12.10 Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata 
Sem spada tudi: 
- kovinski roloji, navojnice 
- kovinski podboji, okenski in vratni okviri 
Sem ne spada: 
- armirana kovinska vrata, trezorji ipd., gl. 25.99.21 

25.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat 
25.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat 

Sem spada: 
- storitveno pritrjevanje okovja na kovinska vrata in okna 

25.2 Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin 
25.21 Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje 

25.21.1 Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje 
25.21.11 Radiatorji, razen električno ogrevanih, iz železa ali jekla 

Sem ne spada: 
- električno ogrevani radiatorji, gl. 27.51.26 
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25.21.12 Kotli za centralno ogrevanje za pridobivanje tople vode ali vodne pare z nizkim 
tlakom 

Sem spada: 
- kotli kakršnekoli velikosti za centralno ogrevanje na osnovi kroženja 

vode, ne glede na način gretja vode 
Sem ne spada: 
- kotli za pridobivanje pare ipd., gl. 25.30.11 

25.21.13 Deli za kotle za centralno ogrevanje 
25.21.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje 

25.21.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno 
ogrevanje 

Sem spada tudi: 
-  storitveno barvanje nevgrajenih radiatorjev 

25.29 Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin 
25.29.1 Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin 

25.29.11 Železni, jekleni ali aluminijasti rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode 
(razen za stisnjen ali utekočinjen plin), s prostornino > 300 l, brez mehaničnih 
ali termičnih naprav 

Sem ne spada: 
- cisterne in podobne posode s prostornino manjšo od 300 l, gl. 25.91.1 
- bombice za enkratno uporabo za plinske gorilnike, gl. 32.99.43 

25.29.12 Jeklenke in druge kovinske posode za stisnjen ali utekočinjen plin 

Sem spada: 
-  jeklenke za večkratno uporabo za plinske gorilnike 

25.29.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in 
kontejnerjev 
25.29.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in 

kontejnerjev 
Sem spada tudi: 
- storitveno barvanje kovinskih cistern 
Sem ne spada: 
- storitveno čiščenje notranjosti rezervoarjev in cistern, gl. 81.22.12 

25.3 Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s 
toplo vodo 

25.30 Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo vodo 
25.30.1 Kotli za pridobivanje vodne pare in njihovi deli 

25.30.11 Kotli za pridobivanje pare; kotli za pregreto vodo 

Sem ne spada: 
- kotli za centralno ogrevanje, gl. 25.21.12 

25.30.12 Pomožne naprave za kotle; kondenzatorji za parne stroje 

25.30.13 Deli za kotle za pridobivanje vodne pare 

25.30.2 Jedrski reaktorji in njihovi deli 
25.30.21 Jedrski reaktorji, razen ločevalnikov izotopov 

25.30.22 Deli jedrskih reaktorjev, razen ločevalnikov izotopov 

Sem ne spada: 
- gorilni elementi za reaktorje, gl. 20.13.14 

25.30.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare, razen 
kotlov za centralno ogrevanje 
25.30.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare, 

razen kotlov za centralno ogrevanje 
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25.4 Orožje in strelivo 
25.40 Orožje in strelivo 

25.40.1 Orožje in strelivo ter njihovi deli 
25.40.11 Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol ipd. 

Sem ne spada: 
- sablje, meči ipd., gl. 25.71.15 
- pištole, lovske puške in drugo nevojaško orožje, gl. 25.40.12 
- športni loki, gl. 32.30.15 

25.40.12 Revolverji, pištole, drugo nevojaško strelno orožje in podobne naprave 

Sem spada tudi: 
- podvodne puške 

Sem ne spada: 
- vojaško strelno orožje, gl. 25.40.11 

25.40.13 Bombe, izstrelki in podobno vojaško strelivo; naboji, drugo strelivo in projektili 
ter njihovi deli 

Sem ne spada: 
- smodnik in pripravljena razstreliva, gl. 20.51.11 
- petarde, pasje bombice, gl. 20.51.13 
- signalne rakete, gl. 20.51.14 

25.40.14 Deli za vojaško in drugo orožje 

Sem ne spada: 
- vžigalne vrvice, detonatorji, gl. 20.51.12 
- teleskopski namerilniki in laserji za orožje, gl. 26.70.23 

25.40.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva 
25.40.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva 

25.5 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 
25.50 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 

25.50.1 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin 
25.50.11 Prosto kovanje kovin 

Sem spada tudi: 
- hladno preoblikovanje kovinskih obdelovancev 

25.50.12 Utopno kovanje kovin 

Sem spada: 
- utopno kovanje neželeznih kovin po načrtih naročnika 

25.50.13 Drugo preoblikovanje kovin 

Sem spada: 
- stiskanje, vtiskovanje, preoblikovanje delov iz pločevine po načrtih 

naročnika 

25.50.2 Prašna metalurgija 
25.50.20 Prašna metalurgija 

Sem spada: 
- storitvena  izdelava kovinskih predmetov neposredno iz kovinskega 

prahu s toplotno obdelavo (sintranjem) ali stiskanjem 
- obdelava rezilnih ploščic in drugih delov iz karbidnih trdin 

Sem ne spada: 
- rezilne ploščice iz karbidnih trdin za obdelovalne stroje, gl. 25.73.60 
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25.6 Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin 
25.61 Površinska obdelava in prekrivanje kovin 

25.61.1 Prekrivanje kovin 
25.61.11 Prekrivanje kovin s kovinskimi materiali 

Sem spada: 
- prekrivanje kovinskih predmetov z drugo kovino po različnih 

postopkih: 
• s potapljanjem (cinkanje ipd.) 
• z naparjanjem 
• elektrolitsko ali kemično (cinkanje, kromanje, nikljanje ipd.) 

25.61.12 Prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali 

Sem spada: 
- prekrivanje kovin s plastiko ali drugimi materiali, npr. fosfatiranje, 

emajliranje, plastificiranje 

Sem ne spada: 
- barvanje kovin, gl. 25.61.22 

25.61.2 Druga obdelava kovin 
25.61.21 Toplotna obdelava kovin, razen prekrivanja s kovinami 

Sem spada: 
- kaljenje, cementiranje kovin 

25.61.22 Druga površinska obdelava kovin 

Sem spada: 
- peskanje, barvanje, ličenje, eloksiranje, naparjanje in druga 

površinska obdelava kovin 

Sem ne spada: 
- metaliziranje plastičnih delov ali predmetov, gl. 22.29.91 

25.62 Storitve mehanske obdelave kovin 
25.62.1 Storitve struženja kovinskih delov 

25.62.10 Storitve struženja kovinskih delov 

Sem spada:  
- storitve proizvodnje struženih kovinskih delov 

25.62.2 Druga mehanska obdelava kovin 
25.62.20 Druga mehanska obdelava kovin 

Sem spada: 
- splošne mahanične storitve, če niso del proizvodnega procesa 

izdelka, npr.: 
• vrtanje, rezkanje, povrtavanje, posnemanje, ravnanje, lepanje, 

klepanje, žaganje, elektroerozija, odžiganje, razrez, varjenje, 
spajanje kovinskih obdelovancev 

• brušenje, poliranje  in ostrenje kovinskih obdelovancev 
• kovaška dela, če niso del proizvodnega procesa, tudi umetno 

kovaštvo 
• krivljenje jeklenih ojačitev 
• rezanje in obdelava kovinskih delov z laserjem 

Sem spada tudi: 
- lasersko graviranje kovin ter drugih  materialov 
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25.7 Rezila, orodje, ključavnice in okovje 
25.71 Rezila in jedilni pribor 

25.71.1 Rezila in jedilni pribor 
25.71.11 Noži (razen za stroje) in škarje ter njihova rezila 

Sem spada tudi: 
- vrtnarski noži 
Sem ne spada: 
- obdelava ploščic iz karbidnih trdin, gl. 25.50.20 
- brušenje in obdelava orodja, gl. 25.62.20 
- brivske britve, gl. 25.71.12 
- sablje, meči ipd., gl. 25.71.15 
- škarje za drevje, vrtnarske škarje, srpi, vinjeki in podobno kmetijsko 

orodje, gl.  25.73.10 
- ročne škarje za rezanje kovin, gl. 25.73.30 
- rezkarji, stružni noži in podobna zamenljiva orodja, gl. 25.73.40 
- noži, rezila in rezilni vložki za stroje, gl. 25.73.60 
- kirurški noži, gl. 32.50.13 

25.71.12 Brivske naprave (neelektrične), vključno britve 

Sem ne spada: 
- električni brivniki, gl. 27.51.22 

25.71.13 Drugi rezilni predmeti; garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje 

Sem spada: 
- pribor za nego nohtov, nog (tudi pilice), ostrila za svinčnike ipd. 

25.71.14 Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za 
ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni 
pribor 

25.71.15 Sablje, meči, bajoneti, sulice in podobno orožje ter njihovi deli 

25.71.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora 
25.71.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora 

Sem spada: 
- brušenje kuhinjskih nožev 
- storitveno opremljanje rezil z ročaji ipd. 

25.72 Ključavnice in okovje 
25.72.1 Ključavnice in okovje 

25.72.11 Obešanke in ključavnice za vozila in pohištvo, iz navadnih kovin 

25.72.12 Druge ključavnice, iz navadnih kovin 

25.72.13 Zapirala in okovja z zapirali z vgrajenimi ključavnicami; deli 

Sem ne spada: 
- sefi, armirana vrata, trezorji, gl. 25.99.21 
- takojšnje kopiranje ključev, gl. 95.29.19 

25.72.14 Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd., iz navadnih kovin 

Sem spada tudi: 
- samodejna vratna zapirala 

25.72.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja 
25.72.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja 

Sem spada: 
- storitveno sestavljanje posameznih delov ključavnic ali okovja 
- storitveno barvanje ključavnic in okovja 
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25.73 Orodje 
25.73.1 Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu 

25.73.10 Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu 

Sem spada: 
- lopate, grablje, vile, krampi, motike ipd. 
- škarje za drevje, vrtnarske škarje, sekire, kose, srpi, vinjeki in 

podobno kmetijsko orodje 
Sem ne spada: 
- vrtnarski noži, gl. 25.71.11 

25.73.2 Ročne žage; rezila za žage vseh vrst 
25.73.20 Ročne žage; rezila za žage vseh vrst 

Sem spada tudi: 
- rezilne verige za žage 

25.73.3 Drugo ročno orodje 
25.73.30 Drugo ročno orodje 

Sem spada: 
- pile, klešče, kladiva, izvijači, ključi, dleta ipd. 
- ročne škarje za rezanje kovin 
- ročne spajkalne plamenke 
Sem ne spada: 
- brusila, gl. 23.91.1 
- razpršilne pištole, gl. 28.29.22 
- električno in pnevmatično ročno orodje, gl. 28.24.1 
- električne spajkalne in varilne naprave, gl. 27.90.31 

25.73.4 Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje 
25.73.40 Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje 

Sem spada tudi: 
- rezkarji, stružni noži in podobna zamenljiva orodja 

25.73.5 Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe 
25.73.50 Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe 

25.73.6 Drugo orodje 
25.73.60 Drugo orodje 

Sem spada: 
- orodje za stiskanje, kovanje, preoblikovanje kovin 
- matrice za izvlekanje kovin 
- noži in rezila za stroje 
- zamenljivi rezilni vložki 
- orodja za vrtanje kamnin 
- rezilne ploščice iz karbidnih trdin za obdelovalne stroje 
Sem ne spada: 
- brušenje rezil za stroje, gl. 33.12 
- obdelovalni stroji, gl. 28.4 
- električno in pnevmatično ročno orodje, gl. 28.24.1 
- vpenjala za obdelovalne stroje, gl. 28.49.22 
- livarski kalupi, utopi, modelne plošče, gl. 25.73.50 

25.73.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja 
25.73.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja 

Sem spada: 
- storitveno sestavljanje posameznih delov orodij 
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25.9 Drugi kovinski izdelki 
25.91 Jekleni sodi in podobne posode 

25.91.1 Jekleni sodi in podobne posode 
25.91.11 Rezervoarji, cisterne, sodi, tanki in podobne posode za kateri koli material 

(razen za plin), iz železa ali jekla, prostornine ≥ 50 l toda ≤ 300 l, brez 
mehaničnih ali termičnih naprav 

Sem ne spada: 
- jeklenke za plin, gl. 25.29.12 

25.91.12 Rezervoarji, cisterne, sodi, pločevinke (razen tistih, ki se zaprejo s spajkanjem 
ali robljenjem) in podobne posode za kateri koli material (razen za plin), iz 
železa ali jekla, prostornine < 50 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav 

Sem ne spada: 
- jeklenke za plin, gl. 25.29.12 

25.91.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod 
25.91.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod 

Sem spada tudi: 
- storitveno barvanje kovinskih posod 

25.92 Lahka kovinska embalaža 
25.92.1 Lahka kovinska embalaža 

25.92.11 Pločevinke, iz železa ali jekla, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem, 
prostornine < 50 l 

Sem spada: 
- kovinske konzerve, tube ipd. 

25.92.12 Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin), 
prostornine ≤ 300 l 

Sem ne spada: 
- aluminijasta folija za zavijanje živil, gl. 24.42.25 

25.92.13 Zamaški in pokrovi, iz navadnih kovin 

Sem spada tudi: 
- pokrovi iz aluminijaste, kositrne ali svinčeve folije (npr. za jogurtove 

lončke), svinčene plombe ipd. 

25.92.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže 
25.92.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže 

Sem spada: 
- storitveno barvanje lahke kovinske embalaže 
- storitveno sestavljanje posameznih delov lahke kovinske embalaže 

25.93 Žični izdelki, verige in vzmeti 
25.93.1 Žični izdelki, verige in vzmeti 

25.93.11 Vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, električno neizolirani 
Sem ne spada: 
- električni vodniki, gl. 27.32 

25.93.12 Bodeča žica, iz železa ali jekla; vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz 
bakra ali aluminija, električno neizolirani 

Sem ne spada: 
- električni vodniki, gl. 27.32 

25.93.13 Tkanine, rešetke in ograje iz železne, jeklene ali bakrene žice; mrežasta 
pločevina iz železa, jekla ali bakra 

Sem spada tudi: 
- rešetke iz raztegnjene železne ali jeklene pločevine 
Sem ne spada: 
- rešetke iz aluminija ali drugih neželeznih kovin, gl.25.99.29 
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25.93.14 Žeblji, risalni žebljički, sponke in podobni izdelki 

Sem spada: 
- železni, bakreni ali aluminijasti žičniki, sponke, žeblji ipd., stiskani, 

kovani, rezani, liti 

Sem spada tudi: 
- vijaki in matice iz aluminija 

Sem ne spada: 
- vijaki in matice, razen iz aluminija, gl. 25.94.11 
- zakovice, razcepke, podložke, gl. 25.94.12 

25.93.15 Oplaščena žica, palice, elektrode ipd. za varjenje ali spajkanje 

Sem ne spada: 
- električni vodniki, gl. 27.32 

25.93.16 Železne ali jeklene vzmeti in njihova peresa; bakrene vzmeti 

Sem ne spada: 
- vzmeti za ure, gl. 26.52.27 

25.93.17 Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deli 

Sem spada tudi: 
- snežne verige 

Sem ne spada: 
- verige za mehanski prenos energije, gl. 28.15.21 

25.93.18 Šivalne igle, pletilne igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno 
delo, iz železa ali jekla; varnostne zaponke in druge igle iz železa ali jekla 

25.93.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti 
25.93.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti 

Sem spada tudi: 
- storitveno barvanje žičnih izdelkov 

25.94 Vijačni material in vezi 
25.94.1 Vijačni material in vezi 

25.94.11 Železni ali jekleni vijačni material, z navoji, d. n. 

Sem ne spada: 
- vijaki in matice iz bakra, gl. 25.94.13 
- vijaki in matice iz aluminija, gl. 25.93.14 

25.94.12 Železni ali jekleni vijačni material, brez navojev, d. n. 

Sem spada tudi: 
- zakovice, razcepke, podložke 

Sem ne spada: 
- žeblji in podobni izdelki, gl. 25.93.14 

25.94.13 Bakreni vijačni material, z navoji in brez njih 

Sem ne spada: 
- bakreni žeblji, gl. 25.93.14 

25.94.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vijačnega materiala in vezi 
25.94.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vijačnega materiala in vezi 

25.99 Drugi kovinski izdelki, d. n. 
25.99.1 Sanitarni in gospodinjski kovinski izdelki 

25.99.11 Sanitarni izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija 

Sem spada: 
- kovinska pomivalna korita, kopalne kadi ipd. 
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25.99.12 Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra 
ali aluminija 

Sem spada: 
- kuhinjska posoda ter manjše ročne mehanske naprave za pripravo 

hrane 
Sem spada tudi: 
- žične blazinice in žična volna za čiščenje 
Sem ne spada: 
- kuhinjski in namizni pribor, gl. 25.71.14 

25.99.2 Drugi izdelki iz navadnih kovin 
25.99.21 Armirani ali ojačani sefi, trezorji in vrata, iz navadnih kovin 

Sem spada: 
- kovinske blagajne in kasete za denar 

25.99.22 Kartotečne škatle, regali za papir, stojala za peresa, stojala za žige in podobna 
pisarniška ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva 

Sem spada: 
- kartotečna stojala, regali za papir, stojala za peresa, drobna namizna 

pisarniška oprema iz navadnih kovin 
Sem ne spada: 
- namizna pisarniška oprema iz plemenitih kovin, gl. 32.12.14 

25.99.23 Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle, sponke za spise in 
pisma, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti ter sponke v trakovih, 
iz navadnih kovin 

Sem ne spada: 
- pisarniški pribor iz plemenitih kovin, gl. 32.12.14 

25.99.24 Kipci, okvirji in drugi okrasni predmeti, iz navadnih kovin 

Sem spada tudi: 
- športni pokali, kolajne ipd. 
Sem ne spada: 
- okrasni predmeti iz plemenitih kovin, gl. 32.12 
- umetniški unikati, gl. 90.03.13 

25.99.25 Sponke, pritrjevala, kljukice, očesca in podobno, za obleko, obutev, ročne 
torbe, potovalne predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice 
iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin 

Sem ne spada: 
- galanterija iz plemenitih kovin, gl. 32.12.14 

25.99.26 Propelerji in lopatice za ladje ali čolne 

25.99.29 Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n. 

Sem spada tudi: 
- kovinski trajni magneti 
- rešetke iz aluminija ali drugih neželeznih kovin 
Sem ne spada: 
- keramični ali feritni trajni magneti, gl. 23.44.12 

25.99.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov 
25.99.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov 

Sem spada: 
- storitveno barvanje drugih kovinskih izdelkov 
- storitveno sestavljanje posameznih delov kovinskih izdelkov 

26 Računalniki, elektronski in optični izdelki 
26.1 Elektronske komponente in plošče 

26.11 Elektronske komponente 
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26.11.1 Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronske in cevi, vključno katodne 
cevi 
26.11.11 Katodne cevi za televizijske sprejemnike; slikovne cevi za televizijske kamere; 

druge katodne cevi 
Sem ne spada: 
- videomonitorji, gl. 26.40.34 

26.11.12 Magnetroni, klistroni in druge mikrovalovne elektronke 

26.11.2 Diode, tranzistorji, polprevodniški elementi 
26.11.21 Diode; tranzistorji; tiristorji, diac in triac elementi 

Sem ne spada: 
- svetleče diode (LED), gl. 26.11.22 

26.11.22 Polprevodniški elementi; svetleče diode (LED); montirani piezoelektrični kristali; 
deli zanje 

26.11.3 Elektronska integrirana vezja 
26.11.30 Elektronska integrirana vezja 

26.11.4 Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n. 
26.11.40 Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n. 

Sem ne spada: 
- transformatorji, gl. 27.11.41 
- usmerniki, tuljave, induktorji, gl. 27.11.50 

26.11.9 Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij; storitve podizvajalcev kot 
del proizvodnje elektronskih komponent 
26.11.91 Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij 

Sem spada: 
- sestavljanje mikrosestavov na tiskana vezja 

26.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent 

26.12 Elektronske plošče 
26.12.1 Opremljena tiskana vezja 

26.12.10 Opremljena tiskana vezja 

26.12.2 Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko obdelavo 
podatkov 
26.12.20 Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko 

obdelavo podatkov 

26.12.3 Kartice z vdelanim elektronskim integriranim vezjem (pametne kartice) 
26.12.30 Kartice z vdelanim elektronskim integriranim vezjem (pametne kartice) 

Sem ne spada: 
- kartice z vdelanim neposnetim nosilcem magnetnega zapisa,  

gl. 26.80.14 

26.12.9 Storitve v zvezi s tiskanjem vezij; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
elektronskih plošč 
26.12.91 Storitve v zvezi s tiskanjem vezij 

Sem spada: 
- jedkanje, lakiranje, naparjanje tiskanih vezij in polprevodnikov 

26.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč 

26.2 Računalniki in periferne naprave 
26.20 Računalniki in periferne naprave 

26.20.1 Računalniške naprave ter deli in oprema zanje 
26.20.11 Prenosne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, z maso ≤ 10 kg, npr. 

prenosni računalniki, notesniki; dlančniki in podobni računalniki 
Sem ne spada: 
- kalkulatorji, gl. 28.23.12 
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26.20.12 Prodajni terminali, bankomati in podobne naprave s povezavo na skupni 
računalnik ali omrežje za obdelavo podatkov 

26.20.13 Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, s centralno procesno 
enoto ter vhodno in izhodno enoto v istem ohišju 

26.20.14 Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, v obliki sistemov 

26.20.15 Druge digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, tudi če imajo v 
istem ohišju eno ali dve od naslednjih vrst enot: pomnilne enote, vhodne enote, 
izhodne enote 

26.20.16 Vhodne ali izhodne enote, z ali brez pomnilnih enot 

26.20.17 Monitorji in projektorji, ki se uporabljajo predvsem v sistemih za obdelavo 
podatkov 

26.20.18 Enote, ki opravljajo dve ali več naslednjih funkcij: tiskanje, skeniranje, kopiranje 
ter pošiljanje in prejemanje faksov 

Sem spada tudi: 
- optični čitalniki za računalniški vnos podatkov 

26.20.2 Pomnilne enote in drugi pomnilniki 
26.20.21 Pomnilne enote 

Sem ne spada: 
- neposnete diskete, gl. 26.80.11 

26.20.22 Polprevodniški mediji s trajnim pomnjenjem, neposneti 

Sem spada tudi: 
- USB ključi 

26.20.3 Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov 
26.20.30 Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov 

Sem ne spada: 
- kalkulatorji, gl. 28.23.12 

26.20.4 Deli in oprema računalniških naprav 
26.20.40 Deli in oprema računalniških naprav 

Sem ne spada: 
- napajalniki naprav za obdelavo podatkov, gl. 27.11.50 
- elektronska integrirana vezja in mikrosestavi, gl. 26.11.30 

26.20.9 Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav; storitve podizvajalcev kot del 
proizvodnje računalnikov in perifernih naprav 
26.20.91 Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav 

26.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih naprav 

26.3 Komunikacijske naprave 
26.30 Komunikacijske naprave 

26.30.1 Radijski ali televizijski oddajniki; televizijske kamere 
26.30.11 Oddajniki z vdelanim sprejemnikom 

26.30.12 Oddajniki brez vdelanega sprejemnika 

26.30.13 Televizijske kamere 

26.30.2 Električne naprave za telefonijo ali telegrafijo; videofoni 
26.30.21 Žični telefonski aparati z brezžično slušalko 

26.30.22 Telefoni za mobilno omrežje ali druga brezžična omrežja 

26.30.23 Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih 
podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju 
(kot je lokalno ali prostrano omrežje) 

Sem spada tudi: 
- telefonske preklopne naprave 
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26.30.3 Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav 
26.30.30 Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav 

Sem ne spada: 
- elektronske komponente, gl. 26.11 

26.30.4 Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih 
oddajnikov in televizijskih kamer 
26.30.40 Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali 

televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer 

26.30.5 Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave 
26.30.50 Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave 

26.30.6 Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave 
26.30.60 Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave 

26.30.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav 
26.30.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav 

26.4 Elektronske naprave za široko rabo 
26.40 Elektronske naprave za široko rabo 

26.40.1 Radijski sprejemniki 
26.40.11 Radijski sprejemniki (razen za motorna vozila), ki lahko delujejo brez 

zunanjega vira energije 
26.40.12 Radijski sprejemniki, ki delujejo samo preko zunanjega vira energije 

26.40.2 Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki ali 
aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike 
26.40.20 Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki 

ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike 

26.40.3 Naprave za snemanje in predvajanje zvočnih in slikovnih zapisov 
26.40.31 Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisov 

Sem spada tudi: 
- naprave za predvajanje laserskih zvočnih zapisov 

26.40.32 Magnetofoni in druge naprave za snemanje zvoka 
26.40.33 Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje 

slikovnih zapisov 
26.40.34 Monitorji in projektorji, nevgrajeni v televizijski sprejemnik in ki se načeloma ne 

uporabljajo v sistemih za obdelavo podatkov 
Sem spada tudi: 
- videomonitorji 

26.40.4 Mikrofoni, zvočniki, slušalke, avdiofrekvenčni ojačevalniki 
26.40.41 Mikrofoni in stojala zanje 
26.40.42 Zvočniki; slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, sestavljeni iz 

mikrofona in enega ali več zvočnikov 
26.40.43 Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka 
26.40.44 Radijski pozivniki in drugje nerazvrščeni sprejemniki za radiotelefonijo ali 

telegrafijo 
26.40.5 Deli za zvočne in video naprave 

26.40.51 Deli in oprema za zvočne in video naprave 
26.40.52 Deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov 

26.40.6 Konzole za video igre (za uporabo s TV sprejemnikom ali z lastnim zaslonom) in druge 
spretnostne igre ali igre na srečo z elektronskim prikazovalnikom 
26.40.60 Konzole za video igre (za uporabo s TV sprejemnikom ali z lastnim zaslonom) 

in druge spretnostne igre ali igre na srečo z elektronskim prikazovalnikom 
Sem ne spada: 
- videoigre za uporabo na računalnikih, gl. 58.21.10 
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26.40.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih naprav za široko rabo 
26.40.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih naprav za široko rabo 

26.5 Merilni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave; ure 
26.51 Merilni, kontrolni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave 

26.51.1 Navigacijski, meteorološki, geofizikalni in podobni instrumenti in naprave 
26.51.11 Navigacijski kompasi; drugi navigacijski instrumenti in naprave 

Sem spada: 
- naprave za satelitsko navigacijo GPS (global positioning system) 

26.51.12 Daljinomeri, teodoliti in tahimetri; drugi meritveni, geodetski, hidrografski, 
oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in naprave 

Sem spada: 
- teodoliti, tahimetri, instrumenti za fotogrametrijo in drugi geodetski, 

topografski, hidrografski geofizikalni instrumenti 
26.51.2 Radarji in naprave za radio-navigacijo 

26.51.20 Radarji in naprave za radio-navigacijo 
Sem spada: 
- radijski altimetri, meteorološki radarji 
- naprave za slepo letenje, radijske naprave za daljinsko vodenje 
Sem ne spada: 
- naprave za satelitsko navigacijo (GPS), gl. 26.51.11 

26.51.3 Precizne tehtnice; instrumenti za risanje, označevanje, merjenje dolžine, logaritemska 
računala ipd 
26.51.31 Tehtnice z občutljivostjo najmanj 0,05 g 
26.51.32 Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje ali označevanje, 

logaritemska računala ipd. 
Sem spada: 
- kotomeri, risalna šestila, pantografi ipd. 
- logaritemska računala 

26.51.33 Ročna merila za merjenje dolžine, tudi mikrometri, kalibrska merila, merila z 
nonijem, d. n. 

Sem ne spada: 
- merilne palice, mizarski metri, merilni trakovi ipd., gl. 28.29.39 

26.51.4 Instrumenti za merjenje električnih veličin ali ionizirajočih sevanj 
26.51.41 Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj 
26.51.42 Katodni osciloskopi in oscilografi 
26.51.43 Instrumenti za merjenje električnih količin, brez registrirnih naprav 

Sem ne spada: 
- instrumenti za električne meritve z registrirnimi napravami,  

gl. 26.51.45 
26.51.44 Instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo telekomunikacijskih naprav 
26.51.45 Instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje električnih količin, d. n. 

Sem spada tudi: 
- instrumenti za električne meritve z registrirnimi napravami 

26.51.5 Instrumenti za preizkušanje drugih fizikalnih lastnosti 
26.51.51 Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri in psihrometri 
26.51.52 Instrumenti za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, pritiska ali drugih 

spremenljivk pri tekočinah in plinih 
Sem ne spada: 
- črpalke z vgrajenimi merilnimi napravami, gl. 28.13.11 
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26.51.53 Instrumenti in naprave za fizikalne ali kemične analize, d. n. 
Sem spada tudi: 
- laboratorijske naprave za analizo krvi, urina ipd. 

26.51.6 Drugi merilni, kontrolni in preizkuševalni instrumenti in naprave 
26.51.61 Mikroskopi (razen optičnih) in difrakcijske naprave 

Sem ne spada: 
- optični mikroskopi, daljnogledi, teleskopi, gl. 26.70.22 
- laserji, gl. 26.70.23 

26.51.62 Stroji in naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov 
26.51.63 Merilniki proizvodnje ali porabe plina, tekočin ali električnega toka 
26.51.64 Števci vrtljajev in proizvodnje; taksimetri; kazalniki hitrosti in tahometri; 

stroboskopi 
26.51.65 Hidravlični ali pnevmatični inštrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali 

krmiljenje 
26.51.66 Instrumenti, naprave in stroji za merjenje ali preizkušanje, d. n. 

26.51.7 Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje ali 
kontroliranje 
26.51.70 Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje 

ali kontroliranje 
26.51.8 Deli instrumentov in naprav za merjenje, preizkušanje in navigacijo 

26.51.81 Deli za radarje in pomožne naprave za radijsko navigacijo 
26.51.82 Deli in oprema za geodetske in risalne instrumente, ročne merilne naprave ter 

instrumente za merjenje električnih veličin pod 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 
26.51.4 in 26.51.5; mikrotomi; deli d. n. 

26.51.83 Deli in oprema za mikroskope (razen optičnih) in difrakcijske aparate 
26.51.84 Deli in oprema za naprave pod 26.51.63 in 26.51.64 
26.51.85 Deli in oprema za instrumente in naprave za avtomatsko regulacijo in krmiljenje 

pod 26.51.65, 26.51.66 in 26.51.70 
26.51.86 Deli in oprema za kompase in druge navigacijske instrumente pod 26.51.11 in 

naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov pod 26.51.62 
26.51.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in 

drugih instrumentov in naprav 
26.51.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje merilnih, preizkuševalnih, 

navigacijskih in drugih instrumentov in naprav 

26.52 Ure 
26.52.1 Ure, razen urnih mehanizmov in delov 

26.52.11 Ročne ure, žepne ure, z okrovom iz plemenite kovine ali kovine, platirane s 
plemenito kovino 

26.52.12 Druge osebne ure, tudi štoparice 
26.52.13 Ure za instrumentne plošče in podobne ure za vozila 
26.52.14 Ure z mehanizmom za osebne ure; budilke in stenske ure; druge  

26.52.2 Urni mehanizmi in deli 
26.52.21 Urni mehanizmi za osebne ure, kompletni in sestavljeni 
26.52.22 Drugi urni mehanizmi, kompletni in sestavljeni 

26.52.23 Kompletni urni mehanizmi za osebne ure, nesestavljeni ali delno sestavljeni; 
nekompletni urni mehanizmi za osebne ure, sestavljeni 

26.52.24 Grobi urni mehanizmi za osebne ure 
26.52.25 Kompletni, nekompletni in grobi urni mehanizmi, nesestavljeni 
26.52.26 Okrovi za ure in deli zanje 
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26.52.27 Drugi deli za ure 
Sem spada tudi: 
- vzmeti za ure 
Sem ne spada: 
- stekla za ure, gl. 23.19.22 

26.52.28 Naprave za kontrolo in registriranje časa, parkirne ure; časovna stikala z urnim 
mehanizmom 

26.52.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ur 
26.52.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ur 

26.6 Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave 
26.60 Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave 

26.60.1 Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave 
26.60.11 Rentgenske naprave ali naprave, ki uporabljajo alfa, beta ali gama žarke 
26.60.12 Elektrodiagnostične naprave za uporabo v medicini 

Sem spada tudi: 
- ultrazvočni skenerji 

26.60.13 Medicinske naprave, ki uporabljajo infrardeče ali ultravijolične žarke 
26.60.14 Srčni spodbujevalniki; slušni pripomočki 

26.60.9 Storitvena proizvodnja medicinskih instrumentov; storitve podizvajalcev kot del 
proizvodnje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav 
26.60.91 Storitvena proizvodnja medicinskih instrumentov 
26.60.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sevalnih, elektromedicinskih in 

elektroterapevtskih naprav 

26.7 Optični instrumenti in fotografska oprema 
26.70 Optični instrumenti in fotografska oprema 

26.70.1 Fotografske naprave in deli zanje 
26.70.11 Objektivi za kamere, projektorje ali povečevalnike 
26.70.12 Fotografske naprave za pripravo tiskovnih stavkov ali valjev; fotografske 

naprave za mikrofilm ipd. 
26.70.13 Digitalni fotoaparati 
26.70.14 Polaroidni in drugi fotoaparati 
26.70.15 Filmske kamere 

Sem ne spada: 
- videokamere, digitalne fotokamere, gl. 26.70.13 

26.70.16 Kinematografski projektorji; diaprojektorji in drugi projektorji 
26.70.17 Bliskovke; povečevalniki; naprave za fotografske laboratorije; negatoskopi; 

projekcijski  
Sem ne spada: 
- bliskovne žarnice, bliskovne kocke, gl. 27.40.31 

26.70.18 Čitalniki za mikrofilme, mikrokartice ipd. 
Sem ne spada: 
- optični čitalniki za računalniški vnos podatkov, gl. 26.20.18 

26.70.19 Deli in pribor za fotografsko opremo 
Sem ne spada: 
- fotografski papir, filmi, kemikalije, gl. 20.59.1 

26.70.2 Drugi optični instrumenti in deli zanje 
26.70.21 Listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče, prizme, ogledala in drugi 

optični elementi (razen steklenih, ki niso optično obdelani), vgrajeni ali ne, 
razen za kamere, projektorje ali naprave za fotografsko povečevanje ali 
pomanjševanje 
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26.70.22 Daljnogledi in optični teleskopi; drugi astronomski instrumenti; optični 
mikroskopi 

Sem ne spada: 
- optični merilni in kontrolni instrumenti, gl. 26.51 
- neoptični mikroskopi, gl. 26.51.61 

26.70.23 Naprave s tekočimi kristali; laserji, razen laserskih diod; drugi optični 
instrumenti in naprave, d. n. 

Sem spada tudi: 
- teleskopski namerilniki in laserji za orožje 

26.70.24 Deli in oprema za daljnoglede, optične teleskope in druge astronomske 
instrumente in za optične mikroskope 

26.70.25 Deli in oprema za naprave s tekočimi kristali, laserje (razen laserskih diod) in 
druge optične instrumente in naprave 

26.70.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje optičnih instrumentov in fotografske opreme 
26.70.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje optičnih instrumentov in fotografske 

opreme 
26.8 Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa 

26.80 Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa 
26.80.1 Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa 

26.80.11 Neposneti magnetni nosilci zapisa, razen kartic z vdelanim magnetnim trakom 
Sem spada tudi: 
- neposnete diskete 

26.80.12 Neposneti optični nosilci zapisa 
26.80.13 Drugi neposneti nosilci zapisa, tudi neposnete matrice za snemanje plošč 
26.80.14 Kartice z vdelanim neposnetim magnetnim trakom 

Sem ne spada: 
- kartice z vdelanim integriranim vezjem, gl. 26.12.30 

26.80.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje magnetnih in optičnih nosilcev zapisa 
26.80.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje magnetnih in optičnih nosilcev zapisa 

27 Električne naprave 
27.1 Elektromotorji, generatorji in transformatorji, naprave za distribucijo in 

krmiljenje elektrike 
27.11 Elektromotorji, generatorji in transformatorji 

27.11.1 Elektromotorji z močjo ≤ 37,5 W; drugi enosmerni motorji; enosmerni generatorji 
27.11.10 Elektromotorji z močjo ≤ 37,5 W; drugi enosmerni motorji; enosmerni generatorji 

27.11.2 Univerzalni izmenični/enosmerni motorji z močjo > 37,5 W; drugi izmenični motorji; 
generatorji izmeničnega toka (alternatorji) 
27.11.21 Univerzalni izmenični/enosmerni motorji z močjo > 37,5 W 
27.11.22 Enofazni motorji na izmenični tok 
27.11.23 Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo ≤ 750 W 
27.11.24 Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo > 750 W ≤ 75 kW 
27.11.25 Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo > 75 kW 

Sem spada tudi: 
- električni motorji za tirna vozila 

27.11.26 Generatorji izmeničnega toka (alternatorji) 
Sem ne spada: 
- generatorji za motorna vozila, gl. 29.31.22 
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27.11.3 Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki 
27.11.31 Agregati z dizelskim motorjem 
27.11.32 Agregati z bencinskim motorjem; drugi agregati; električni rotacijski pretvorniki 

27.11.4 Električni transformatorji 
27.11.41 Transformatorji z izolacijsko tekočino 
27.11.42 Drugi transformatorji, nazivne moči ≤ 16 kVA 
27.11.43 Drugi transformatorji, nazivne moči > 16 kVA 

27.11.5 Dušilke za žarnice; statični pretvorniki; drugi induktorji 
27.11.50 Dušilke za žarnice; statični pretvorniki; drugi induktorji 

Sem spada tudi: 
- usmerniki, tuljave 
- napajalniki naprav za obdelavo podatkov 

Sem ne spada: 
- diode, gl. 26.11.21 

27.11.6 Deli za elektromotorje, generatorje in transformatorje 
27.11.61 Deli za elektromotorje in generatorje 
27.11.62 Deli za transformatorje, induktorje in statične pretvornike 

27.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 
27.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektromotorjev, generatorjev in 

transformatorjev 
27.12 Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike 

27.12.1 Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti > 1 000 V 
27.12.10 Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov,  

napetosti > 1 000 V 
27.12.2 Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V 

27.12.21 Varovalke, za napetosti ≤ 1 000 V 
27.12.22 Avtomatska izklopna stikala, za napetosti ≤ 1 000 V 
27.12.23 Druge naprave za varovanje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V 
27.12.24 Releji, za napetosti ≤ 1 000 V 

27.12.3 Krmilne plošče 
27.12.31 Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za 

napetosti ≤ 1 000 V 
Sem ne spada: 
- telefonske preklopne naprave, gl. 26.30.23 

27.12.32 Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za 
napetosti > 1 000 V 

27.12.4 Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 
27.12.40 Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 

Sem ne spada: 
- električni vodniki, gl. 27.32 
- ogljikove in grafitne elektrode, gl. 27.90.13 
- diode, gl. 26.11.21 

27.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 
27.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za distribucijo in krmiljenje 

elektrike 
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27.2 Baterije in akumulatorji 
27.20 Baterije in akumulatorji 

27.20.1 Primarni členi in primarne baterije ter deli zanje 
27.20.11 Primarni členi in primarne baterije 
27.20.12 Deli za primarne člene in primarne baterije 

27.20.2 Električni akumulatorji in deli zanje 
27.20.21 Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev 
27.20.22 Drugi svinčevi akumulatorji, razen za zagon batnih motorjev 
27.20.23 Nikelj-kadmijevi, nikelj-kovinsko-hidridni, litij-ionski, litij-polimerni, nikelj-železovi 

in drugi električni akumulatorji 
27.20.24 Deli za električne akumulatorje, vključno s separatorji 

27.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje baterij in akumulatorjev 
27.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje baterij in akumulatorjev 

27.3 Oplaščeni vodniki in naprave za ožičenje 
27.31 Kabli iz optičnih vlaken 

27.31.1 Kabli iz optičnih vlaken 
27.31.11 Kabli iz posamično oplaščenih optičnih vlaken 

Sem ne spada: 
- neoplaščena optična vlakna, gl. 27.31.12 

27.31.12 Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken (razen 
posamično oplaščenih optičnih vlaken) 

Sem spada tudi: 
- neoploščena optična vlakna 

27.31.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kablov iz optičnih vlaken 
27.31.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kablov iz optičnih vlaken 

27.32 Drugi električni kabli in žice 
27.32.1 Drugi električni kabli in žice 

27.32.11 Izolirana žica za navitja 
Sem ne spada: 
- neizolirane žice, gl. 24 

27.32.12 Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki 
Sem ne spada: 
- neizolirani kabli, gl. 25.93.11 
- vžigalni kabli za avtomobile, gl. 29.31.10 

27.32.13 Drugi električni vodniki, za napetosti ≤ 1 000 V 
27.32.14 Drugi električni vodniki, za napetosti > 1 000 V 

27.32.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih električnih kablov in žic 
27.32.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih električnih kablov in žic 

27.33 Naprave za ožičenje 
27.33.1 Naprave za ožičenje 

27.33.11 Stikala, za napetosti ≤ 1 000 V 
27.33.12 Okovi žarnic, za napetosti ≤ 1 000 V 
27.33.13 Vtiči, vtičnice, konektorji in druge naprave za povezavo v električnih  

tokokrogih, d. n. 
27.33.14 Izolirni deli iz plastičnih mas 
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27.33.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za ožičenje 
27.33.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za ožičenje 

27.4 Naprave in oprema za razsvetljavo 
27.40 Naprave in oprema za razsvetljavo 

27.40.1 Električne žarnice z žarilno nitko ali žarnice na razelektrenje; obločnice 
27.40.11 Zaprti reflektorski vložki z vgrajenimi žarnicami 
27.40.12 Volframove halogenske žarnice, razen ultravijoličnih ali infrardečih 

Sem ne spada: 
- ultravijolične in infrardeče žarnice, gl. 27.40.15 

27.40.13 Žarnice z žarilno nitko, moči ≤ 200 W in za napetosti > 100 V 
27.40.14 Druge žarnice z žarilno nitko 
27.40.15 Žarnice na razelektrenje; ultravijolične ali infrardeče žarnice; obločnice 

27.40.2 Svetilke, lestenci, osvetljene napisne table 
27.40.21 Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije 
27.40.22 Električne namizne ali stoječe svetilke 
27.40.23 Neelektrične svetilke in svetila 
27.40.24 Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table ipd. 
27.40.25 Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila 

27.40.3 Druga svetila 
27.40.31 Bliskovne žarnice, bliskovne kocke ipd. 
27.40.32 Garniture za razsvetljavo novoletnih jelk 
27.40.33 Žarometi 
27.40.39 Druge električne svetilke in svetila, d. n. 

27.40.4 Deli za svetilke in opremo za razsvetljavo 
27.40.41 Deli za žarnice 
27.40.42 Deli svetilk in svetil 

Sem ne spada: 
- deli za svetilke, iz plastičnih mas, gl. 22.29.24 
- steklene bučke in odprte cevi za žarnice, gl. 23.19.21 
- stekleni deli napisnih tabel in svetil, gl. 23.19.24 

27.40.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav in opreme za razsvetljavo 
27.40.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav in opreme za razsvetljavo 

27.5 Gospodinjske naprave 
27.51 Električne gospodinjske naprave 

27.51.1 Hladilniki in zamrzovalniki; pralni in pomivalni stroji; električne odeje; ventilatorji 
27.51.11 Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki 

Sem ne spada: 
- negospodinjski hladilniki, gl. 28.25.13 

27.51.12 Gospodinjski pomivalni stroji 
Sem ne spada: 
- negospodinjski pomivalni stroji, gl. 28.29.50 

27.51.13 Gospodinjski pralni in sušilni stroji 
Sem ne spada: 
- negospodinjski pralni in sušilni stroji, gl. 28.94.22 

27.51.14 Električne odeje 
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27.51.15 Gospodinjski ventilatorji in nape 
Sem ne spada: 
- ventilatorji moči preko 125 W, gl. 28.25.20 
- gospodinjske električne grelne naprave z vgrajenim ventilatorjem,  

gl. 27.51.26 

27.51.2 Druge električne gospodinjske naprave, d. n. 
27.51.21 Elektromehanične gospodinjske naprave z lastnim elektromotorjem 

Sem spada: 
- sesalniki za prah, mešalniki, sokovniki ipd. 
Sem ne spada: 
- gospodinjski šivalni stroji, gl. 28.94.40 

27.51.22 Brivniki in naprave za striženje las, z lastnim elektromotorjem 
27.51.23 Elektrotermične naprave za urejanje las ali sušenje rok; električni likalniki 
27.51.24 Druge elektrotermične naprave 
27.51.25 Električni grelniki vode 

Sem spada: 
- grelniki vode z rezervoarjem, pretočni in potopni grelniki vode 
Sem ne spada: 
- električni boljerji za centralno ogrevanje, gl. 25.21.12 

27.51.26 Električne naprave za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal 
Sem spada: 
- akumulacijski grelniki, električni radiatorji, konvekcijski grelniki z 

ventilatorjem, ogrevalne plošče z infrardečimi žarki, grelniki za vozila 
ipd. 

- gospodinjske električne grelne naprave z vgrajenim ventilatorjem 
27.51.27 Mikrovalovne pečice 
27.51.28 Druge pečice; kuhalniki, kuhalne plošče, kuhalni prstani; grelne mrežice in 

ražnji 
Sem spada tudi: 
- kombinirani električno-plinski štedilniki 
- gospodinjske električne pečice 
Sem ne spada: 
- negospodinjska oprema za kuhanje, npr. v hotelih, restavracijah,  

gl. 28.93.17 
27.51.29 Električni grelni upori 

Sem ne spada: 
- žični upori za odmrzovanje stekel v avtomobilu, gl. 29.31.23 

27.51.3 Deli za električne gospodinjske naprave 
27.51.30 Deli za električne gospodinjske naprave 

27.51.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje električnih gospodinjskih naprav 
27.51.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje električnih gospodinjskih naprav 

27.52 Neelektrične gospodinjske naprave 
27.52.1 Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje ali ogrevanje 

27.52.11 Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje, iz železa ali jekla ali iz bakra 
Sem ne spada: 
- kombinirani plinsko-električni štedilniki, gl. 27.51.28 

27.52.12 Druge gospodinjske naprave za ogrevanje prostora, na plinsko gorivo ali 
kombinirane na plinsko gorivo in na druga goriva, na tekoče ali trdno gorivo 

27.52.13 Neelektrični grelniki zraka ali distributorji toplega zraka, d. n., iz železa ali jekla 
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27.52.14 Neelektrični pretočni ali akumulacijski grelniki vode 
Sem spada tudi: 
- kolektorji za gretje vode s sončno energijo 

27.52.2 Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske naprave 
27.52.20 Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske naprave 

27.52.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav 
27.52.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav 

27.9 Druge električne naprave 
27.90 Druge električne naprave 

27.90.1 Druge električne naprave in deli zanje 
27.90.11 Električni stroji in naprave s posebnimi funkcijami 
27.90.12 Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne 

vodnike 
Sem spada: 
- elektroinštalacijske cevi z notranjo izolacijo 
Sem ne spada: 
- stekleni izolatorji, gl. 23.19.25 
- keramični izolatorji, gl. 23.43.10 

27.90.13 Ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki 
Sem spada tudi: 
- grafitne elektrode 
Sem ne spada: 
- oplaščena žica ter elektrode za varjenje ali spajkanje, gl. 25.93.15 

27.90.2 Indikatorske plošče s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami; druge električne naprave 
za zvočno ali vizualno signalizacijo 
27.90.20 Indikatorske plošče s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami; druge električne 

naprave za zvočno ali vizualno signalizacijo 
27.90.3 Električni stroji in naprave za varjenje in spajkanje, površinsko kaljenje in vroče 

brizganje kovin ter deli zanje 
27.90.31 Električni stroji in naprave za spajkanje in varjenje; električni stroji in aparati za 

vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov 
27.90.32 Deli za električne stroje in naprave za spajkanje in varjenje ter za vroče 

brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov 
27.90.33 Deli druge električne opreme; električni deli strojev in naprav, d. n. 

27.90.4 Elektromagneti, elektromagnetne sklopke in zavore, elektromagnetne vpenjalne in 
dvižne glave, pospeševalniki delcev, generatorji električnih signalov, naprave za 
galvanizacijo, elektrolizo ali elektroforezo in druge električne naprave 
27.90.40 Elektromagneti, elektromagnetne sklopke in zavore, elektromagnetne 

vpenjalne in dvižne glave, pospeševalniki delcev, generatorji električnih 
signalov, naprave za galvanizacijo, elektrolizo ali elektroforezo in druge 
električne naprave 

27.90.5 Električni kondenzatorji 
27.90.51 Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s frekvenco 

50/60 Hz, s kapacitivno jalovo močjo ≥ 0,5 kvar (močnostni kondenzatorji) 
27.90.52 Drugi konstantni kondenzatorji 
27.90.53 Spremenljivi ali nastavljivi (prednastavljeni) kondenzatorji 

27.90.6 Električni upori, razen grelnih uporov 
27.90.60 Električni upori, razen grelnih uporov 

Sem ne spada: 
- grelni upori, gl. 27.51.29 
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27.90.7 Električne naprave za signalizacijo in varnost prometa na cestah, železnicah, letališčih, 
parkiriščih, pristaniščih 
27.90.70 Električne naprave za signalizacijo in varnost prometa na cestah, železnicah, 

letališčih, parkiriščih, pristaniščih 
27.90.8 Deli električnih kondenzatorjev, električnih uporov, reostatov, potenciometrov 

27.90.81 Deli električnih kondenzatorjev 
27.90.82 Deli električnih uporov, reostatov, potenciometrov 

27.90.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge električne opreme 
27.90.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge električne opreme 

28 Stroji in naprave d. n. 
28.1 Stroji in oprema za splošne namene 

28.11 Motorji in turbine, razen za letala in motorna vozila 
28.11.1 Motorji, razen za letala in motorna vozila 

28.11.11 Izvenkrmni motorji za pogon plovil 
28.11.12 Drugi batni motorji na vžig s svečkami, za plovila in druge namene, razen za 

vozila 
Sem spada tudi: 
- vgradni bencinski motorji za vodna plovila 
Sem ne spada: 
- bencinski motorji za vozila, gl. 29.10.1 

28.11.13 Batni motorji s kompresijskim vžigom, za plovila in druge namene, razen za vozila 
Sem spada tudi: 
- pogonski dizel motorji za tirna vozila 
Sem ne spada: 
- dizelski motorji za vozila, gl. 29.10.13 

28.11.2 Turbine 
28.11.21 Parne turbine 

Sem ne spada: 
- parni stroji, gl. 28.12.12 

28.11.22 Hidravlične turbine in vodna kolesa 
28.11.23 Plinske turbine, razen turboreaktivnih motorjev in turbopropelerskih motorjev 

Sem ne spada: 
- vetrne turbine, gl. 28.11.24 
- plinski generator, gl. 28.29.11 
- turboreaktivne in turbopropelerske turbine, gl. 30.30.12 

28.11.24 Vetrne turbine 
28.11.3 Deli turbin 

28.11.31 Deli parnih turbin 
28.11.32 Deli hidravličnih turbin, vodnih koles, vključno z regulatorji 
28.11.33 Deli plinskih turbin, razen turboreaktivnih in turbopropelerskih motorjev 

Sem ne spada: 
- deli za turboreaktivne in turbopropelerske turbine, gl. 30.30.16 

28.11.4 Deli za motorje 
28.11.41 Deli za motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, razen delov za 

letalske motorje 
Sem spada tudi: 
- ventili za motorje z notranjim zgorevanjem 

28.11.42 Deli za druge motorje, d. n. 
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28.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motorjev in turbin, razen letalskih motorjev 
in motorjev za motorna vozila 
28.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motorjev in turbin, razen letalskih 

motorjev in motorjev za motorna vozila 
Sem spada: 
- storitveno sestavljanje posameznih delov motorjev 

28.12 Naprave za fluidno tehniko 
28.12.1 Naprave za fluidno tehniko, razen delov 

28.12.11 Linearno delujoči hidravlični in pnevmatični pogonski stroji 
28.12.12 Rotacijski hidravlični in pnevmatični pogonski stroji 

Sem spada tudi: 
- parni stroji 

28.12.13 Hidravlične črpalke 
28.12.14 Hidravlični in pnevmatični ventili 
28.12.15 Hidravlične enote 
28.12.16 Hidravlični sistemi 

28.12.2 Deli naprav za fluidno tehniko 
28.12.20 Deli naprav za fluidno tehniko 

28.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za fluidno tehniko 
28.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za fluidno tehniko 

28.13 Druge črpalke in kompresorji 
28.13.1 Črpalke za tekočine elevatorji za tekočine 

28.13.11 Črpalke za goriva, maziva, hladilne tekočine ter beton 
Sem spada tudi: 
- črpalke z vgrajenimi merilnimi napravami 

28.13.12 Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem, za tekočine 
28.13.13 Druge rotacijske črpalke za tekočine 
28.13.14 Druge centrifugalne črpalke za tekočine; druge črpalke 

Sem ne spada: 
- hidravlične sklopke, gl. 28.15.26 

28.13.2 Zračne ali vakuumske črpalke; zračni ali drugi plinski kompresorji 
28.13.21 Vakuumske črpalke 
28.13.22 Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon 
28.13.23 Kompresorji za hladilne naprave 
28.13.24 Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi 
28.13.25 Turbokompresorji 
28.13.26 Batni kompresorji 
28.13.27 Rotacijski kompresorji 
28.13.28 Drugi kompresorji 

28.13.3 Deli črpalk in kompresorjev 
28.13.31 Deli črpalk; deli elevatorjev za tekočine 
28.13.32 Deli za zračne ali vakuumske črpalke, zračne ali plinske kompresorje in 

ventilatorje 
28.13.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih črpalk in kompresorjev 

28.13.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih črpalk in kompresorjev 
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28.14 Druge pipe in ventili 
28.14.1 Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave za pipe, kotle, rezervoarje, velike posode ali 

podobno 
28.14.11 Redukcijski ventili, varnostni ventili 
28.14.12 Pipe, zasuni, ventili za vodovodno in sanitarno napeljavo in centralno ogrevanje 
28.14.13 Procesni krmilni ventili, zasuni in pipe 

Sem ne spada: 
- ventili iz mehke gume, gl. 22.19.73 
- ventili iz keramike, gl. 23.44.12 
- ventili za motorje z notranjim zgorevanjem, gl. 28.11.41 

28.14.2 Deli za pipe in ventile in podobni izdelki 
28.14.20 Deli za pipe in ventile in podobni izdelki 

28.14.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pip in ventilov 
28.14.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pip in ventilov 

Sem spada: 
- storitveno sestavljanje posameznih delov pip in ventilov 

28.15 Ležaji, gredi, zobniki in elementi za mehanski prenos energije 
28.15.1 Kotalni ležaji 

28.15.10 Kotalni ležaji 
28.15.2 Drugi ležaji, gredi, zobniki in elementi za mehanski prenos energije 

28.15.21 Verige za mehanski prenos energije, iz železa ali jekla 
Sem ne spada: 
- verige drugih vrst, gl. 25.93.17 

28.15.22 Transmisijske gredi in ročice 
Sem spada tudi: 
- kolenaste in odmične gredi 

28.15.23 Ohišja za ležaje in drsni ležaji 
28.15.24 Zobniki in zobniški prenosniki; navojne gredi s kroglicami; menjalniki 

Sem ne spada: 
- menjalniki za motorna vozila, gl. 29.32.30 

28.15.25 Vztrajniki in jermenice, vključno s tistimi za škripčevja 
Sem spada tudi: 
- koluti za škripčevja 

28.15.26 Sklopke in gredne vezi 
Sem spada tudi: 
- hidravlične sklopke 
- kardanski in homokinetični zglobi 

Sem ne spada: 
- elektromagnetne sklopke, gl. 27.90.40 
- sklopke za motorna vozila, gl. 29.32.30 

28.15.3 Deli za ležaje, gredi, zobnike in elemente za mehanski prenos energije 
28.15.31 Krogle, igle in valjčki; deli za kroglične ali kotalne ležaje 
28.15.32 Deli verig za mehanski prenos energije 
28.15.39 Deli za ležaje in elemente za mehanski prenos energije, n. d. 

Sem spada tudi: 
- polži, verižna kolesa 
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28.15.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za 
mehanski prenos energije 
28.15.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ležajev, gredi, zobnikov in elementov 

za mehanski prenos energije 
Sem spada: 
- storitveno sestavljanje posameznih delov elementov za prenos 

energije 

28.2 Druge naprave za splošne namene 
28.21 Peči in gorilniki 

28.21.1 Peči in gorilniki ter deli zanje 
28.21.11 Gorilniki za peči; mehanske kurilne naprave; mehanski odstranjevalniki pepela 

ipd. 
28.21.12 Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave, neelektrične, vključno s 

pečmi za sežiganje, razen pekarniških peči 
Sem ne spada: 
- kotli za centralno ogrevanje, gl. 25.21.12 
- neelektrične pekarniške peči, gl. 28.93.15 
- sušilnice za kmetijske pridelke, gl. 28.93.16 
- sušilnice za les, papir, gl. 28.99.31 
- gospodinjske neelektrične pečice, gl. 27.52 

28.21.13 Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave, električne; indukcijske ali 
dielektrične naprave za ogrevanje 

Sem spada tudi: 
- električne pekarniške peči 

Sem ne spada: 
- neelektrične pekarniške peči, gl. 28.93.15 
- gospodinjske električne pečice, gl. 27.51.28 
- medicinski in laboratorijski sterilizatorji, gl. 32.50.12 

28.21.14 Deli za gorilnike, peči in kurilne naprave 
28.21.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kurilnih naprav, peči in gorilnikov 

28.21.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kurilnih naprav, peči in gorilnikov 
Sem spada: 
- storitveno barvanje peči, kurilnih naprav 
- storitveno sestavljanje posameznih delov peči, kurilnih naprav 

28.22 Dvigalne in transportne naprave 
28.22.1 Dvigalne in transportne naprave ter njihovi deli 

28.22.11 Škripčevja in škripci, d. n. 
28.22.12 Izvozne naprave za jaške; vitli, posebej izdelani za uporabo pod zemljo; drugi 

vitli; vretenska dvigala 
28.22.13 Dvigalniki; dvigala za vozila 

Sem spada tudi: 
- prenosne avtomobilske dvigalke 

28.22.14 Žerjavi, portalna, luška, samovozna in druga dvigala 
28.22.15 Viličarji in druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo; tovorni vozički 
28.22.16 Osebna in tovorna dvigala, skipi, tekoče stopnice in premične steze 
28.22.17 Elevatorji, konvejerji, transporterji z brezkončnim trakom, razen rudniških 

Sem spada tudi: 
- elevatorji za uporabo v kmetijstvu 
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28.22.18 Druge dvigalne in transportne naprave 
Sem spada: 
- žičnice, sedežnice, vlečnice, palubna dvigala ipd. 
Sem ne spada: 
- naprave za raztovarjanje silosov, gl. 28.30.86 
- bagri in samovozni nakladalniki, gl. 28.92.26 
- dvigala za delo pod zemljo, gl. 28.92.11 

28.22.19 Deli za dvigalne in transportne naprave 
Sem ne spada: 
- transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, 

bagre ipd., gl. 28.22.20 

28.22.2 Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd. 
28.22.20 Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd. 

28.22.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dvigalnih in transportnih naprav 
28.22.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dvigalnih in transportnih naprav 

28.23 Pisarniški stroji in naprave (razen računalnikov in perifernih naprav) 
28.23.1 Pisalni stroji, stroji za obdelavo besedila in računski stroji 

28.23.11 Pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila 
28.23.12 Računski stroji in žepni kalkulatorji 
28.23.13 Knjigovodski stroji, registrirne blagajne, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in 

podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami 
28.23.2 Fotokopirne naprave, pisarniški stroji za ofsetno tiskanje in drugi pisarniški stroji, deli 

in oprema za pisarniške stroje 
28.23.21 Fotokopirne naprave z vdelanim optičnim sistemom, naprave za kontaktno 

kopiranje in termično kopiranje 
28.23.22 Pisarniški stroji za ofsetno tiskanje 
28.23.23 Drugi pisarniški stroji 

Sem spada: 
- matrični razmnoževalniki, poštni stroji za sortiranje pisem, stroji za 

naslavljanje, sortiranje kovancev, štetje denarja ipd. 
Sem ne spada: 
- bankomati in podobne naprave, povezane na skupni računalnik ali 

omrežje za obdelavo podatkov, gl. 26.20.12 
28.23.24 Deli in oprema za pisalne in računske stroje 
28.23.25 Deli in oprema za druge pisarniške stroje 

Sem ne spada: 
- kartice z magnetnim trakom, gl. 26.80.14 
- deli in oprema za pisalne in računske stroje, gl. 28.23.24 
- kartice z vdelanim integriranim vezjem  (“pametne kartice”),  

gl. 26.12.30 
28.23.26 Deli in oprema za fotokopirne naprave 

28.23.9 Storitvena proizvodnja pisarniških in računskih strojev; storitve podizvajalcev kot del 
proizvodnje pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih enot) 
28.23.91 Storitvena proizvodnja pisarniških in računskih strojev (razen računalnikov in 

perifernih enot) 
28.23.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških strojev in naprav (razen 

računalnikov in perifernih enot 

28.24 Ročni stroji in naprave 
28.24.1 Ročni prenosni obdelovalni stroji, drugi ročni prenosni stroji 

28.24.11 Ročni prenosni obdelovalni stroji z lastnim elektromotorjem 
28.24.12 Drugi ročni prenosni stroji 
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28.24.2 Deli za ročne prenosne stroje 
28.24.21 Deli ročnih prenosnih obdelovalnih strojev z lastnim elektromotorjem 
28.24.22 Deli drugih ročnih prenosnih strojev 

28.24.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ročnih prenosnih strojev 
28.24.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ročnih prenosnih strojev 

28.25 Negospodinjske hladilne in prezračevalne naprave 
28.25.1 Toplotni izmenjevalniki; negospodinjske klimatske naprave, hladilne in zamrzovalne 

naprave 
28.25.11 Toplotni izmenjevalniki in naprave za utekočinjenje zraka in drugih plinov 
28.25.12 Klimatske naprave 
28.25.13 Oprema za hlajenje in zamrzovanje ter toplotne črpalke, razen za gospodinjstva 

Sem ne spada: 
- hladilna in zamrzovalna oprema za gospodinjstva, gl. 27.51.11 

28.25.14 Stroji in naprave za filtriranje ali čiščenje plinov, razen filtrov za motorje 
28.25.2 Ventilatorji, razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih ali strešnih 

ventilatorjev 
28.25.20 Ventilatorji, razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih ali strešnih 

ventilatorjev 
Sem spada tudi: 
- ventilatorji moči preko 125 W 
Sem ne spada: 
- gospodinjski ventilatorji, gl. 27.51.15 

28.25.3 Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke 
28.25.30 Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke 

28.25.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih 
naprav 
28.25.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje negospodinjskih hladilnih in 

prezračevalnih naprav 

28.29 Drugi stroji in naprave za splošne namene 
28.29.1 Plinski generatorji, aparati za destiliranje in filtriranje 

28.29.11 Generatorji za generatorski ali vodni plin; acetilenski in podobni generatorji; 
naprave za destilacijo ali rektifikacijo 

28.29.12 Naprave za filtriranje ali čiščenje tekočin 
28.29.13 Filtri za olje, gorivo ali zrak za motorje z notranjim izgorevanjem 

28.29.2 Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic in drugih posod; gasilski aparati, 
pršilne pištole, stroji za brizganje pare ali peska; tesnila 
28.29.21 Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic in drugih posod 
28.29.22 Gasilni aparati, pršilne pištole, stroji za brizganje peska in podobne mehanske 

naprave, razen za kmetijstvo 
Sem ne spada: 
- razprševalne naprave za kmetijstvo, gl. 28.30.60 
- polnila za gasilne aparate, gl. 20.59.52 

28.29.23 Tesnila iz kovinskih listov; mehanska tesnila 
28.29.3 Industrijske, gospodinjske in druge tehtalne in merilne naprave 

28.29.31 Tehtalne naprave za industrijske namene; tehtnice za kontinuirano tehtanje 
blaga na tekočem traku; dozirne tehtnice ipd. 

Sem spada tudi: 
- strojno precizno orodje 

28.29.32 Osebne in gospodinjske tehtalne naprave in tehtnice 
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28.29.39 Druge tehtalne in merilne naprave 
Sem spada tudi: 
- merilne palice, mizarski metri, merilni  trakovi ipd. 
Sem ne spada: 
- precizne  tehtnice z občutljivostjo <= 0,05 g, gl. 26.51.31 
- ročni mikrometri, kljunasta merila, kalibrska merila, gl. 26.51.33 

28.29.4 Centrifuge, kalandri in prodajni avtomati 
28.29.41 Centrifuge, d. n. 
28.29.42 Kalandri ali druge naprave za valjanje, razen za kovine ali steklo 

Sem ne spada: 
- naprave za valjanje kovin, gl. 28.91.11 
- naprave za valjanje stekla, gl. 28.99.39 

28.29.43 Prodajni avtomati 
Sem ne spada: 
- bankomati, gl. 26.20.12 

28.29.5 Industrijski pomivalni stroji 
28.29.50 Industrijski pomivalni stroji 

Sem ne spada: 
- strojne naprave za čiščenje steklenic, gl. 28.29.21 
- gospodinjski pomivalni stroji, gl. 27.51.12 

28.29.6 Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature 
28.29.60 Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature 

Sem spada tudi: 
- hladilni stolpi, naprave za naparjanje kovin v vakuumu ipd. 

28.29.7 Neelektrične naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; naprave na plin za 
površinsko kaljenje 
28.29.70 Neelektrične naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; naprave na plin za 

površinsko kaljenje 
28.29.8 Deli drugih strojev za splošne namene 

28.29.81 Deli za plinske generatorje 
28.29.82 Deli za centrifuge; deli naprav in aparatov za filtriranje in čiščenje tekočin ali 

plinov 
28.29.83 Deli za kalandre ali druge naprave za valjanje; deli za razpršilne naprave; deli 

za tehtalne naprave 
28.29.84 Deli za stroje, razen električnih priključkov, d. n. 

Sem ne spada: 
- električni priključki za stroje, gl. 27 

28.29.85 Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje, pakiranje 
ali zapiranje 

28.29.86 Deli neelektričnih strojev in naprav za spajkanje in varjenje; stroji in aparati na 
plin za površinsko kaljenje 

28.29.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za splošne namene 
28.29.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za splošne namene 

28.3 Kmetijski in gozdarski stroji 
28.30 Kmetijski in gozdarski stroji 

28.30.1 Enoosni traktorji 
28.30.10 Enoosni traktorji 

28.30.2 Drugi kmetijski traktorji 
28.30.21 Kmetijski traktorji z močjo motorja ≤ 37 kW 
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28.30.22 Traktorji z močjo motorja > 37 ≤ 59 kW 
28.30.23 Traktorji z močjo motorja > 59 kW 

Sem ne spada: 
- zgibni traktorji in strojne naprave za spravilo gozdnih sortimentov,  

gl. 28.30.86 
- traktorji gosenčarji, gl. 28.92.50 
- cestna vozila in prikolice, gl. 29.10 in 29.20 

28.30.3 Kmetijski stroji za obdelavo zemlje 
28.30.31 Plugi 
28.30.32 Brane, kultivatorji, rahljalniki, okopalniki 
28.30.33 Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje 
28.30.34 Trosilniki gnojil 
28.30.39 Drugi stroji za obdelavo zemlje 

28.30.4 Kosilnice za travo 
28.30.40 Kosilnice za travo 

28.30.5 Stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov 
28.30.51 Druge kosilnice razen za travo, tudi traktorske kosilnice 

Sem ne spada: 
- kosilnice za travo, gl. 28.30.40 
- kombajni, gl. 28.30.59 

28.30.52 Stroji za spravilo sena 
Sem spada: 
- obračalniki, zgrabljalniki ipd. 

28.30.53 Balirke za seno ali krmo, tudi stroji za pobiranje sena in krme 
28.30.54 Stroji za izkopavanje in spravilo korenovk in gomoljnic 
28.30.59 Drugi stroji za žetev in spravilo pridelkov 

Sem spada tudi: 
- kombajni 

28.30.6 Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo ali 
vrtnarstvo 
28.30.60 Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo 

ali vrtnarstvo 
28.30.7 Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo 

28.30.70 Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo 
28.30.8 Drugi kmetijski in gozdarski stroji 

28.30.81 Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih kmetijskih 
pridelkov, razen semen, zrna ali suhih stročnic 

28.30.82 Molzni stroji 
28.30.83 Stroji in naprave za pripravo krmil 
28.30.84 Valilniki in tople baterije za piščance 
28.30.85 Naprave za rejo perutnine 
28.30.86 Stroji in naprave za kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, perutninarstvo ali 

čebelarstvo, d. n. 
Sem spada: 
- stroji za spravilo gozdnih sortimentov, avtomatski napajalniki, naprave 

za raztovarjanje silosov, oprema za čebelarstvo itd. 
Sem ne spada: 
- kmetijsko ročno orodje, gl. 25.73.10 
- posnemovalniki smetane, gl. 28.93.11 
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28.30.9 Deli za kmetijske stroje in naprave; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav 
28.30.91 Deli strojev za spravilo pridelkov 
28.30.92 Deli strojev za obdelavo zemlje 
28.30.93 Deli za druge kmetijske stroje in naprave 
28.30.94 Deli za molzne in mlekarniške stroje in naprave, d. n. 
28.30.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kmetijskih in gozdarskih strojev 

28.4 Obdelovalni stroji 
28.41 Stroji za oblikovanje in obdelavo kovin 

28.41.1 Stroji za obdelavo kovin z laserjem, ultrazvokom ipd.; centri za strojno obdelavo kovin ipd. 
28.41.11 Stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom ipd. 
28.41.12 Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in 

prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin 
28.41.2 Stružnice, vrtalni in rezkalni stroji za obdelavo kovin 

28.41.21 Stružnice za obdelavo kovin 
28.41.22 Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin; stroji za vrezovanje 

ali narezovanje navojev, d. n. 
28.41.23 Stroji za posnemanje robov, ostrenje, brušenje ali drugačno končno obdelavo 

kovin 
28.41.24 Stroji za skobljanje, žaganje, odrezovanje ali drugačno rezanje kovin 

28.41.3 Drugi stroji za obdelavo kovin 
28.41.31 Stroji za upogibanje, robljenje in ravnanje kovin 
28.41.32 Stroji za striženje, zarezovanje, izrezovanje kovin 
28.41.33 Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih; hidravlične stiskalnice in 

stiskalnice za obdelavo kovin, d. n. 
28.41.34 Stroji, d. n., za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez 

odvzemanja materiala 
Sem spada tudi: 
- vlečne klopi, stroji za izvlekanje žice 

28.41.4 Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin 
28.41.40 Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin 

Sem ne spada: 
- matrice za izvlekanje kovin, noži in rezila za strojno obdelavo 

materialov, orodja za stiskanje, prerezovanje, preoblikovanje kovin, 
gl. 25.73.60 

28.41.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za obdelavo kovin 
28.41.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za obdelavo kovin 

28.49 Drugi obdelovalni stroji 
28.49.1 Stroji za obdelavo kamna, lesa in podobnih trdih materialov 

28.49.11 Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih materialov 
ali za hladno obdelavo stekla 

28.49.12 Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih 
materialov; stroji in naprave za galvanizacijo 

28.49.2 Vpenjala 
28.49.21 Orodna vpenjala, samoodpiralne glave za rezanje navojev 
28.49.22 Vpenjala za obdelovance 
28.49.23 Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne stroje 
28.49.24 Deli in oprema za stroje za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih 

trdih materialov 
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28.49.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih obdelovalnih strojev 
28.49.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih obdelovalnih strojev 

28.9 Drugi stroji in naprave za posebne namene 
28.91 Metalurški stroji in naprave 

28.91.1 Metalurški stroji in naprave ter njihovi deli 
28.91.11 Konvertorji, livarski lonci, kokile za ingote in livarski stroji; valjalne proge 
28.91.12 Deli za metalurške stroje in naprave; deli za valjalne proge 

Sem ne spada: 
- vlečne klopi, gl. 28.41.34 
- livarski kalupi in modelne plošče, gl. 25.73.50 

28.91.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metalurških strojev in naprav 
28.91.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metalurških strojev in naprav 

28.92 Stroji in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo 
28.92.1 Rudarski stroji in naprave 

28.92.11 Kontinuirano delujoča dvigala in transportni trakovi za delo pod zemljo 
28.92.12 Stroji za spodrezovanje premoga ali kamnin ter za vrtanje predorov; drugi stroji 

za vrtanje 
28.92.2 Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje zemlje, 

mineralov ali rud, samovozni, za zemljo, minerale ali rude (vključno z buldožerji, 
žličnimi bagri in cestnimi valjarji) 
28.92.21 Samovozni buldožerji in poravnalni stroji 
28.92.22 Samovozni grejderji in ravnalniki 
28.92.23 Samovozni skreperji 
28.92.24 Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarji 
28.92.25 Samovozni čelni lopatasti nakladalniki 
28.92.26 Samovozni žlični bagri, nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo, razen čelnih 

lopatastih nakladalnikov 
28.92.27 Drugi samovozni žlični bagri in nakladalniki; drugi samovozni stroji za kopanje 
28.92.28 Lemeži za buldožerje ali poravnalne stroje 
28.92.29 Samorazkladalni prekucniki (dumperji) za terensko delo 

28.92.3 Drugi stroji in naprave za kopanje 
28.92.30 Drugi stroji in naprave za kopanje 

28.92.4 Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in drugih 
mineralnih materialov 
28.92.40 Strojni in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in 

drugih mineralnih materialov 
Sem spada tudi: 
- mešalniki za beton 
Sem ne spada: 
- stroji za obdelavo kamna, tudi za lomljenje in čiščenje kamna,  

gl. 28.49.11 
- tovornjaki z betonskimi mešalniki, gl. 29.10.59 

28.92.5 Traktorji goseničarji 
28.92.50 Traktorji goseničarji 

Sem ne spada: 
- kolesni traktorji, gl. 28.30.2 
- prekucniki (dumperji) za uporabo zunaj cestnega  omrežja,  

gl. 28.92.29 
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28.92.6 Deli za stroje in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo 
28.92.61 Deli za stroje in naprave za vrtanje, kopanje ali dvigovanje; deli za žerjave 

Sem ne spada: 
- transportne posode, lopate, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd., 

gl. 28.22.20 
- lemeži za poravnalne stroje ali buldožerje, gl. 28.92.28 

28.92.62 Deli za stroje in naprave za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snovi 
in mineralnih materialov 

28.92.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje 
naravnih kamnin in gradbeništvo 
28.92.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za rudarstvo, 

pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo 

28.93 Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov 
28.93.1 Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov, razen njihovih delov 

28.93.11 Centrifugalni separatorji smetane 
28.93.12 Drugi stroji in naprave za proizvodnjo mlečnih izdelkov 
28.93.13 Stroji in naprave za mletje ali predelavo žita in sušenih vrtnin, d. n. 
28.93.14 Stroji in naprave za proizvodnjo vina, jabolčnika, sadnih sokov in podobnih pijač 
28.93.15 Neelektrične pekarniške peči; negospodinjska oprema za kuhanje ali ogrevanje 
28.93.16 Sušilnice za kmetijske pridelke 
28.93.17 Drugi stroji in naprave za proizvodnjo živil in pijač, tudi maščob 

Sem spada tudi: 
- negospodinjska oprema za kuhanje, npr. v hotelih, restavracijah 
Sem ne spada: 
- stroji za polnjenje steklenic, pakirane, zavijanje in tehtanje,  

gl. 28.29.21 
28.93.19 Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, d. n. 

28.93.2 Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic 
28.93.20 Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic 

28.93.3 Deli za stroje in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov 
28.93.31 Deli za stroje in naprave za proizvodnjo pijač 
28.93.32 Deli za stroje in naprave za proizvodnjo živil 
28.93.33 Deli za stroje in naprave za predelavo tobaka 
28.93.34 Deli strojev za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic 

28.93.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in 
tobačnih izdelkov 
28.93.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo živil, 

pijač in tobačnih izdelkov 

28.94 Stroji za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja 
28.94.1 Stroji in naprave za pripravo, predenje, tkanje in pletenje tekstila 

28.94.11 Stroji za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih 
tekstilnih materialov; stroji za pripravo tekstilnih vlaken 

28.94.12 Stroji za proizvodnjo preje; stroji za združevanje, sukanje ali navijanje preje 
28.94.13 Strojne statve 
28.94.14 Pletilni stroji, šivalno-pletilni in podobni stroji; stroji za taftiranje 
28.94.15 Pomožni stroji in naprave za obdelavo tekstila; drugi tiskarski stroji 

Sem spada tudi: 
- nitne in žakardne naprave 
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28.94.2 Drugi stroji in naprave za proizvodnjo tekstila in oblačil, vključno s šivalnimi stroji 
28.94.21 Stroji in naprave za pranje, čiščenje, ožemanje, likanje, barvanje ipd. tekstilne 

preje in blaga; stroji za proizvodnjo in dodelavo klobučevine 
28.94.22 Pralni in sušilni stroji s kapaciteto > 10 kg perila; stroji za kemično čiščenje 

Sem ne spada: 
- pralni in sušilni stroji s kapaciteto < 10 kg, gl. 27.51.13 

28.94.23 Sušilne centrifuge za tekstilne izdelke 
28.94.24 Šivalni stroji, razen strojev za spenjanje knjig in gospodinjskih šivalnih strojev 

Sem ne spada: 
- gospodinjski šivalni stroji, gl. 28.94.40 
- knjigoveški stroji, gl. 28.99.11 

28.94.3 Stroji in naprave za proizvodnjo usnja ali za izdelovanje in popravilo obutve in usnjenih 
izdelkov 
28.94.30 Stroji in naprave za proizvodnjo usnja ali za izdelovanje in popravilo obutve in 

usnjenih izdelkov 
28.94.4 Gospodinjski šivalni stroji 

28.94.40 Gospodinjski šivalni stroji 
28.94.5 Deli za stroje in naprave za predenje in tkanje ter za stroje in naprave za drugo 

proizvodnjo tekstila in oblačil ter za obdelavo usnja 
28.94.51 Deli in pribor za tkalne in predilne stroje 
28.94.52 Deli za stroje in naprave za drugo proizvodnjo tekstila in oblačil ter za obdelavo 

usnja 
28.94.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, 

oblačil in usnja 
28.94.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo 

tekstila, oblačil in usnja 

28.95 Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona 
28.95.1 Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona ter njihovi deli 

28.95.11 Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona 
28.95.12 Deli za stroje in naprave za proizvodnjo papirja in kartona 

28.95.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo papirja in 
kartona 
28.95.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo 

papirja in kartona 
28.96 Stroji in naprave za plastiko in gumo 

28.96.1 Stroji in naprave, d. n., za obdelavo gume ali plastičnih mas ali za proizvodnjo izdelkov 
iz teh materialov 
28.96.10 Stroji in naprave, d. n., za obdelavo plastike in gume ali za proizvodnjo izdelkov 

iz teh materialov 
28.96.2 Deli za stroje in naprave za obdelavo gume ali plastičnih mas, d. n. 

28.96.20 Deli za stroje in naprave za obdelavo gume ali plastičnih mas, d. n. 
28.96.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev za plastiko in gumo 

28.96.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev za plastiko in gumo 
28.99 Drugi stroji za splošno rabo, d. n. 

28.99.1 Tiskarski in knjigoveški stroji in naprave 
28.99.11 Knjigoveški stroji in naprave, vključno s stroji za spenjanje knjig 
28.99.12 Stroji, naprave in oprema za izdelavo tiskarskih stavkov, za pripravljanje ali 

izdelovanje klišejev, plošč 
28.99.13 Stroji in naprave za ofsetno tiskanje, razen pisarniških 
28.99.14 Drugi tiskarski stroji in naprave, razen pisarniških 
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28.99.2 Stroji, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali 
polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali 
ravnih ploščatih prikazovalnikov 
28.99.20 Stroji, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali 

polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih 
vezij ali ploskih ravnih prikazovalnikov 

28.99.3 Stroji in naprave za posebne namene, d. n. 
28.99.31 Sušilnice za les, vlaknine, papir, karton; druge negospodinjske sušilnice 
28.99.32 Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in druge zabaviščne naprave 
28.99.39 Lansirne naprave za letala, krovna prestrezala ipd.; stroji za uravnoteženje 

koles; drugi stroji in naprave za posebne namene 
Sem spada tudi: 
- naprave za valjanje stekla 

28.99.4 Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave 
28.99.40 Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave 

28.99.5 Deli strojev, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali 
polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali 
ravnih ploščatih prikazovalnikov; deli drugih strojev in naprav za posebne namene 
28.99.51 Deli strojev, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo 

polprevodnikov ali polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, 
elektronskih integriranih vezij ali ravnih ploščatih prikazovalnikov 

28.99.52 Deli za druge stroje in naprave za posebne namene 
28.99.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za posebne namene 

28.99.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za posebne namene 

29 Motorna vozila, prikolice in polprikolice 
29.1 Motorna vozila 

29.10 Motorna vozila 
29.10.1 Motorji z notranjim zgorevanjem za motorna vozila 

29.10.11 Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja 
≤ 1 000 cm³ 

29.10.12 Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja 
> 1 000 cm³ 

29.10.13 Batni motorji z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig (dizel motorji), za 
vozila 

29.10.2 Osebna vozila 
29.10.21 Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s 

prostornino valja ≤ 1 500 cm³ 
29.10.22 Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s 

prostornino valja > 1 500 cm³ 
29.10.23 Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem, na kompresijski vžig 

(dizel ali poldizel) 
29.10.24 Druga osebna motorna vozila 

Sem spada tudi: 
- avtomobili z električnim motorjem 
- avtomobili z wanklovim motorjem 

29.10.3 Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb 
29.10.30 Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb 

29.10.4 Tovorna motorna vozila 
29.10.41 Tovorna vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem, na kompresijski vžig (dizel 

ali poldizel), nova 
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29.10.42 Tovorna vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko; druga 
tovorna vozila, nova 

29.10.43 Cestni vlačilci za polprikolice 
29.10.44 Podvozja z motorji, za motorna vozila 

29.10.5 Motorna vozila za posebne namene 
29.10.51 Vozila z dvigali 
29.10.52 Motorna vozila za vožnjo po snegu; golf vozila ipd. 

Sem spada tudi: 
- snežni skuterji 
Sem ne spada: 
- vodni skuterji, gl. 30.12.19 

29.10.59 Motorna vozila za posebne namene, d. n. 
Sem spada tudi: 
- gasilska vozila 
- vozila z betonskim mešalcem 
- vozila z vrtalno ploščadjo 
- posebno ojačana vozila za prevoz denarja in dragocenosti 
Sem ne spada: 
- avtodomi, gl. 29.10.2 

29.10.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih vozil 
29.10.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih vozil 

29.2 Karoserije za motorna vozila; prikolice, polprikolice 
29.20 Karoserije za motorna vozila; prikolice, polprikolice 

29.20.1 Karoserije za motorna vozila 
29.20.10 Karoserije za motorna vozila 

Sem ne spada: 
- sestavljanje in opremljanje karoserij, gl. 29.20.40 

29.20.2 Prikolice in polprikolice; zabojniki (kontejnerji) 
29.20.21 Zabojniki, posebej konstruirani za en ali več načinov prevoza 
29.20.22 Bivalne prikolice in polprikolice 

Sem ne spada: 
- opremljanje bivalnih prikolic, gl. 29.20.50 

29.20.23 Druge prikolice in polprikolice 
Sem ne spada: 
- prikolice in polprikolice - priključki za uporabo v kmetijstvu, gl. 28.30 

29.20.3 Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila 
29.20.30 Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila 

29.20.4 Predelava, sestavljanje in opremljanje motornih vozil 
29.20.40 Predelava, sestavljanje in opremljanje motornih vozil 

Sem spada: 
- ojačevanje kabin za boljšo zaščito potnikov, opremljanje tovarniških 

vozil po želji kupcev, naravnavanje motornih vozil 
Sem ne spada: 
- popravila in vzdrževanje motornih vozil, gl. 45.20 

29.20.5 Opremljanje bivalnih prikolic in avtodomov 
29.20.50 Opremljanje bivalnih prikolic in avtodomov 

29.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje karoserij za motorna vozila, prikolic in 
polprikolic 
29.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje karoserij za motorna vozila, prikolic 

in polprikolic 
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29.3 Deli in oprema za motorna vozila 
29.31 Električna in elektronska oprema za motorna vozila 

29.31.1 Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, letala ali ladje 
29.31.10 Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, letala ali ladje 

Sem spada tudi: 
- vžigalni kabli za avtomobile 

29.31.2 Druga električna oprema in naprave, za vozila ter deli zanje 
29.31.21 Vžigalne svečke; vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni vztrajniki; 

razdelilniki; vžigalne tuljave 
29.31.22 Električni zaganjalniki, zaganjalniki-generatorji; drugi generatorji in oprema 
29.31.23 Električna oprema za razsvetljavo ali signalizacijo za motorna vozila, 

vetrobranski brisalci, naprave za odmrzovanje šip ipd. 
Sem spada tudi: 
- žični upori za odmrzovanje stekel v avtomobilu 

29.31.3 Deli druge električne opreme za motorna vozila in motorna kolesa 
29.31.30 Deli druge električne opreme, d. n., za motorna vozila in motorna kolesa 

29.31.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje električne in elektronske opreme za motorna 
vozila 
29.31.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje električne in elektronske opreme za 

motorna vozila 
29.32 Drugi deli in oprema za motorna vozila 

29.32.1 Sedeži za motorna vozila 
29.32.10 Sedeži za motorna vozila 

29.32.2 Varnostni pasovi, zračne blazine ter deli in oprema za karoserije 
29.32.20 Varnostni pasovi, zračne blazine ter deli in oprema za karoserije 

29.32.3 Deli in oprema, d. n., za motorna vozila 
29.32.30 Deli in oprema za motorna vozila, d. n. 

Sem spada: 
- odbijači, menjalniki, zavore, pogonske osi s diferencialom, kolesa, 

amortizerji, hladilniki, glušniki in izpušne cevi, sklopke, volani, 
rezervoarji za gorivo ipd. 

Sem ne spada: 
- plašči in zračnice za vozila, gl. 22.11 
- električna napeljava za vozila, gl. 29.31 
- akumulatorji za zagon motorjev, gl. 27.20.21 

29.32.9 Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila; sestavljanje kompletnih 
konstrukcijskih sklopov za motorna vozila; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
drugih delov in opreme za motorna vozila 
29.32.91 Sestavljanje kompletnih konstrukcijskih sklopov za motorna vozila 

Sem ne spada: 
- montaža posebnih podsestavov iz dobavljenih delov, kot so odbijači, 

menjalniki, hladilniki, amortizerji ipd., v motorna vozila, gl. 29.32.92 
29.32.92 Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila, d. n. 

Sem spada: 
- sestavljanje dobavljenih (ne iz lastne proizvodnje) delov v 

konstrukcijske podsestave za motorna vozila, npr.: 
• sestavljanje delov koles 
• prezračevalnega ali hladilnega sistema, amortizerjev ipd. 

Sem ne spada: 
- montaža kompletnih konstrukcijskih sestavov za motorna vozila,  

gl. 29.32.91 
29.32.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih delov in opreme za motorna 

vozila 
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30 Druga vozila in plovila 
30.1 Ladje in čolni 

30.11 Ladje in plavajoče konstrukcije 
30.11.1 Bojne ladje 

30.11.10 Bojne ladje 

Sem spada tudi: 
- podmornice 

30.11.2 Ladje in podobna plovila za prevoz potnikov ali blaga 
30.11.21 Potniške ladje, izletniške ladje in podobne ladje, za prevoz potnikov; trajekti 

vseh vrst 

30.11.22 Tankerji za prevoz nafte, naftnih derivatov, kemikalij, utekočinjenega plina 

30.11.23 Ladje hladilnice, razen tankerjev 

30.11.24 Druge tovorne ladje 

30.11.3 Ribiške ladje in druga posebna plovila 
30.11.31 Ribiške ladje; ladje za predelavo ali konzerviranje ribiškega ulova 

30.11.32 Vlečne in potisne ladje 

30.11.33 Plavajoči bagri; ladje-svetilniki, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila 

Sem spada: 
- plavajoči doki 
- rešilni čolni (razen tistih na vesla) 
- ladje, ki imajo nekatere značilnosti vojaških ladij, uporabljajo pa jih 

organi oblasti (carina, policija ipd.) 
- ladje za znanstvene namene (meteorološke, hidrološke ladje ipd.) 
- ledolomilci 
- ladje za polaganje kablov 
Sem ne spada: 
- čolni na vesla, gl. 30.12.19 

30.11.4 Plavajoče ali potopne proizvodne ploščadi 
30.11.40 Plavajoče ali potopne proizvodne ploščadi 

Sem spada: 
- ploščadi, ki imajo tudi bivalne prostore, namenjene pa so eksploataciji 

naftnih ali plinskih nahajališč 

30.11.5 Druge plavajoče konstrukcije (vključno s splavi, rezervoarji, kesoni, bojami in svetilniki) 
30.11.50 Druge plavajoče konstrukcije (tudi splavi, pontoni, kesoni, boje in svetilniki) 

Sem spada: 
- mrežasta plavajoča skladišča za žive ribe in rake 
- pristaniški plavajoči pomoli, pontoni 
- boje za privezovanje ladij, svetilne in signalne boje 
- splavi 
Sem spada tudi: 
- sedeži za ladje in druga plovila 
Sem ne spada: 
- plovila za razvedrilo in šport, gl. 30.12 

30.11.9 Preurejanje, obnova in opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij; storitve 
podizvajalcev kot del proizvodnje ladij in plavajočih konstrukcij 
30.11.91 Preurejanje in obnova ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij 

Sem spada: 
- večje rekonstrukcije ladij - povečanje ali bistvena menjava strukture 
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30.11.92 Opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij 
Sem spada: 
- specializirano notranje opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in drugih 

plavajočih konstrukcij, npr. nameščanje električne inštalacije, 
klimatskih naprav, notranje opreme 

- specializirano barvanje ladij in drugih plavajočih konstrukcij 
Sem ne spada: 
- popravilo ladijskih motorjev, gl. 33.12.11 
- opremljanje jadrnic in čolnov za razvedrilo, gl. 33.15.10 

30.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ladij in plavajočih konstrukcij 
Sem ne spada: 
- ladijski motorji, gl. 28.11 

30.12 Čolni za razvedrilo in šport 
30.12.1 Čolni za razvedrilo in šport 

30.12.11 Jadrnice (razen napihljivih) za razvedrilo ali šport, s pomožnim motorjem ali 
brez njega 

Sem ne spada: 
- jadra, gl. 13.92.22 
- jadralne deske, gl. 32.30.13 

30.12.12 Napihljivi čolni za razvedrilo ali šport 
Sem ne spada: 
- napihljiva oprema za plažo (blazine, obroči ipd.), gl. 32.30.15 

30.12.19 Motorni čolni, čolni na vesla in druga plovila za razvedrilo ali šport 
Sem spada: 
- jahte (razen tistih z jadri) 
- čolni na vesla, razen napihljivih 
- vodni skuterji, pedalini ipd. 
Sem ne spada: 
- lesena vesla, gl. 16.29.14 
- policijska ali carinska plovila, gl. 30.11.33 
- jadrnice, gl. 30.12.11 
- napihljivi čolni, z motornem ali brez, gl. 30.12.12 
- jadralne deske, gl. 32.30.13 

30.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje čolnov za razvedrilo in šport 
30.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje čolnov za razvedrilo in šport 

30.2 Železniška in druga tirna vozila 
30.20 Železniška in druga tirna vozila 

30.20.1 Lokomotive in zalogovniki 
30.20.11 Lokomotive, napajane iz električnega omrežja 

Sem ne spada: 
- električni motorji za tirna vozila, gl. 27.11.25 

30.20.12 Dizelsko-električne lokomotive 
Sem ne spada: 
- pogonski dizel motorji za tirna vozila, gl. 28.11.13 

30.20.13 Druge lokomotive; lokomotivski zalogovniki 

30.20.2 Samovozni tirni vagoni, razen vzdrževalnih ali servisnih 
30.20.20 Samovozni tirni vagoni, razen vzdrževalnih ali servisnih 

Sem spada: 
- vagoni z motorjem, ki imajo kabino za upravljanje ter prostor za 

prevoz potnikov ali blaga 
Sem spada tudi: 
- samovozni vagoni, ki jih poganja elektrika, ki jo dobijo preko drsnikov 

ali trole 
Sem ne spada: 
- vzdrževalni ali servisni vagoni, gl. 30.20.31 
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30.20.3 Druga tirna vozila 
30.20.31 Tirna vzdrževalna ali servisna vozila 

30.20.32 Nesamovozni potniški vagoni; prtljažni, poštni in drugi posebni vagoni 

30.20.33 Nesamovozni tovorni vagoni 

Sem spada tudi: 
- rudarski vagončki 
Sem ne spada: 
- lokomotivski zalogovniki, gl. 30.20.13 

30.20.4 Deli lokomotiv, tramvajev, vagonov; mehanske in elektromehanske naprave za kontrolo 
prometa 
30.20.40 Deli lokomotiv, tramvajev; vagonov; mehanske in elektromehanske naprave za 

kontrolo prometa 

Sem spada tudi: 
- sedeži za tirna vozila 
- mehanska oprema za signalizacijo, varnost in urejanje prometa 
Sem ne spada: 
- leseni železniški pragovi, gl. 16.10.32 
- nesestavljene tirnice, gl. 24.10.75 
- električne signalne, varnostne in prometno-krmilne naprave,  

gl. 27.90.70 

30.20.9 Obnavljanje in opremljanje tirnih vozil; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tirnih 
vozil 
30.20.91 Obnavljanje in opremljanje tirnih vozil 

Sem spada: 
- specializirano opremljanje tirnih vozil, npr. montaža električne opreme, 

klimatskih naprav, sedežev, pregrad, oken itd. 
- specializirano barvanje tirnih vozil 

30.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tirnih vozil 

30.3 Zračna in vesoljska plovila ter sorodni stroji in oprema 
30.30 Zračna in vesoljska plovila ter sorodni stroji in oprema 

30.30.1 Motorji za zračna ali vesoljska plovila; naprave za treniranje letenja 
30.30.11 Letalski batni motorji na vžig s svečko 

30.30.12 Turboreaktivni in turbopropelerski letalski motorji 

30.30.13 Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih 

30.30.14 Naprave za treniranje letenja ter deli zanje 

30.30.15 Deli za letalske motorje na vžig s svečko 

30.30.16 Deli za turboreaktivne ali turbopropelerske letalske motorje 

30.30.2 Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in druga zračna plovila brez 
lastnega pogona 
30.30.20 Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in druga zračna 

plovila brez lastnega pogona 

Sem ne spada: 
- padala, gl. 13.92.23 
- zmaji z motorjem, gl. 30.30.32 

30.30.3 Helikopterji in letala 
30.30.31 Helikopterji 

30.30.32 Letala in drugi zrakoplovi, z lastno maso ≤ 2 000 kg 

Sem spada: 
- ultra lahka letala, zmaji z motorjem ipd. 

30.30.33 Letala in drugi zrakoplovi, z lastno maso > 2 000 kg toda ≤ 15 000 kg 
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30.30.34 Letala in drugi zrakoplovi, z lastno maso > 15 000 kg 

30.30.4 Vesoljska plovila (vključno s sateliti) in lansirna vozila za vesoljska plovila 
30.30.40 Vesoljska plovila (vključno s sateliti) in lansirna vozila za vesoljska plovila 

Sem spada tudi: 
- medcelinske balistične rakete in podobni projektili 

30.30.5 Drugi deli zračnih in vesoljskih plovil 
30.30.50 Drugi deli zračnih in vesoljskih plovil 

Sem spada tudi: 
- propelerji 
- sedeži za zrakoplove 
Sem ne spada: 
- navigacijski instrumenti, gl. 26.51.11 
- balistične rakete, gl. 30.30.40 

30.30.6 Obnova in predelava letal in letalskih motorjev 
30.30.60 Obnova in predelava letal in letalskih motorjev 

30.30.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje zračnih in vesoljskih plovil 
30.30.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje zračnih in vesoljskih plovil 

30.4 Bojna vozila 
30.40 Bojna vozila 

30.40.1 Motorizirani tanki in druga oklepna bojna vozila ter njihovi deli 
30.40.10 Motorizirani tanki in druga oklepna bojna vozila ter njihovi deli 

Sem ne spada: 
- posebna ojačana vozila za prevoz denarja in dragocenosti, 

gl. 29.10.59 

30.40.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bojnih vozil 
30.40.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bojnih vozil 

30.9 Druga vozila 
30.91 Motorna kolesa 

30.91.1 Motorna kolesa in bočne prikolice 
30.91.11 Motorna kolesa in kolesa s pomožnim motorjem z notranjim zgorevanjem, s 

prostornino valja ≤ 50 cm³ 

30.91.12 Motorna kolesa z motorjem z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja > 50 cm³ 

30.91.13 Motorna kolesa, d. n.; bočne prikolice 

Sem spada tudi: 
- kolesa s pomožnim motorjem 
Sem ne spada: 
- snežni skuterji, gl. 29.10.52 
- vodni skuterji, gl. 30.12.19 

30.91.2 Deli in oprema za motorna kolesa in bočne prikolice 
30.91.20 Deli in oprema za motorna kolesa in bočne prikolice 

30.91.3 Motorji z notranjim zgorevanjem za motorna kolesa 
30.91.31 Motorji za motorna kolesa, z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja  

≤ 1 000 cm³ 

30.91.32 Motorji za motorna kolesa, z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja  
> 1 000 cm³ 

30.91.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih koles 
30.91.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih koles 
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30.92 Kolesa in invalidski vozički 
30.92.1 Kolesa in podobna vozila brez motorja 

30.92.10 Kolesa in podobna vozila brez motorja 
Sem ne spada: 
- igrače s kolesi, gl. 32.40.31 

30.92.2 Invalidski vozički 
30.92.20 Invalidski vozički 

30.92.3 Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja ter za invalidske vozičke 
30.92.30 Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja ter za invalidske 

vozičke 

30.92.4 Otroški vozički in njihovi deli 
30.92.40 Otroški vozički in njihovi deli 

30.92.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koles in invalidskih vozičkov 
30.92.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koles in invalidskih vozičkov 

30.99 Vprežna in druga vozila 
30.99.1 Vprežna in druga vozila 

30.99.10 Vprežna in druga vozila 

30.99.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vprežnih in drugih vozil 
30.99.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vprežnih in drugih vozil 

31 Pohištvo 
31.0 Pohištvo 

31.00 Sedežno pohištvo in deli zanj; deli drugega pohištva 
31.00.1 Sedežno pohištvo in deli zanj 

31.00.11 Sedežno pohištvo s kovinskim ogrodjem 
Sem ne spada: 
- sedeži za avtomobile, gl. 29.32.10 
- sedeži za čolne, ladje, gl. 30.11.50 
- sedeži za tirna vozila, gl. 30.20.40 
- sedeži za zrakoplove, gl. 30.30.50 

31.00.12 Sedežno pohištvo z lesenim ogrodjem 
Sem spada tudi: 
- sedeži iz bambusa, trsja, protja ipd. 

31.00.13 Drugo sedežno pohištvo 
Sem spada tudi: 
- sedeži iz plastičnih mas 

31.00.14 Deli sedežnega pohištva 

31.00.2 Deli pohištva (razen sedežnega) 
31.00.20 Deli pohištva (razen sedežnega) 

31.00.9 Tapeciranje sedežnega pohištva; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sedežnega 
pohištva in delov pohištva 
31.00.91 Tapeciranje sedežnega pohištva 

Sem spada: 
- tapeciranje sedežnega in drugega pohištva 
- pletarska dela pri stolih in drugih sedežih 

31.00.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sedežnega pohištva in delov 
pohištva 
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31.01 Pohištvo za poslovne in prodajne prostore 
31.01.1 Pohištvo za poslovne in prodajne prostore 

31.01.11 Kovinsko pisarniško pohištvo 

31.01.12 Leseno pisarniško pohištvo 

31.01.13 Leseno pohištvo za prodajne prostore 

31.01.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pohištva za poslovne in prodajne prostore 
31.01.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pohištva za poslovne in prodajne 

prostore 

31.02 Kuhinjsko pohištvo 
31.02.1 Kuhinjsko pohištvo 

31.02.10 Kuhinjsko pohištvo 
Sem spada: 
- kuhinjski pulti, omarice, tudi vgradne 

31.02.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kuhinjskega pohištva 
31.02.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kuhinjskega pohištva 

31.03 Žimnice 
31.03.1 Žimnice 

31.03.11 Nosilci za žimnice 

31.03.12 Posteljni vložki 
Sem ne spada: 
- polnjene blazine, prešite odeje, pernice, gl. 13.92.24 
- napihljive blazine iz gume, gl. 22.19.73 
- vodne blazine iz plastičnih mas, gl. 22.29.29 

31.03.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žimnic 
31.03.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žimnic 

31.09 Drugo pohištvo 
31.09.1 Drugo pohištvo 

31.09.11 Kovinsko pohištvo, d. n. 

31.09.12 Leseno pohištvo za spalnice, jedilnice in dnevne sobe 
Sem spada: 
- postelje, omare, komode, jedilne mize, predalčniki, regali ipd. 

31.09.13 Leseno pohištvo, d. n. 
Sem spada: 
- leseno kopalniško in vrtno pohištvo 
Sem ne spada: 
- pohištvo iz bambusa ali trstike, gl. 31.09.14 

31.09.14 Pohištvo iz plastičnih mas ali drugih materialov (npr. trstike, protja ali bambusa) 
Sem ne spada: 
- mize in klopi iz betona, gl. 23.69.19 
- svetilke, gl. 27.40 

31.09.9 Dodelava novega pohištva; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega pohištva 
31.09.91 Dodelava in obdelava novega pohištva (razen tapeciranja sedežnega pohištva) 

Sem spada tudi: 
- lakiranje, poliranje, barvanje pohištva v okviru proizvodnega procesa 
Sem ne spada: 
- tapeciranje pohištva, gl. 31.00.91 
- obdelava, popravila in vzdrževanje starega pohištva, gl. 95.24.10 

31.09.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega pohištva 
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32 Drugi izdelki 
32.1 Nakit, bižuterija in podobni izdelki 

32.11 Kovanci 
32.11.1 Kovanci 

32.11.10 Kovanci 

Sem spada tudi: 
- kovanci iz plemenitih kovin 
Sem ne spada: 
- kolajne iz neplemenitih kovin, gl. 25.99.24 
- numizmatični primerki kovancev, gl. 91.02.20 

32.11.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovancev 
32.11.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovancev 

32.12 Nakit in podobni izdelki 
32.12.1 Nakit in podobni izdelki 

32.12.11 Biseri, dragi ali poldragi kamni, tudi obdelani, toda nenanizani, nesortirani in 
nevdelani 

Sem ne spada: 
- piezoelektrični kremen ter neobdelani umetni dragi in poldragi kamni, 

gl. 20.13.68 
- industrijski diamanti, gl. 32.12.12 

32.12.12 Industrijski diamanti, obdelani; prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali 
poldragih kamnov 

32.12.13 Nakit in deli nakita; zlatarski izdelki in deli zanje 

Sem spada tudi: 
- namizni pribor ter toaletni, pisarniški, verski predmeti ipd. iz plemenitih 

kovin 
- medalje iz plemenitih kovin 
- predelava nakita 
Sem ne spada: 
- bižuterija, gl. 32.13.10 
- pisala z deli iz plemenitih kovin, gl. 32.99.13 

32.12.14 Drugi predmeti iz plemenitih kovin; predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov, 
dragih ali poldragih kamnov 

Sem spada: 
- tehnični izdelki iz plemenitih kovin kot so katalizatorji v obliki mrežic, 

topilni lončki, zlate anode ipd. 
- namizna pisarniška oprema iz plemenitih kovin 
- pisarniški pribor iz plemenitih kovin 
- galanterija iz plemenitih kovin 
Sem ne spada: 
- ohišja za ure iz plemenitih kovin, gl. 26.52.11 

32.12.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nakita in podobnih izdelkov 
32.12.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nakita in podobnih izdelkov 

32.13 Bižuterija 
32.13.1 Bižuterija 

32.13.10 Bižuterija 

Sem spada tudi: 
- značke in druga bižuterija  iz navadnih kovin 
Sem ne spada: 
- nakit iz plemenitih kovin, gl. 32.12.13 
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32.13.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bižuterije 
32.13.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bižuterije 

32.2 Glasbila 
32.20 Glasbila 

32.20.1 Klavirji, orgle in druge brenkala in godala; klaviature; metronomi, glasbene vilice; 
mehanizmi za glasbene skrinje 
32.20.11 Klavirji in druga glasbila s klaviaturo in strunami 

32.20.12 Druga brenkala in godala 

32.20.13 Orgle, harmoniji in podobna glasbila; harmonike; orglice; pihala in trobila 

32.20.14 Glasbila, katerih zvok nastane ali se ojačuje električno 

Sem spada: 
- električne kitare, sintesajzerji, električne orgle, digitalni klavirji 

32.20.15 Druga glasbila 

Sem spada: 
- tolkala, lajne, glasbene skrinje, pojoče žage, ropotulje, ustne sirene, 

piščalke ipd. 
32.20.16 Metronomi, glasbene vilice in intonacijske piščalke; mehanizmi za glasbene 

skrinje; strune 

32.20.2 Deli in oprema za glasbila 
32.20.20 Deli in oprema za glasbila 

Sem ne spada: 
- škatle za glasbila, gl. 15.12.12 
- ojačevaniki, gl. 26.40.43 
- glasbila – igračke, gl. 32.40.39 

32.20.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje glasbil 
32.20.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje glasbil 

32.3 Športna oprema 
32.30 Športna oprema 

32.30.1 Športna oprema 
32.30.11 Smuči in druga smučarska oprema, razen smučarskih čevljev; drsalke in 

kotalke; deli zanje 

Sem spada tudi: 
- čevlji z vgrajenimi drsalkami ali kotalkami (rolerji) 
Sem ne spada: 
- montaža smučarskih vezi in popravilo smuči, gl. 95.29.14 

32.30.12 Smučarski čevlji 

32.30.13 Vodne smuči, jadralne deske in druga oprema za vodne športe 

Sem spada tudi: 
- plavutke in maske za potapljanje 

32.30.14 Rekviziti in oprema za gimnastiko, fitnes ali atletiko 

Sem spada tudi: 
- naprave za fitnes 

32.30.15 Drugi rekviziti in oprema za šport in igre na prostem; igrala za otroška igrišča, 
montažni bazeni 

Sem spada tudi: 
- mreže za športne igre 
- športni loki 
- napihljiva oprema za plažo (blazine, obroči ipd.) 
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32.30.16 Ribiške palice in drug pribor za ribolov; oprema za športni lov in ribolov, d. n. 

Sem ne spada: 
- profesionalne ribiške mreže, gl. 13.94.12 
- podvodne puške, gl. 25.40.12 
- plavutke in maske za potapljanje, gl. 32.30.13 
- akvalunge, gl. 32.50.21 

32.30.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje športne opreme 
32.30.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje športne opreme 

32.4 Rekviziti za igre in igrače 
32.40 Rekviziti za igre in igrače 

32.40.1 Lutke človeške oblike; igrače v obliki živali ali fantazijskih bitij; deli zanje 
32.40.11 Lutke človeške oblike 

32.40.12 Igrače v obliki živali ali fantazijskih bitij 

32.40.13 Deli in oprema za lutke človeške oblike 

32.40.2 Vlakci in oprema zanje; drugi pomanjšani modeli ali konstrukcijske igrače 
32.40.20 Vlakci in oprema zanje; drugi zmanjšani modeli in konstrukcijske igrače 

32.40.3 Druge igrače, vključno z igračami-glasbili 
32.40.31 Otroške igrače s kolesi, za jahanje ali vožnjo; vozički za lutke 

32.40.32 Sestavljanke, zloženke 

Sem spada tudi: 
- kocke za sestavljanje 

32.40.39 Rekviziti za igre in igrače, d. n. 

32.40.4 Rekviziti za igre in zabavo 
32.40.41 Igralne karte 

32.40.42 Oprema za biljard in druge namizne ali družabne igre; igralni avtomati, ki se 
poženejo s kovancem ali žetonom 

32.40.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rekvizitov za igre in igrač 
32.40.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rekvizitov za igre in igrač 

32.5 Medicinski instrumenti, naprave in pripomočki 
32.50 Medicinski instrumenti, naprave in pripomočki 

32.50.1 Medicinski instrumenti in naprave 
32.50.11 Zobozdravniški instrumenti in naprave 

32.50.12 Medicinski ali laboratorijski sterilizatorji 

32.50.13 Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti in 
naprave, d. n. 

Sem spada: 
- instrumenti in naprave za okuliste, endoskopi, stetoskopi, transfuzijske 

naprave, naprave za dializo, merjenje krvnega pritiska, anestezijo 
- kirurški instrumenti in orodja 
Sem spada tudi: 
- kontracepcijske spirale 
Sem ne spada: 
- kemični kontarcepcijski preparati, gl. 21.20.22 
- laboratorijske naprave za analizo krvi, urina ipd., gl. 26.51.53 
- sterilni katgut ipd. za šivanje ran, gl. 32.50.50 
- termometri, medicinski, gl. 32.50.50 
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32.50.2 Terapevtski instrumenti in naprave; ortopedske in protetične naprave in pripomočki 
32.50.21 Terapevtski instrumenti in naprave; dihalne naprave 

Sem spada tudi: 
- akvalunge 

32.50.22 Umetni sklepi; ortopedske naprave; umetno zobovje; zobni nastavki; umetni 
deli telesa, d. n. 

Sem spada: 
- zobne proteze in umetni zobje 
- umetni sklepi 
- umetne žile, srčne zaklopke ter drugi umetni deli telesa 
Sem spada tudi: 
- ortopedska obutev po meri, kilni pasovi, bergle 
Sem ne spada: 
- nogavice za krčne žile, gl. 14.31.10 
- serijska obutev, gl. 15.20 
- masa za zobne zalivke, cement za rekonstrukcijo kosti ipd.,  

gl. 32.50.50 
32.50.23 Deli in oprema protetičnih in ortopedskih naprav 

32.50.3 Operacijske mize, zobozdravniški stoli in drugo medicinsko ali veterinarsko pohištvo 
32.50.30 Operacijske mize, zobozdravniški stoli in drugo medicinsko ali veterinarsko 

pohištvo 

32.50.4 Očala, leče in deli zanje 
32.50.41 Kontaktne leče; leče za očala iz katerih koli materialov 

Sem ne spada: 
- neobdelani optični elementi in steklo, gl. 23.19.22 

32.50.42 Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi 

Sem ne spada: 
- montaža leč v očala za znanega kupca (pripasovanje očal),  

gl. 47.00.83 
32.50.43 Okviri za očala ipd. 

32.50.44 Deli okvirov za očala ipd. 

32.50.5 Drugi medicinski in terapevtski pripomočki in oprema 
32.50.50 Drugi medicinski in terapevtski pripomočki in oprema 

32.50.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje medicinskih instrumentov, naprav in 
pripomočkov 
32.50.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje medicinskih instrumentov, naprav in 

pripomočkov 

32.9 Drugi končni izdelki, d. n. 
32.91 Metle in krtače 

32.91.1 Metle in krtače 
32.91.11 Metle in krtače za gospodinjstvo 

32.91.12 Zobne ščetke, ščetke za lase in druge ščetke za osebno nego; slikarski in 
kozmetični čopiči 

32.91.19 Druge krtače, d. n. 

Sem spada tudi: 
- pleskarski čopiči, valjčki in mački 
- krtače, ki so deli strojev ipd. 

32.91.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metel in krtač 
32.91.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metel in krtač 
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32.99 Drugje nerazvrščeni končni izdelki 
32.99.1 Zaščitna pokrivala; pisala, table, žigi ipd. 

32.99.11 Zaščitne čelade in drugi zaščitni izdelki 
Sem spada tudi: 
- plinske maske 
- ognjevarna in zaščitna oblačila 
- plutovinasti rešilni pasovi 
- ušesni in protihrupni čepki (npr. za plavanje in varovanje pred 

hrupom) 
- kovinska zaščitna pokrivala in drugi kovinski izdelki za osebno zaščito 
- varnostni pasovi in drugi delovni pasovi 

32.99.12 Kemični svinčniki; flomastri, markerji in podobna polstena pisala; patentni 
svinčniki 

32.99.13 Peresa za tuširanje; nalivna peresa in podobna peresa 
Sem spada tudi: 
- pisala z deli iz plemenitih kovin 

32.99.14 Kompleti najmanj dveh pisal; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala; 
deli zanje 

32.99.15 Svinčniki, barvniki, mine za svinčnike, voščenke, risalno oglje, pisalna ali 
risalna kreda in krojaška kreda 

32.99.16 Table; datumski pečati, žigi, numeratorji ipd.; trakovi za pisalni stroj ipd.; 
blazinice za žige 

32.99.2 Dežniki; sprehajalne palice; gumbi; nedokončani gumbi; zadrge; deli zanje 
32.99.21 Dežniki in sončniki; sprehajalne palice, biči ipd. 
32.99.22 Deli, okraski in pribor za dežnike, sončnike, sprehajalne palice, biče ipd. 
32.99.23 Pritiskači, gumbi; zadrge 
32.99.24 Nedokončani gumbi; deli zadrg 

32.99.3 Izdelki iz človeških las ali živalske dlake; podobni izdelki iz tekstilnih materialov 
32.99.30 Izdelki iz človeških las ali živalske dlake; podobni izdelki iz tekstilnih materialov 

32.99.4 Vžigalniki, pipe in deli zanje; netila; bombice z gorivi za vžigalnike 
32.99.41 Vžigalniki za cigarete ipd.; pipe, ustniki za cigare ali cigarete ter deli zanje 
32.99.42 Deli vžigalnikov; piroforne zlitine; netiva 

Sem ne spada: 
- vžigalne vrvice, gl. 20.51.12 
- pirotehnični izdelki, gl. 20.51.13 

32.99.43 Tekoča ali utekočinjena goriva za vžigalnike, v bombicah s prostornino ≤ 300 cm³ 
Sem spada tudi: 
- plinske bombice za taborjenje 

32.99.5 Drugi izdelki, d. n. 
32.99.51 Praznični, karnevalski, čarovniški in drugi izdelki za zabavo 
32.99.52 Glavniki, sponke za lase ipd.; lasnice; navijalke; parfumske pršilke ter deli zanje 
32.99.53 Instrumenti, naprave in modeli, namenjeni za demonstriranje 

Sem spada: 
- naprave za demnostracijo fizikalnih zakonov 
- anatomski modeli, modeli strojev in naprav 
- reliefni zemljevidi 
- makete mest, spomenikov ipd. 

32.99.54 Sveče vseh vrst 
32.99.55 Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi deli 
32.99.59 Ročna sita, termovke, izložbene lutke in razni drugi izdelki 

Sem spada tudi: 
- globusi 
- krste 
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32.99.6 Gačenje in prepariranje živali, trofej ipd. 
32.99.60 Gačenje in prepariranje živali, trofej ipd. 

32.99.9 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov 
32.99.99 Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov 

33 Popravila in montaža strojev in naprav 
33.1 Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav 

33.11 Popravila kovinskih izdelkov 
33.11.1 Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov 

33.11.11 Popravila in vzdrževanje gradbenih kovinskih izdelkov 

Sem ne spada: 
- barvanje kovinskih gradbenih konstrukcij, gl. 43.34.10 

33.11.12 Popravila in vzdrževanje kovinskih cistern, rezervoarjev in kontejnerjev 

Sem spada: 
- popravila in vzdrževanje kovinskih cistern in rezervoarjev s 

prostornino več kot 300 l 
- popravila in vzdrževanje zabojnikov (kontejnerjev), oblikovanih za eno 

ali več oblik prevoza tovora (npr. železniško-ladijski prevoz), 
zabojnikov za odpadke ipd. 

- popravila in vzdrževanje kotlov za toplarne 
Sem ne spada: 
- popravilo in vzdrževanje kotlov in naprav za centralno ogrevanje,  

gl. 43.22.12 
33.11.13 Popravila in vzdrževanje parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 

Sem ne spada: 
- popravilo in vzdrževanje kotlov in naprav za centralno ogrevanje, 

gl. 43.22.12 
- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 81.22.13 

33.11.14 Popravila in vzdrževanje orožja 

33.11.19 Popravila in vzdrževanje drugih kovinskih izdelkov 

33.12 Popravila strojev in naprav 
33.12.1 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za splošne namene 

33.12.11 Popravila in vzdrževanje motorjev in turbin, razen za zrakoplove in motorna 
vozila 

Sem spada: 
- popravila in vzdrževanje ladijskih motorjev, tudi izvenkrmnih motorjev 

za čolne 
Sem ne spada: 
- popravila in vzdrževanje letalskih motorjev, gl. 33.16.10 
- popravila in vzdrževanje avtomobilskih motorjev, gl. 45.20 

33.12.12 Popravila in vzdrževanje naprav za fluidno tehniko, drugih črpalk, 
kompresorjev, pip in ventilov 

33.12.13 Popravila in vzdrževanje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski 
prenos energije 

33.12.14 Popravila in vzdrževanje peči in gorilnikov 

Sem ne spada: 
- popravila in vzdrževanje kotlov za toplarne, gl. 33.11.12 
- popravila in vzdrževanje gospodinjskih bojlerjev in gorilnikov za 

centralno  ogrevanje, 
gl. 43.22.12 

- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 81.22.13 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 C  PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI 

 

 163 

33.12.15 Popravila in vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav 

Sem spada tudi: 
- popravila in vzdrževanje žičnic, vlečnic ipd. 
Sem ne spada: 
- popravila in vzdrževanje hišnih dvigal in tekočih stopnic, gl. 43.29.19 

33.12.16 Popravila in vzdrževanje pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in 
perifernih naprav) 

33.12.17 Popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev 

33.12.18 Popravila in vzdrževanje negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav 

Sem ne spada: 
- popravila in vzdrževanje vgrajenih hišnih klimatskih  in prezračevalnih 

naprav, gl. 43.22.12 
33.12.19 Popravila in vzdrževanje drugih strojev in naprav za splošne namene 

33.12.2 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za posebne namene 
33.12.21 Popravila in vzdrževanje kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav 

Sem ne spada: 
- popravila vrtnih kosilnic in podobne vrtne opreme, gl. 95.22.10 

33.12.22 Popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev 

33.12.23 Popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav 

33.12.24 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in 
gradbeništvo 

33.12.25 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih 
izdelkov 

33.12.26 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja 
in usnjenih izdelkov 

Sem ne spada: 
- popravila gospodinjskih pralnih, šivalnih strojev, gl. 95.22.10 

33.12.27 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona 

33.12.28 Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo plastike in gume 

33.12.29 Popravila in vzdrževanje drugih strojev in naprav za posebne namene 

33.13 Popravila elektronskih in optičnih naprav 
33.13.1 Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav 

33.13.11 Popravila in vzdrževanje merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov 
in naprav 

33.13.12 Popravila in vzdrževanje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih 
naprav 

33.13.13 Popravila in vzdrževanje profesionalnih optičnih instrumentov in fotografske 
opreme 

Sem ne spada: 
- popravila amaterske fotografske opreme in kamer, gl. 95.29.19 
- montaža ustreznih leč v očala za znanega kupca (pripasovanje očal), 

gl. 47.00.83 
33.13.19 Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih elektronskih naprav 

33.14 Popravila električnih naprav 
33.14.1 Popravila in vzdrževanje električnih naprav 

33.14.11 Popravila in vzdrževanje elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter 
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 

33.14.19 Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav 
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33.15 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 
33.15.1 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 

33.15.10 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov 

Sem spada tudi: 
- popravilo, barvanje, opremljanje in vzdrževanje jadrnic in čolnov za 

razvedrilo ali šport 
Sem ne spada: 
- specializirano barvanje ladij, gl. 30.11.92 

33.16 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil 
33.16.1 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil 

33.16.10 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil 

Sem spada tudi: 
- popravila in vzdrževanje letalskih motorjev 
Sem ne spada: 
- vzdrževanje zrakoplovov v hangarjih, gl. 52.23.19 

33.17 Popravila in vzdrževanje drugih vozil (razen motornih vozil) 
33.17.1 Popravila in vzdrževanje drugih vozil (razen motornih vozil) 

33.17.11 Popravila in vzdrževanje tirnih vozil 

Sem ne spada: 
- vzdrževanje tirnih vozil na ranžirnih postajah, gl. 52.21.19 

33.17.19 Popravila in vzdrževanje vprežnih in drugih vozil 

33.19 Popravila drugih naprav 
33.19.1 Popravila drugih naprav 

33.19.10 Popravila drugih naprav 

Sem spada tudi: 
- popravila in vzdrževanje gumijastih ali plastičnih cevi, transmisijskih 

jermenov in drugih izdelkov iz gume 
Sem ne spada: 
- vzdrževanje in popravila avtomobilskih plaščev in zračnic, gl. 45.20.13 

33.2 Montaža industrijskih strojev in naprav 
33.20 Montaža industrijskih strojev in naprav 

33.20.1 Montaža kovinskih naprav, razen strojev 
33.20.11 Montaža kotlov za pridobivanje vodne pare (razen kotlov za centralno 

ogrevanje) ter pripadajočih kovinskih cevnih sistemov v industrijskih obratih 

Sem spada: 
- montaža kotlov za jedrske reaktorje 
- montaža industrijskih parnih generatorjev, pa tudi pripadajočih cevnih 

sistemov, napeljav, rezervoarjev in ventilov 
Sem ne spada: 
- montaža hišnega centralnega ogrevanja, gl. 43.22.12 

33.20.12 Montaža drugih kovinskih naprav, razen strojev 

Sem spada: 
- montaža  kotlov toplarn, pa tudi kotlov za industrijsko centralno 

ogrevanje in ogrevanje večjih stanovanjskih blokov 
Sem spada tudi: 
- montaža kovinskih cistern in rezervoarjev s prostornino več kot 300 l 
Sem ne spada: 
- montaža hišnega centralnega ogrevanja, gl. 43.22.12 
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33.20.2 Montaža strojev in naprav za splošne namene 
33.20.21 Montaža pisarniških in računskih strojev 

Sem ne spada: 
- popravila in vzdrževanje pisarniških strojev, gl. 33.12.16 

33.20.29 Montaža drugih strojev in naprav za splošne namene 

Sem spada tudi: 
- storitve priključevanja na napeljave hidravličnih ali pnevmatičnih 

sistemov 
Sem ne spada: 
- montaža gospodinjskih bojlerjev in gorilnikov za centralno ogrevanje, 

gl. 43.22.12 
- montaža hišnih dvigal in tekočih stopnic, gl. 43.29.19 

33.20.3 Montaža strojev in naprav za posebne namene 
33.20.31 Montaža industrijskih strojev in naprav za kmetijstvo 

33.20.32 Montaža strojev in naprav za obdelavo kovin 

33.20.33 Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za metalurgijo 

33.20.34 Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za rudarstvo 

33.20.35 Montaža strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov 

33.20.36 Montaža strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja in usnjenih 
izdelkov 

33.20.37 Montaža strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona 

33.20.38 Montaža strojev in naprav za proizvodnjo plastike in gume 

33.20.39 Montaža drugih strojev in naprav za posebne namene 

Sem spada tudi: 
- montaža centralnih računalniških naprav 

33.20.4 Montaža elektronskih in optičnih naprav 
33.20.41 Montaža profesionalnih medicinskih, preciznih in optičnih instrumentov in 

naprav 

33.20.42 Montaža profesionalne elektronske opreme 

Sem spada: 
- montaža profesionalnih avdio in video naprav v tonskih studijih, 

konferenčnih dvoranah ipd. 
Sem ne spada: 
- montaža električne napeljave in stikal v stavbah, gl. 43.21.10 

33.20.5 Montaža električnih naprav 
33.20.50 Montaža električnih naprav 

Sem ne spada: 
- montaža električne napeljave in ožičenje v stavbah, gl. 43.21.10 

33.20.6 Montaža opreme za industrijsko procesno krmiljenje 
33.20.60 Montaža opreme za industrijsko procesno krmiljenje 

Sem spada: 
- načrtovanje in sestavljanje sistemov za kontinuirano industrijsko 

procesno krmiljenje ali avtomatizirano proizvodnjo, tudi brez dobave 
instrumentov 

33.20.7 Montaža drugih naprav in opreme, d. n. 
33.20.70 Montaža drugih naprav in opreme, d. n. 

Sem spada tudi: 
- montaža, sestavljanje in rekonstrukcija orgel
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D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO 

35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro 
35.1 Oskrba z električno energijo 

35.11 Električna energija 
35.11.1 Električna energija 

35.11.10 Električna energija 

Sem spada: 
- električna energija, ne glede na način pridobivanja 

35.12 Prenos električne energije 
35.12.1 Prenos električne energije 

35.12.10 Prenos električne energije 

Sem spada: 
- prenos električne energije od elektrarne do distribucijske mreže,  

preko visoko napetostnih (110 kV) daljnovodih 
Sem ne spada: 
- distribucija električne energije, gl. 35.13.10 
- montaža električnih števcev, gl. 43.21.10 

35.13 Distribucija električne energije 
35.13.1 Distribucija električne energije 

35.13.10 Distribucija električne energije 

Sem spada: 
- distribucija električne energije preko daljnovodov nižjih napetosnih 

nivojev (navadno do 35 kV) in omrežja do končnega porabnika 
- vzdrževanje električnih števcev 
Sem ne spada: 
- prenos električne energije, gl. 35.12.10 
- montaža električnih števcev, gl. 43.21.10 
- odčitavanje števcev porabe elektrike, gl. 82.99.19 

35.14 Trgovanje z električno energijo 
35.14.1 Trgovanje z električno energijo 

35.14.10 Trgovanje z električno energijo 

Sem spada: 
- prodaja nabavljene električne energije porabnikom  
- storitve posrednikov pri prodaji električne energije preko distribucijskih 

sistemov, ki ga upravljajo drugi 
- operativne storitve borze za elektriko in prenosne kapacitete 

35.2 Oskrba s plinastimi gorivi 
35.21 Industrijski plin 

35.21.1 Premogov plin, vodni plin, generatorski plin in podobni plini, razen naftnih plinov 
35.21.10 Premogov plin, vodni plin, generatorski plin in podobni plini, razen naftnih plinov 

Sem spada: 
- plini, pridobljeni z destilacijo premoga v koksarnah in plinarnah 
- plin, pridobljen iz rastlinskih ali drugih odpadkov 
Sem ne spada: 
- zemeljski plin, gl. 06.20.10 
- rafinirani naftni plini, gl. 19.20.3 
- tehnični plini, gl. 20.11.1 
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35.22 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 
35.22.1 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 

35.22.10 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 

Sem spada: 
- distribucija plina po plinovodni mreži, ter tudi distribucija zemeljskega 

plina in naftnih plinov 
- vzdrževanje plinomerov 
Sem ne spada: 
- montaža plinomerov, gl. 43.22.20 
- transport plina po transportnih plinovodih, gl. 49.50.11 
- odčitavanje števcev porabe plina, gl. 82.99.19 

35.23 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 
35.23.1 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 

35.23.10 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 

Sem spada: 
- prodaja ali posredovanje  pri prodaji plina uporabnikom preko 

plinovodnih omrežij, ki jih upravljajo drugi 
- blagovna borza za plinasta goriva 
Sem ne spada: 
- veleprodaja plina v cisternah ali  jeklenkah, gl. 46.71.13 
- maloprodaja plina v jeklenkah, gl. 47.00.85 

35.3 Oskrba s paro, vročo in hladilno vodo 
35.30 Oskrba s paro, vročo in hladilno vodo 

35.30.1 Oskrba s paro in vročo vodo 
35.30.11 Para in vroča voda 

35.30.12 Distribucija pare in vroče vode po toplovodih 

Sem spada: 
- oskrba z vročo vodo in paro za ogrevanje, tehnološko rabo ali druge 

namene 
Sem ne spada: 
- montaža števcev porabe vroče vode, gl. 43.21.10 
- odčitavanje merilcev porabe vroče vode, gl. 82.99.19 

35.30.2 Led; oskrba s hladilnim zrakom in hladilno vodo 
35.30.21 Led, tudi led za ohlajevanje 

35.30.22 Oskrba s hladilnim zrakom in hladilno vodo 

Sem spada: 
- oskrba s hladilno vodo prek omrežja 
- oskrba s hladilnim zrakom prek omrežja 
- oskrba z ledom 
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E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN 
ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA 

36 Voda; obdelava vode in oskrba z njo 
36.0 Voda; obdelava vode in oskrba z njo 

36.00 Voda; obdelava vode in oskrba z njo 
36.00.1 Naravna voda 

36.00.11 Pitna voda 

Sem ne spada: 
- stekleničena pitna voda, gl. 11.07.11 
- oskrba z vročo vodo po toplovodih, gl. 35.30.12 
- oskrba s hladilno vodo prek omrežja, gl. 35.30.22 
- oskrba z ledom, gl. 35.30.22 

36.00.12 Nepitna voda 

Sem ne spada: 
- oskrba z vročo vodo po toplovodih, gl. 35.30.12 
- oskrba s hladilno vodo prek omrežja, gl. 35.30.22 
- oskrba z ledom, gl. 35.30.22 

36.00.2 Obdelava in distribucija vode po vodovodni mreži 
36.00.20 Obdelava in distribucija vode po vodovodni mreži 

Sem spada: 
- zbiranje vode iz različnih virov: 

• zbiranje vode iz jezer, rek, izvirov, zajetij ipd. 
• zbiranje deževnice 

- razsoljevanje morske vode ali slanice, če je glavni namen pridobivanje 
vode 

- prečiščevanje vode za oskrbo z vodo 
- distribucija vode na razne načine gospodinjstvom, industriji, kmetijstvu 

ali drugim porabnikom po cevovodih, s tovornjaki ali drugimi 
transportnimi sredstvi 

Sem spada tudi: 
- obratovanje akvaduktov 
- vzdrževanje števcev porabe vode 
Sem ne spada: 
-  delovanje namakalnih naprav za poljedelstvo, gl. 01.61.10 
- ravnanje z odpadnimi vodami samo zaradi preprečevanja 

onesnaževanja, gl. 37.00.11 
- gradnja in vzdrževanje vodovodov, gl. 42.21.1 
- montaža števcev porabe vode, gl. 43.21.10 
- transport vode po prenosnih cevovodih, gl. 49.50.19 
- odčitavanje števcev porabe vode, gl. 82.99.19 

36.00.3 Trgovanje z vodo po vodovodni mreži 
36.00.30 Trgovanje z vodo po vodovodni mreži 

37 Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato 
37.0 Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato 

37.00 Ravnanje z odplakami, kanalizacijsko blato 
37.00.1 Ravnanje z odplakami 
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37.00.11 Odstranjevanje in čiščenje odpadnih voda 
Sem spada: 
- zbiranje in odvajanje komunalnih odplak in padavinskih voda s 

pomočjo odvodnih cevi, kanalizacije ali drugače (npr. z vozili) 
- procesi, kot so redčenje, precejanje in filtriranje, sedimentiranje, 

kemično zgoščevanje itd. odpadnih voda in odplak (tudi gospodinjskih 
in industrijskih voda ter vode iz kopalnih bazenov) 

- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov 
Sem ne spada: 
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gl. 36.00 
- distribucija vode po vodovodni mreži, gl. 36.00.20 
- gradnja, popravila in predelave odtočnih kanalov, gl. 42.21.2 

37.00.12 Praznjenje in čiščenje greznic in septičnih jam 
Sem spada: 
- praznenje in čiščenje greznic, septičnih jam in rezervoarjev 
- vzdrževanje kemičnih stranišč 
Sem ne spada: 
- čiščenje onesnaženih površinskih voda in podtalnice, gl. 39.00.1 
- gradnja kanalizacije, gl. 42.21 
- čiščenje odtočnih cevi v stavbah, gl. 43.22.11 

37.00.2 Kanalizacijsko blato 
37.00.20 Kanalizacijsko blato 

38 Zbiranje, odvoz in ravnaje z odpadki; reciklaža 
38.1 Odpadki; zbiranje in odvoz odpadkov 

38.11 Nenevarni odpadki; zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 
Sem spada tudi: 
- zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja 
- zbiranje in odstranjevanje okruškov, dračja ipd.  
- zbiranje odpadkov iz predilnic 
- odstrajevanje nenevarnih odpadkov 

38.11.1 Zbiranje nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje 
38.11.11 Zbiranje komunalnih nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje 

Sem spada: 
- zbiranje gospodinjskih odpadkov, namenjenih za  reciklažo, s pomočjo 

posebnih kontejnerjev za posamezno vrsto odpadkov, kosovnega 
odvoza ipd.: 
• že sortiranih ali pomešanih odpadkov kot so papir, plastika, 

steklo, aluminij, železo, organski odpadki 
Sem ne spada: 
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje, gl. 38.32.1 
- predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za nadaljnjo 

predelavo, gl. 38.32.1 
- veleprodaja odpadkov, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, 

pakiranjem itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja,  
gl. 46.77.10 

38.11.19 Zbiranje drugih nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje 
Sem spada: 
- zbiranje industrijskih in podobnih nenevarnih odpadkov, namenjenih 

za  reciklažo, z rednim ali občasnim odvozom: 
• že sortiranih ali pomešanih odpadkov kot so papir, plastika, 

steklo, aluminij, železo in drugi negospodinjski odpadki 
Sem ne spada: 
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje, gl. 38.32.1 
- predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za nadaljnjo 

predelavo, gl. 38.32.1 
- veleprodaja odpadkov, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, 

pakiranjem itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja,  
gl. 46.77.10 
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38.11.2 Zbiranje nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje 
38.11.21 Zbiranje komunalnih nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje 

Sem spada: 
- zbiranje gospodinjskih in komunalnih odpadkov, ostankov, smeti ipd., 

neprimernih za  reciklažo, s pomočjo  kontejnerjev, košev za smeti,  
kosovnega odvoza ipd. 

Sem ne spada: 
- zbiranje nevarnih odpadkov, gl. 38.12 
- obratovanje deponij odpadkov, gl. 38.21 

38.11.29 Zbiranje drugih nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje 

Sem spada: 
- zbiranje industrijskih in podobnih nenevarnih odpadkov, ostankov, 

smeti ipd.,  neprimernih za  reciklažo, z rednim ali občasnim odvozom 
Sem ne spada: 
- zbiranje nevarnih odpadkov, gl. 38.12 
- obratovanje deponij odpadkov, gl. 38.21 

38.11.3 Nenevarni odpadki, neprimerni za recikliranje, zbrani 
38.11.31 Nenevarni komunalni odpadki, neprimerni za recikliranje 

38.11.39 Drugi nenevarni odpadki, neprimerni za recikliranje 

38.11.4 Odpadne naprave za razgradnjo 
38.11.41 Plovila in druge plavajoče konstrukcije, za razrez 

38.11.49 Odpadne naprave za razgradnjo, razen plovil in plavajočih konstrukcij, za 
demontažo 

38.11.5 Nenevarni odpadki, primerni za recikliranje, zbrani 
38.11.51 Stekleni odpadki 

38.11.52 Odpadki iz papirja in kartona 

38.11.53 Rabljene zunanje pnevmatične gume 

38.11.54 Odpadki iz gume 

38.11.55 Plastični odpadki 

38.11.56 Odpadki iz tekstila 

38.11.57 Odpadki iz usnja 

38.11.58 Nenevarni kovinski odpadki 

Sem spada tudi: 
- neekspandirana žlindra 

38.11.59 Drugi nenevarni odpadki za recikliranje, d. n. 

Sem spada tudi: 
- mešani odpadki, namenjeni za reciklažo, npr. mešani kovinski in 

plastični odpadki 

38.11.6 Odvoz nenevarnih odpadkov 
38.11.61 Odvoz nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje 

Sem ne spada: 
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje, gl. 38.32.1 
- predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za nadaljnjo 

predelavo, gl. 38.32.1 
- veleprodaja odpadkov, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, 

pakiranjem itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja,  
gl. 46.77.10 

38.11.69 Odvoz drugih nenevarnih odpadkov 

Sem ne spada: 
- obratovanje deponij odpadkov, gl. 38.21 
- obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno odstranitev, gl. 38.21.10 
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38.12 Nevarni odpadki; zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 
38.12.1 Zbiranje nevarnih odpadkov 

Sem ne spada: 
- odstranjevanje kontaminiranih poginulih živali (kadavrov), gl. 38.22 
- sanacija in čiščenje kontaminiranih stavb, rudnikov, prsti, talnice itd., 

odstranjevanje azbesta, gl. 39.00.1 
38.12.11 Zbiranje nevarnih medicinskih in drugih biološko nevarnih odpadkov 

Sem spada: 
- zbiranje tekočih ali trdnih biološko nevarnih odpadkov: 

• patoloških odpadkov, uporabljenih igel, skalpelov ipd. 
• drugih okuženih, strupenih in biološko nevarnih odpadkov iz 

bolnišnic, ambulant, medicinskih laboratorijev ali drugih lokacij 
38.12.12 Zbiranje nevarnih industrijskih odpadkov 

Sem spada: 
- zbiranje tekočih ali trdnih zdravju ali okolju škodljivih odpadkov (razen 

medicinskih in bioloških), kar zahteva posebne postopke obravnave, 
ki so praviloma predpisani z zakonodajo (npr. za radioaktivne 
odpadke, odpadna olja ipd.) 

38.12.13 Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov 
Sem spada: 
- zbiranje tekočih ali trdnih zdravju ali okolju škodljivih odpadkov (razen 

medicinskih in bioloških), kar zahteva posebne postopke obravnave, 
ki so praviloma predpisani z zakonodajo (npr. za rabljene baterije) 

38.12.2 Nevarni odpadki, zbrani 
38.12.21 Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev 

38.12.22 Farmacevtski odpadki 

38.12.23 Drugi nevarni medicinski odpadki 

38.12.24 Nevarni kemični odpadki 

38.12.25 Odpadna olja 

38.12.26 Nevarni kovinski odpadki 

38.12.27 Odpadne baterije in akumulatorji 

38.12.29 Drugi nevarni odpadki 

38.12.3 Odvoz nevarnih odpadkov 
38.12.30 Odvoz nevarnih odpadkov 

Sem spada: 
- storitve začasnih skladišč za nevarne odpadke 

38.2 Ravnanje z odpadki 
38.21 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 

Sem spada tudi: 
- obratovanje deponij odpadkov 

38.21.1 Obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno odstranitev 
38.21.10 Obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno odstranitev 

38.21.2 Odstranjevanje nenevarnih odpadkov 
38.21.21 Storitve sanitarnih odlagališč odpadkov 

Sem spada: 
- odlaganje nenevarnih odpadkov na nepropustnih sanitarnih 

odlagališčih, ki ustrezajo predpisanim kriterijem za taka odlagališča 
38.21.22 Storitve drugih odlagališč odpadkov 

Sem spada: 
- odlaganje nenevarnih  odpadkov na drugih odlagališčih, razen 

sanitarnih 
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38.21.23 Sežiganje nenevarnih odpadkov 
Sem spada: 
- sežiganje nenevarnih odpadkov v sežigališčih, ki ustrezajo 

standardom in predpisom za ta namen 
38.21.29 Drugo odstranjevanje nenevarnih odpadkov 

Sem spada: 
- drugo odstranjevanje nenevarnih odpadkov: 

• kemična ali biološka razgradnja odpadkov 
• kompostiranje, zakopavanje,  podoravanje odpadkov 
• predelava kmetijskih in drugih odpadkov z namenom 

pridobivanja bioplina 

38.21.3 Odpadna organska topila 
38.21.30 Odpadna organska topila 

38.21.4 Pepel in ostanki sežiganja odpadkov 
38.21.40 Pepel in ostanki sežiganja odpadkov 

38.22 Ravnanje z nevarnimi odpadki 
Sem spada tudi: 
- odstranjevanje kontaminiranih poginulih živali (kadavrov) 
- odstranjevanje nevarnih ali škodljivih odpadkov iz dotrajanih 

predmetov, npr. olja, hladilne tekočine, goriv ipd. 

38.22.1 Obdelava radioaktivnih in drugih nevarnih odpadkov 
38.22.11 Obdelava radioaktivnih odpadkov 

Sem ne spada: 
- predelava izrabljenega jedrskega goriva in visoko radioaktivnih 

odpadkov, gl. 20.13.1 
38.22.19 Obdelava drugih nevarnih odpadkov 

Sem spada: 
- obdelava nevarnih odpadkov z namenom zmanjšanja ali odstranitve 

njihove nevarnosti. Postopki lahko obsegajo biološko, kemično in/ali 
fizično obdelavo ali sežiganje, vodijo pa k odstranljivim ostankom ali 
ostankom, primernim za reciklažo 

38.22.2 Storitve odlagališč radioaktivnih in drugih nevarnih odpadkov 
38.22.21 Storitve odlagališč radioaktivnih odpadkov 

38.22.29 Storitve odlagališč drugih nevarnih odpadkov 
Sem spada: 
- odlaganje nevarnih  odpadkov na posebej prirejenih odlagališčih, ki 

ustrezajo predpisanim kriterijem za take odpadke 

38.3 Reciklaža; sekundarne surovine 
38.31 Razgradnja odpadnih naprav 

38.31.1 Razgradnja odpadnih naprav 
38.31.11 Razrez ladij 

38.31.12 Razgradnja odpadnih naprav, razen plovil in plavajočih konstrukcij 
Sem spada: 
- demontaža dotrajanih naprav, npr. avtomobilov, računalnikov, 

televizorjev ipd. za reciklažo 
Sem ne spada: 
- odstranjevanje nevarnih ali škodljivih odpadkov iz dotrajanih  

predmetov, npr. olja, hladilne tekočine, goriv ipd., gl. 38.22 
- odstranjevanje še uporabnih delov dotrajanih naprav za nadaljnjo 

prodajo, gl. 46.77 
- razrez ladij in drugih plovil, gl. 38.31.11 
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38.32 Reciklaža sortiranih ostankov in odpadkov; sekundarne surovine 
38.32.1 Reciklaža sortiranih ostankov in odpadkov 

Sem spada: 
- recikliranje sortiranih ostankov in odpadkov za tuj račun 
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje 
Sem ne spada: 
- veleprodaja odpadkov vključno z zbiranjem, razvrščanjem, pakiranjem 

ipd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja, gl. 46.77.10 
38.32.11 Reciklaža sortiranih kovinskih ostankov in odpadkov 

Sem spada: 
- predelava kovinskih ostankov, odpadkov in dotrajanih kovinskih 

predmetov v sekundarno surovino. Postopki predelave so lahko 
mehanski ali kemični. Značilno je, da je vhodni materiial, bodisi 
sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v 
industrijskem procesu. Izhodni material pa je primeren za nadaljno 
predelavo in se zato upošteva kot polizdelek. 
Primeri: 
• mehanično stiskanje kovinskih ostankov, npr. starih avtomobilov, 

pralnih strojev, koles ipd. 
• mehanično zmanjševanje, razrez velikih kovinskih kosov, npr. 

vagonov 
• razstavljanje npr. avtomobilov zaradi pridobitve še uporabnih 

delov 
• razstavljanje npr. avtomobilov, hladilnikov zaradi odstranitve 

škodljivih odpadkov (olje, hladilna tekočina, gorivo itd.) 
38.32.12 Reciklaža sortiranih nekovinskih ostankov in odpadkov 

Sem spada: 
- predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in dotrajanih nekovinskih 

predmetov v sekundarno surovino. Postopki predelave so lahko 
mehanski ali kemični. Značilno je, da je vhodni material, bodisi 
sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v 
industrijskem procesu. Izhodni material pa je primeren za nadaljno 
predelavo in se zato upošteva kot polizdelek. 
Primeri: 
• regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja, 

fotografskega papirja ipd. 
• predelava gume, npr. dotrajanih plaščev, v sekundarno surovino 
• sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne 

surovine za cevi, posode, palete ipd. 
• sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla 
• sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za 

pridobitev sekundarne surovine 
• predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne 

surovine 
• predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in 

tobačne industrije v sekundarne surovine 

38.32.2 Kovinske sekundarne surovine 
38.32.21 Sekundarne surovine iz plemenitih kovin 

38.32.22 Sekundarne surovine iz železnih kovin 

38.32.23 Sekundarne surovine iz bakra 

38.32.24 Sekundarne surovine iz niklja 

38.32.25 Sekundarne surovine iz aluminija 

38.32.29 Druge kovinske sekundarne surovine 

38.32.3 Nekovinske sekundarne surovine 
38.32.31 Sekundarne surovine iz stekla 

38.32.32 Sekundarne surovine iz papirja in kartona 
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38.32.33 Sekundarne surovine iz plastike 

38.32.34 Sekundarne surovine iz gume 

38.32.35 Sekundarne surovine iz tekstila 

38.32.39 Druge nekovinske sekundarne surovine 

39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
39.0 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 

39.00 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 
Sem spada: 
- saniranje okolja na mestu onesnaženja, nastalega zaradi nesreč ali 

obratovanja 

39.00.1 Saniranje in čiščenje okolja 
39.00.11 Saniranje in čiščenje zemljišč in podtalnice 

Sem spada: 
- storitve, ki jih določajo odobreni načrti v zvezi s čiščenjem in 

saniranjem onesnaženih zemljišč in podtalnice 
- dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na 

mestu onesnaženja ali drugje, z mehanskimi, kemičnimi in biološkimi 
postopki 

Sem spada tudi:  
- odstranjevanje min, tudi detoniranje 
Sem ne spada: 
- mehansko odstranjevanje površinske  onesnažene plasti  zemlje,  

gl. 43.12.12 
- čiščenje vode v povezavi z distribucijo vode, gl. 36.00.20 
- storitve odstranjevanja odplak, gl. 37.00.11 

39.00.12 Saniranje in čiščenje vodnih površin 

Sem spada: 
- storitve, ki jih določajo odobreni načrti v zvezi z odstranjevanjem 

razlitij nafte ali drugih snovi na morju, rekah ali drugih vodnih 
površinah 

- dekontaminacija in čiščenje onesnaženih površinskih voda z 
mehanskimi ali kemičnimi postopki 

39.00.13 Saniranje in čiščenje zraka 

Sem spada: 
- storitve, ki jih določajo odobrenimi načrti sanacije zraka na 

kontaminirani lokaciji 
39.00.14 Saniranje stavb 

Sem spada: 
- priprava in izvedba načrta odstranjevanja ali reduciranja škodljivih 

snovi v stavbah, 
npr. azbesta, radona, svinčevih barv in drugih strupenih gradbenih 
materialov 

- dekontaminacija in čiščenje industrijskih obratov, tudi jedrskih 
elektrarn 

39.00.2 Drugo saniranje okolja in specializirane storitve za varstvo okolja 
39.00.21 Storitve za omejevanje onesnaženosti ter nadzor in spremljanje postopkov 

saniranja onesnažene lokacije 

Sem spada: 
- zaščita pred nadaljnjim onesnaževanjem lokacije 
- zaščita pred razširitvijo onesnažitve  
- nadzorovanje uspešnosti sanacijskih posegov na onesnaženi lokaciji 
- nadzorovanje dostopa do onesnažene lokacije 
- druge sanacijske storitve na onesnaženi lokaciji 
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39.00.22 Drugo saniranje okolja 

Sem spada: 
-  storitve ob nujnih primerih okoljskih nesreč 
-  druge storitve za saniranje okolja 
Sem ne spada: 
- nadzor in zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.61.10 
- pometanje in pluženje cest, gl. 81.29.12 

39.00.23 Drugi specializirani ukrepi za varstvo okolja 

Sem spada: 
- monitoring zakisanja okolja zaradi kislega dežja, kontrola in ocenitev 

škode 
- drug specializiran nadzor nad onesnaževanjem 
Sem ne spada: 
- okoljsko svetovanje, gl. 74.90.13 
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F GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE 
41 Stavbe in gradnja stavb 

41.0 Stavbe in gradnja stavb 
41.00 Stavbe in gradnja stavb 

Sem spada tudi: 
- organizacija izvedbe stavbnih projektov, to je  zbiranje finančnih, 

tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo izgradnje stavb za kasnejšo 
prodajo 

41.00.1 Stanovanjske stavbe 
41.00.10 Stanovanjske stavbe 

Sem spada: 
- stavbe, v katerih je pretežna večina površine namenjena stanovanju: 

• enostanovanjske stavbe 
• dvostanovanjske stavbe 
• večstanovanjske stavbe, bloki, tudi z manjšinskim deležem 

poslovnih prostorov 

41.00.2 Nestanovanjske stavbe 
41.00.20 Nestanovanjske stavbe 

Sem spada: 
- stavbe, v katerih je pretežna večina površine nestanovanjska, 

namenjena opravljanju dejavnosti ipd.: 
• skladišča, garaže, silosi ipd. 
• železniške, avtobusne postaje, letališke stavbe, bencinske 

postaje ipd. 
• tovarniške stavbe, delavnice, ipd. 
• poslovne,  upravne stavbe, banke,   
• trgovske stavbe 
• hoteli, restavracije, gostišča ipd. 
• pokriti športni objekti (plavalni bazeli, športne hale, pokrita 

drsališča ipd.) 
• gledališča, kinodvorane, muzeji ipd. 
• bolnišnice, šole, cerkve, zapori 

Sem ne spada: 
- industrijski objekti, specializirani za posebno proizvodnjo, npr. plavži, 

livarne, rafinerije ipd., gl. 42.99.11 

41.00.3 Gradnja stanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje) 
41.00.30 Gradnja stanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje) 

Sem spada tudi: 
- organizacija izvedbe projektov izgradnje stanovanjskih stavb za 

kasnejšo prodajo, to je zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev 
za realizacijo izgradnje stavb 

Sem ne spada: 
- postavljanje specialnih betonskih ali jeklenih konstrukcij za stavbe, gl. 

43.99.40, 43.99.50 
- dekontaminacija stavb - reduciranje škodljivih snovi v stavbah, npr. 

azbesta, radona ipd.,    gl. 39.00.14 
- zemeljska pripravljalna dela kot samostojna storitev, gl. 43.12 
- specializirana gradbena dela kot samostojna storitev, gl. 43 
- arhitekturno projektiranje stavb in arhitekturno svetovanje, gl. 71.11.2 
- tehnično projektiranje stavb in gradbenih inštalacij,  inženirsko 

svetovanje, gl. 71.12.12 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve, gl. 71.12.34 
- vzdrževanje objektov in hišniške storitve, gl. 81.10.10 
- urejanje in vzdrževanje zelenic in okolice objekta, gl. 81.30.10 
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41.00.4 Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje) 
41.00.40 Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in 

obnavljanje) 

Sem spada: 
-  gradnja nestanovanjskih stavb vseh vrst: 

• gostinskih stavb, kot so hoteli, restavracije 
• trgovskih in poslovnih stavb 
• bolnišnic, šol, cerkva 
• tovarniških stavb, delavnic, skladišč 
• stavb za promet, garaž, bencinskih postaj, letaliških stavb 
• športnih dvoran, gledališč ipd. 

- organizacija izvedbe projektov izgradnje poslovnih in podobnih stavb za 
kasnejšo prodajo,  to je zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev 
za realizacijo izgradnje stavb 

Sem ne spada: 
- gradnja objektov, ki nimajo lastnosti stavb in so specializirani za 

posebno proizvodnjo npr. plavži, livarne, rafinerije ipd., gl. 42.99.21 
- dekontaminacija industrijskih obratov  – odstranjevanje azbesta, 

svinca, ipd., gl. 39.00.14 
- gradnja vodovodnih in kanalizacijskih prečrpovalnih in čistilnih postaj, 

gl. 42.21.23 
- gradnja transformatorskih postaj, gl. 42.22.22 
- zemeljska pripravljalna dela kot samostojna storitev, gl. 43.12 
- specializirana gradbena dela kot samostojna storitev, gl. 43 
- postavljanje specialnih betonskih ali jeklenih konstrukcij za stavbe,  

gl. 43.99.40, 43.99.50 
- arhitekturno projektiranje stavb in arhitekturno svetovanje, gl. 71.11.2 
- tehnično projektiranje stavb in inštalacij v stavbah,  inženirsko 

svetovanje, gl. 71.12.12 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve, gl. 71.12.34 
- vzdrževanje objektov in hišniške storitve, gl. 81.10.10 
- urejanje in vzdrževanje zelenic in okolice objekta, gl. 81.30.10 

42 Inženirski objekti in gradnja inženirskih objektov 
Sem spada tudi: 
- organizacija izvedbe gradbenih projektov, to je  zbiranje finančnih, 

tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo izgradnje objektov nizke 
gradnje za kasnejšo prodajo 

42.1 Ceste in železnice; gradnja cest in železnic 
42.11 Ceste in avtoceste; gradnja cest in avtocest 

42.11.1 Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze 
42.11.10 Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze 

Sem spada: 
- avtoceste (razen viaduktov), ceste, ulice in druge poti za vozila ali 

pešče 
- parkirišča, počivališča, izogibališča, kolesarske steze 
- letališke steze in ploščadi 

Sem ne spada: 
- viadukti, gl. 42.13.10 
- predori, gl. 42.13.10 



F  GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

178  

42.11.2 Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez 
42.11.20 Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez 

Sem spada: 
- izdelava temeljev za avtoceste (razen viaduktov), ceste, ulice ter 

druge površine za vozila, pešce in za parkirišča 
- gradnja ali popravilo obrabnih cestnih plasti  iz asfalta, betona, 

tlakovcev, kamnitih kock ipd. 
- gradnja letaliških stez in ploščadi 
- gradnja pločnikov, grbin za umirjanje prometa, kolesarskih stez, 

parkirišč ipd.  
- nameščanje odbojnih ograj, nizkih medpasovnih zidov, protihrupnih 

ograj ipd. 
- barvanje cestišč in parkirišč 
- nameščanje prometnih znakov, nameščanje začasnih zapor, stožcev 

ipd. za označevanje voznega pasu 
- vzdrževanje in popravila cest in drugih prometnih površin 
- nadelava, vzdrževanje in označevanje  planinskih stez ipd. 
- organizacija izvedbe gradbenih projektov, to je  zbiranje finančnih, 

tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo izgradnje objektov nizke 
gradnje za kasnejšo prodajo 

Sem ne spada: 
- gradnja viaduktov, mostov, predorov, gl. 42.13.20 
- dela na cesti, povezana s cevovodi in kablovodi (za vodo, odplake, 

plin, elektriko,  
telefon ipd.),  gl. 42.21, 42.22 

- gradbena dela za električno napeljavo za železnico, gl. 42.22.21 
- gradnja gozdnih vlak in gozdnih cest za izkoriščanje gozda,  

gl. 02.40.10 
- raznovrstna zemeljska dela: utrjevanje pobočij, izdelava  bankin, 

usekov ali nasipov za ceste, izvršena kot samostojna storitev,  
gl. 43.12.12 

- montaža električne razsvetljave in signalizacije cest in drugih prometnih 
površin, gl. 43.21.10 

- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- storitve obratovanja avtocest, cest, predorov, gl. 52.21.22 
- tehnično projektiranje cest,  inženirsko svetovanje, gl. 71.12.14 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna 

storitev, gl. 71.20.13 
- čiščenje cest, odstranjevanje snega, posipanje cest, gl. 81.29.12 
- oskrba travnih površin in rastja ob cestah in drugih prometnicah,  

gl. 81.30.10 

42.12 Železnice in podzemne železnice; gradnja železnic in podzemnih železnic 
42.12.1 Železnice in podzemne železnice 

42.12.10 Železnice in podzemne železnice 

Sem spada: 
- železniške proge, podzemne železniške proge, tramvajske proge 
- zobate železnice 
- žičnice, vlečnice 
- objekti za elektrifikacijo železnice 
Sem ne spada: 
- železniški predori, gl. 42.13.10 
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42.12.2 Gradnja železnic in podzemnih železnic 
42.12.20 Gradnja železnic in podzemnih železnic 

Sem spada: 
- gradnja železniških prog ter podzemne železnice: 

• polaganje železniških pragov in tračnic (tirov), montaža kretnic 
ipd. 

• gradbena dela, povezana z nameščanjem varnostnih sistemov 
-  obnova in popravilo tirov 
- gradbena dela pri zobatih železnicah in žičnicah 
Sem ne spada: 
- gradnja viaduktov, mostov in predorov, gl. 42.13.20 
- gradbena dela za električno napeljavo za železnico, gl. 42.22.21 
- postavljanje vnaprej izdelanih kovinskih stebrov za žičnice ipd.,  

gl. 43.99.50 
- raznovrstna zemeljska dela: utrjevanje pobočij, usekov ali nasipov za 

železniško progo ipd., gl. 43.12.12 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje cest,  inženirsko svetovanje, gl. 71.12.14 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna 

storitev, gl. 71.20.13 
- čiščenje zelenih površin in rastja ob železnicah in drugih prometnicah, 

gl. 81.30.10 

42.13 Mostovi in predori; gradnja mostov in predorov 
42.13.1 Mostovi in predori 

42.13.10 Mostovi in predori 

Sem spada: 
- mostovi in viadukti iz kovine, betona, lesa ali drugih materialov, za vse 

vrste prometa ter za pešce 
- nadvozi in viadukti 
- predori, tudi za podzemno železnico 
Sem ne spada: 
- podhodi, gl. 42.11.10 
- rudniške konstrukcije, gl. 42.99.11 

42.13.2 Gradnja mostov in predorov 
42.13.20 Gradnja mostov in predorov 

- gradnja viaduktov in mostov iz kovine, betona, lesa ali drugih 
materialov, za vse vrste prometa in za pešce 

- gradnja predorov, tudi za podzemno železnico 
Sem spada tudi: 
- popravila, obnavljanje in vzdrževanje mostov in predorov 
Sem ne spada: 
- gradnja cest, gl. 42.11.20 
- gradnja železnic, gl. 42.12.20 
- hidrogradbena dela, gl. 42.91 
- postavljanje jeklenih konstrukcij, gl. 43.99.50 
- kopanje jaškov, gl. 43.99.90 
-  dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje cest,  inženirsko svetovanje, gl. 71.12.14 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna 

storitev, gl. 71.20.13 
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42.2 Objekti in gradnja objektov oskrbne infrastrukture 
42.21 Objekti in gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 

42.21.1 Objekti oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 
42.21.11 Prenosni cevovodi 

Sem spada: 
- prenosni kopenski ali podvodni naftovodi in plinovodi 
- prenosni kopenski ali podmorski cevovodi za vodo in druge tekočine 
Sem ne spada: 
- distribucijski vodovodi ali plinovodi, gl. 42.21.12 

42.21.12 Distribucijski cevovodi 
Sem spada: 
- lokalni cevovodi za vodo, odplake ali druge tekočine 

42.21.13 Namakalni sistemi (kanali); vodovodne in kanalizacijske čistilne in prečrpovalne 
postaje 

42.21.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline 
Sem spada: 
- gradnja objektov oskrbne infrastrukture, tako napeljav kot stavb, ki so 

sestavni del teh sistemov 
Sem ne spada: 
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12 
- inštaliranje vodovodnih in plinovodnih napeljav v stavbah, gl. 43.22 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna 

storitev, gl. 71.20.13 
42.21.21 Gradnja prenosnih cevovodov 

Sem spada: 
- gradnja prenosnih cevovodov za transport  

• nafte in plina 
• vode, odplak 
• drugih tekočin 

42.21.22 Gradnja distribucijskih cevovodov, tudi pomožna dela 
Sem spada: 
- gradnja distribucijskega omrežja, vključno s pomožnimi deli, za: 

• vode in odplake 
• vročo vodo 
• plin, paro 
• druge tekočine 

Sem ne spada: 
- vzdrževanje plinomerov, gl. 35.22.10 
- vzdrževanje števcev porabe vroče vode, gl. 35.30.12 
- vzdrževanje števcev porabe vode, gl. 36.00.20 
- gradnja transportnih plinovodov, gl. 42.21.21 
- horizontalno vrtanje za kanalizacijo in napeljave, gl. 43.12.11 
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12 
- inštaliranje vodovodnih in plinovodnih napeljav v stavbah, gl. 43.22 
- montaža števcev porabe vroče vode, plina, vode, gl. 43.22 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
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- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna 
storitev, gl. 71.20.13 

42.21.23 Gradnja namakalnih sistemov (kanalov); gradnja vodovodnih in kanalizacijskih 
čistilnih in prečrpovalnih postaj 

Sem ne spada: 
- gradnja prenosnih cevovodov, gl. 42.21.21 
- gradnja lokalnih cevovodov, gl. 42.21.22 
- obratovanje namakalnih sistemov za kmetijstvo, gl. 01.61.10 
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov, gl. 37.00.11 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kvalitete  kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 

42.21.24 Kopanje vodnjakov in montaža septičnih sistemov 

Sem spada: 
- dela specialnih strok pri vrtanju in kopanju vodnjakov, jaškov 
- montaža črpalk in cevi za vodnjake 
- montaža septičnih sistemov 
Sem ne spada: 
- obratovanje namakalnih sistemov za kmetijstvo, gl. 01.61.10 
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov, gl. 37.00.11 
- praznenje in čiščenje greznic in septičnih jam, gl. 37.00.12 
- horizontalno vrtanje za kanalizacijo in napeljave, gl. 43.12.11 
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12 
- izdelava okrasnih fontan, gl. 43.99.90 
- montaža in popravila vodovodne in odtočne napeljave v stavbah,  

gl. 45.33.20 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje , inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kvalitete  kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 

42.22 Objekti oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije; gradnja 
objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 

42.22.1 Objekti oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 
42.22.11 Prenosni elektroenergetski in komunikacijski vodi 

Sem spada: 
- kopenski ali podmorski daljnovodi za prenos električne energije 
- kopenski ali podmorski telekomunikacijski daljnovodi 

42.22.12 Distribucijski elektroenergetski in komunikacijski vodi 

Sem spada: 
- lokano električno omrežje 
- lokalno telekomunikacijsko omrežje 
- pomožni lokalni objekti, kot so npr. oddajni stolpi z antenami, 

transformatorske postaje ipd. 
42.22.13 Elektrarne 

Sem spada: 
- elektrarne z vso opremo, tudi jedrske elektrarne 

42.22.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije 
42.22.21 Gradnja prenosnih elektroenergetskih in komunikacijskih vodov 

Sem spada: 
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- gradnja nadzemnih, podzemnih ali podmorskih prenosnih 
elektroenergetskih vodov 

- gradnja nadzemnih, podzemnih ali podmorskih prenosnih 
komunikacijskih vodov 

- popravila prenosnih elektroenergetskih ali komunikacijskih vodov 
Sem spada tudi: 
- gradnja elektrovodov za železnico 
Sem ne spada: 
- gradnja distribucijskega električnega omrežja, gl. 42.22.22 
- horizontalno vrtanje za kanalizacijo in napeljave, gl. 43.12.11 
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12 
- postavljanje vnaprej izdelanih kovinskih daljnovodnih stebrov,  

gl. 43.99.50 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje , inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kvalitete kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 

42.22.22 Gradnja distribucijskih elektroenergetskih in komunikacijskih vodov 

Sem spada: 
- gradnja distribucijskega podzemnega ali nadzemnega 

elektroenergetskega omrežja, vključno s pomožnimi deli, kot je 
gradnja lokalnih transformatorskih postaj 

- gradnja distribucijskega podzemnega ali nadzemnega 
komunikacijskaga omrežja, vključno s pomožnimi deli, kot je gradnja 
stebrov  

- gradnja lokalnih distribucijskih, antenskih pretvornikov, postaj, 
oddajnih stolpov 

Sem ne spada: 
- gradnja prenosnih komunikacijskih ali elektroenergetskih vodov,  

gl. 42.22.21 
- horizontalno vrtanje za napeljave, gl. 43.12.11 
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12 
- montaža električne ali komunikacijske napeljave v stavbah,  

gl. 43.21.10 
- montaža električnih motorjev, generatorjev, transformatorjev ipd.,  

gl. 33.20.5 
- vzdrževanje električnih števcev, gl. 35.13.10 
- distribucija električne energije, gl. 35.13.10 
- montaža električnih števcev, gl. 43.21.10 
- postavljanje vnaprej izdelanih kovinskih stebrov, gl. 43.99.50 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- telekomunikacijske storitve po vodih, gl. 61.10 
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 

42.22.23 Gradnja elektrarn 

Sem spada: 
- gradnja vseh vrst elektrarn, tudi hidroelektrarn in jedrskih elektrarn 
- gradnja samostojnih objektov za pridobivanje elektrike prek 

fotovoltaičnih celic 
Sem ne spada: 
- gradnja transformatorjev, gl. 42.22.22 
- zemeljska pripravljalna dela, gl. 43.12.1 
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- montaža fotovoltaičnih celic in napeljave na obstoječe objekte, 
gl. 43.21.10 

- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 

42.9 Drugi inženirski objekti in gradnja drugih inženirskih objektov 
42.91 Vodni objekti; gradnja vodnih objektov 

42.91.1 Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti 
42.91.10 Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti 

Sem spada: 
- pristanišča, pomoli, valobrani, rečni kanali in podobne konstrukcije za 

vodni promet 
- zapornice, jezovi, nasipi in podobni vodni objekti 

42.91.2 Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov 
42.91.20 Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov 

Sem spada: 
- gradnja rečnih ali morskih pristanišč, marin, pomolov, valobranov, 

dokov in podobnih pristaniških objektov 
- gradnja jezov, pregrad in nasipov in podobnih vodnih objektov 
- gradnja zapornic, pretočnih vrat, suhih dokov in podobnih 

hidromehanskih naprav 
- bagranje rečnega in morskega dna, odstranjevanje skal in mulja in 

podobna dela 
- podvodna dela, ki jih opravljajo potapljači ter razna druga 

hidrogradbena dela 
- popravila vodnih objektov 
Sem ne spada: 
- polaganje podvodnih kablov, gl. 42.22.21 
- gradnja hidroelektrarn, gl. 42.22.23 
- zabijanje pilotov, gl. 43.99.30 
- saniranje in čiščenje vodnih površin, gl. 39.00.12 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje , inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 

42.99 Drugje nerazvrščeni objekti nizke gradnje; gradnja drugje nerazvrščenih 
objektov nizke gradnje 

42.99.1 Drugje nerazvrščeni objekti nizke gradnje 
42.99.11 Rudarski in proizvodni objekti 

Sem spada: 
- rudarski in proizvodni objekti, kot so rudniške nakladalne postaje, 

stolpi, jaški in rovi  
- rafinerije in objekti za proizvodnjo kemikalij ali farmacevtskih izdelkov 
- plavži, koksarne 
- drugi posebni objekti za proizvodnjo, npr. livarne 
Sem ne spada: 
- industrijske stavbe, ki niso specializirane za posebno proizvodnjo,  

gl. 41.00.20 
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42.99.12 Stadioni in športna igrišča za igre na prostem 

Sem spada: 
- športna igrišča za igre na prostem, npr. nogometna igrišča, stadioni za 

lahko atletiko, dirkalne steze, tenis, hipodromi ipd. 
- objekti za rekreacijo, kot so npr. igrišča za golf, trim steze, kopališča, 

igrišča na prostem ipd. 
Sem ne spada: 
- pokrita igrišča ter tribune za gledalce, gl. 41.00.20 

42.99.19 Drugi gradbeni objekti 

Sem spada: 
- razdeljena zemljišča (parcele), vključno s pripravljenim dostopom do 

cest, komunikacij in/ali podobne predhodne izboljšave zemljišč 
(parcele s komunalnimi priključki)  

- drugi objekti nizke gradnje, d.n. 

42.99.2 Gradnja drugje nerazvrščenih objektov nizke gradnje 
42.99.21 Gradnja rudarskih in proizvodnih objektov 

Sem spada: 
- gradnja  rudarskih in proizvodnih objektov, kot so rudniške nakladalne 

postaje, stolpi, jaški in rovi  
- gradnja rafinerij in objektov za proizvodnjo kemikalij ali farmacevtskih 

izdelkov 
- gradnja plavžev, koksarn ipd. 
- gradnja drugih posebnih objekov za proizvodnjo, npr. livarn 
- popravila teh objektov 
Sem ne spada: 
- gradnja skladišč in industrijskih stavb, gl. 41.00.40 
- popravila strojev in naprav ter pripradajočih napeljav in cevnih 

sistemov, gl. 33.1 
- montaža, fiksiranje  strojev in naprav,  tudi industrijskih  

prezračevalnih sistemov, cevnih sistemov, industrijskih napeljav, 
rezervoarjev, ventilov ipd., gl. 33.20 

- demontaža strojev in naprav, gl. 33.20 
- pripravljalna zemeljska dela, gl. 43.12.1 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 

42.99.22 Gradnja stadionov in športnih igrišč za igre na prostem 

Sem spada: 
- gradbena dela pri pripravi površin ter konstrukciji stadionov in drugih 

igrišč za športe, ki pretežno potekajo na prostem, npr. nogomet, 
baseball, rugby, atletiko, avtomobilske ali konjske dirke ipd. 

- gradbena dela za rekreacijske objekte, kot so igrišča za golf, 
kopališča na prostem, rekreacijski parki, trim steze ipd. 

Sem ne spada: 
- gradnja pokritih športnih igrišč,  tribun  za gledalce ipd., gl. 41.00.40 
- pripravljalna zemeljska dela, gl. 43.12.1 
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1 
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev, 

gl. 71.12.1 
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20  
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34 
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13 
- oskrba travnih površin in okolice na stadionih, igriščih in drugih 

rekreacijskih objektih, gl. 81.30.10 
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42.99.29 Gradnja drugih gradbenih objektov 

Sem spada: 
- razdelitev in opremljanje parcel z oskrbno infrastrukturo  
- gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n. 

43 Specializirana gradbena dela 
43.1 Pripravljalna dela na gradbišču 

43.11 Rušenje objektov 
43.11.1 Rušenje objektov 

43.11.10 Rušenje objektov 

Sem spada: 
- rušenje stavb in drugih konstrukcij 
- rušenje cest in drugih objektov nizke gradnje 
- miniranje stavb za rušenje 
Sem ne spada: 
- miniranje v kamnolomih kot samostojna storitev, gl. 43.12.11 
- odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, gl. 49.41.15 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 

43.12 Zemeljska pripravljalna dela 
43.12.1 Zemeljska pripravljalna dela 

43.12.11 Čiščenje in priprava zemljišča 

Sem spada: 
- pripravljanje zemljišč za poljedelstvo: izsuševanje, priprava teras, 

priprava prsti ipd. 
- pripravljanje zemljišč za gradbena dela: čiščenje zemljišča in podrasti,  

stabilizacija podlage 
- razstreljevanje in odstranjevanje skal in podobna minerska dela 
- odstranjevanje površinskega materiala in druga dela v zvezi s pripravo 

terena za izkoriščanje rudninskih nahajališč, razen za črpanje nafte ali 
zemeljskega plina 

- horizontalno vrtanje za napeljave, kanalizacijo 
- drenaža zemljišč 
Sem ne spada: 
- odstranjevanje min, gl. 39.00.11 
- vrtanje v zvezi s črpanjem nafte ali zemeljskega plina, gl. 09.10.11 
- vrtanje vodnjakov, gl. 42.21.24 
- oranje, priprava njiv, vzdrževanje poljedelskih površin, vzdrževanje 

namakalnih sistemov za poljedelstvo, gl. 01.61.10 
- gradnja vlak za izkoriščanje gozda, gl. 02.40.10 
- poskusno vrtanje v zvezi z rudarjenjem, gl. 09.90.1 
- drenaža in črpanje vode iz rudnikov, gl. 09.90.1 
- dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na 

mestu onesnaženja, gl. 39.00.11 
- kopanje jarkov za napeljave, kanalizacijo ipd., gl. 43.12.12 
- odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, gl.  49.41.15 
- geodetske meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev,  

gl. 71.12.34 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- čiščenje podrasti ob železnici, ob cestah, pod daljnovodi, urejanje 

okollice objektov, gl. 81.30.10 
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43.12.12 Odkop in druga zemeljska dela 
Sem spada: 
- odkop za razna gradbena dela 
- kopanje jarkov za napeljave, kanalizacijo ipd. 
- odstranjevanje površinske zemeljske plasti 
- planiranje, nasipavanje, niveliranje gradbišč 
- raznovrstna zemeljska dela: utrjevanje pobočij izdelava bankin, 

usekov ali nasipov za ceste, železnice ipd. 
- odstranjevanje onesnažene površinske prsti 
- druga zemeljska dela, d.n. 
Sem ne spada: 
-  gradnja specialnih temeljev, gl. 43.99.30 
- odstranjevanje min, gl. 39.00.11 
- dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na 

mestu onesnaženja, gl. 39.00.11 
- vrtanje vodnjakov, gl. 42.21.24  
- betoniranje, gl. 43.99.40 
- gradnja specialnih temeljev, gl. 43.99.30 
- odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, gl. 49.41.15 
- geodetske meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev,  

gl. 71.12.34 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 

43.13 Testno vrtanje in sondiranje 
43.13.1 Testno vrtanje in sondiranje 

43.13.10 Testno vrtanje in sondiranje 
Sem spada: 
- poskusno vrtanje in sondiranje za gradbene, geofizikalne, geološke ali 

podobne namene 
Sem ne spada: 
- vrtanje v zvezi s črpanjem nafte ali zemeljskega plina, gl. 09.10.11 
- testno vrtanje v povezavi z rudarjenjem, gl. 09.90.1 
- vrtanje vodnjakov, gl. 42.21.24 

43.2 Inštaliranje pri gradnjah 
43.21 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 

43.21.1 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 
43.21.10 Inštaliranje električnih napeljav in naprav 

Sem spada: 
- vgrajevanje električne napeljave v  stavbah in drugih objektih, 

praviloma od števca porabe elektrike do električnih naprav: 
• električnega ožičenja za razsvetljavo in električne naprave   
• telekomunikacijskih napeljav  
• napeljav za računalniška omrežja, kabelsko televizijo, tudi z 

optičnimi kabli 
• napeljave za razsvetljavo 
• protivlomnih in protipožarnh alarmnih sistemov 
• antenskih naprav za stanovanjske stavbe, tudi satelitskih anten 

- električna inštalacija za uporabo sončnih celic, talnega ogrevanja ipd. 
- montaža  električne rasvetljave in signalizacije cest, letališč ipd. 
Sem spada tudi: 
- montaža števcev porabe elektrike 
- napeljave za pomožne električne vire (napeljava elektrike za sisteme 

za zasilno oskrbo z električno energijo) 
- vgrajevanje električnega talnega ogrevanja 
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- popravila električne napeljave (stikala, vtičnice, varovalke ipd. so del 
napeljave) 

- popravila in vzdrževanje cestne razsvetljave in električne signalizacije 
Sem ne spada: 
- montaža električnih motorjev, generatorjev, transformatorjev ipd.,  

gl. 33.20.50 
- vzdrževanje električnih števcev, gl. 35.13.10 
- montaža signalnih sistemov za železnico, gl. 42.12.20 
- gradnja električnega distribucijskega omrežja (do števca porabe 

elektrike), gl. 42.22.22 
- montaža ogrevalnih naprav, gl. 43.22.12 
- montaža avtomatičnih gasilnih pršil, gl. 43.22.11 
- nadzor protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 80.20.10 
- manjša popravila, npr. menjava žarnic, varovalk ipd. v  okviru hišniških 

storitev za vzdrževanje objekta, gl. 81.10.10 
- čiščenje svetil kot samostojna storitev, gl. 81.21.10 
- odčitavanje električnih števcev, gl. 82.99.19 
- popravila in vzdrževanje gospodinjskih električnih naprav (hladilnikov, 

pralnih in pomivalnih strojev, kuhalnih in ogrevalnih naprav ipd.,  
gl. 95.22.10 

- popravila gospodinjskih svetil, gl. 95.29.19 

43.22 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav 

43.22.1 Inštaliranje vodovodnih, odtočnih, ogrevalnih in klimatizacijskih 
napeljav in naprav 
43.22.11 Inštaliranje vodovodnih in odtočnih napeljav 

Sem spada: 
- vgrajevanje primarne napeljave za vročo in mrzlo vodo (cevovodarska 

dela) 
- vgrajevanje napeljave za odplake in odtoke v sanitarijah, greznicah 
- montaža fiksne sanitarne opreme  
- kleparska dela, ki se nanašajo na te napeljave  
- montaža vodovodne napeljave pod pritiskom za gašenje in montaža 

protipožarnih škropilnih naprav 
- popravila in čiščenje odtočnih in vodovodnih napeljav v stavbah 
Sem ne spada: 
- gradnja distribucijskega vodovoda ter kanalizacijskega omrežja,  

gl. 42.21.22 
- montaža naprav za ogrevanje prostora in pripadajočih cevi,  

gl. 43.22.12 
- izgradnja cevnih sistemov za parne kotle (razen za centralno 

ogrevanje), gl. 25.30 
- montaža merilnih naprav, senzorjev ipd., ki niso sestavni del 

protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 33.20 
- vzdrževanje števcev porabe vode, gl. 36.00.20 
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov, praznjenje in čiščenje 

greznic, gl. 37.00.1 
- kopanje vodnjakov, gl. 42.21.24 
- kopanje jarkov za napeljave, gl. 43.12.12 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- odčitavanje števcev porabe vode, gl. 82.99.19 

43.22.12 Inštaliranje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav 

Sem spada: 
- vgrajevanje  ogrevalnih naprav, tudi neelektričnih sončnih kolektorjev; 

vključena so tudi s tem povezana cevovodarska in kleparska dela 
- montaža in vzdrževanje kontrolnih sistemov za centralno ogrevanje  
- vzdrževanje in popravila kotlov in gorilcev za etažno ogrevanje 
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- priključevanje na toplovodno omrežje 
- vgrajevanje ventilacijskih, hladilnih ali klimatskih naprav v stavbah, 

razen za industrijske namene, vključena so tudi s tem povezana 
cevovodarska in kleparska dela 

Sem ne spada: 
- popravila in vzdrževanje klimatskih in hladilnih naprav za industrijske 

namene, gl. 33.12.1 
- montaža klimatskih in hladilnih naprav za industrijske namene,  

gl. 33.20.29 
- montaža električne napeljave za uporabo sončnih celic, gl. 43.21.10 
- dimnikarska dela, gl. 81.22.13 
- montaža merilnih naprav, senzorjev ipd., ki niso sestavni del 

protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 33.20 
- vzdrževanje števcev porabe vroče vode, gl. 35.30.12 
- vgrajevanje električnega talnega ogrevanja, gl. 43.21.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- odčitavanje števcev porabe vroče vode, gl. 82.99.19 

43.22.2 Inštaliranje plinskih napeljav 
43.22.20 Inštaliranje plinskih napeljav 

Sem spada: 
- montaža plinske napeljave od števca porabe plina do plinskih naprav  
- montaža napeljav za dovod raznih plinov (npr. kisika v bolnišnicah 

ipd.) in priključkov za drugo opremo, ki za delovanje potrebuje plin 
- montaža plinomerov 
Sem ne spada: 
- gradnja plinovodnega omrežja do števca porabe plina, gl. 42.21.22 
- montaža naprav za ogrevanje prostora, čeprav delujejo na plin,  

gl. 43.22.12 
- montaža prezračevalnih in klimatskih naprav, gl. 43.22.12 
- vzdrževanje plinomerov, gl. 35.22.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 

43.29 Drugo inštaliranje pri gradnjah 
43.29.1 Drugo inštaliranje pri gradnjah 

43.29.11 Izolacijska dela 

Sem spada: 
- toplotna izolacija sten  
- toplotna izolacija toplovodnih cevi, grelcev, kanalov 
- zvočna izolacija 
- protipožarna izolacija 
Sem ne spada: 
- montaža oblog za izboljšavo akustike, gl. 43.39.19 
- hidroizolacijska dela, gl. 43.99.19 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 
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43.29.12 Postavljanje ograj 

Sem spada: 
- nameščanje ograd, ograj ipd. iz različnih materialov (žice, lesa, jekla, 

pastike) in na različnih mestih (otroških igriščih, stanovanjskih 
površinah, dvoriščih, industrijskih površinah) 

- nameščanje kovinskih požarnih stopnic 
Sem ne spada: 
- nameščanje odbojnih ograj, medpasovnih zidov, protihrupnih ograj 

ipd. ob cestah in drugih prometnicah, gl. 42.11.20 
- zidanje ograj, gl. 43.99.60 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 

43.29.19 Druga inštalacijska dela 

Sem spada: 
- vgrajevanje hišnih dvigal, tekočih stopnic ipd., vključno s popravili in 

vzdrževanjem 
- vgrajevanje avtomatičnih samozapiralnih ali vrtljivih vrat 
- vgrajevanjje rolet, žaluzij, platnenih streh 
- nameščanje znakov (svetlečih ali ne) 
- vgrajevanje centralnega sistema za vakuumsko čiščenje 
- inštalacija strelovodov 
- inštalacije, ki niso zajete drugje in vključujejo naprave, ki niso del 

osnovne strukture stavbe 
Sem ne spada: 
- vgrajevanje industrijskih strojev in naprav, gl. 33.20 
- montaža merilnih naprav, senzorjev ipd., ki niso sestavni del 

protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 33.20 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 
- nameščanje zastorov, zaves, notranjih nevgrajenih žaluzij ipd.,  

gl. 74.10.11 
- popravila hišne opreme in pohištva, gl. 95.24.10 

43.3 Zaključna gradbena dela 
43.31 Fasaderska in štukaterska dela 

43.31.1 Fasaderska in štukaterska dela 
43.31.10 Fasaderska in štukaterska dela 

Sem spada: 
- zunanja ali notranja štukaterska in fasaderska dela (notranji in zunanji 

ometi) 
- suha montaža, oblaganje sten s ploščami, navadno mavčnimi 
Sem ne spada: 
- zvočna izolacija, gl. 43.29.11 
- polaganje keramičnih ploščic, gl. 43.33.10 
- montaža plošč za izboljšanje akustike, gl. 43.39.19 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
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- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 
storitev, gl. 71.12.12 

- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 
- izdelava unikatnih fresk ipd. na fasadah ali v notranjosti stavb,  

gl. 90.03.13 

43.32 Vgrajevanje stavbnega pohištva 
43.32.1 Vgrajevanje stavbnega pohištva 

43.32.10 Vgrajevanje stavbnega pohištva 

Sem spada: 
- vgrajevanje oken, vrat (razen avtomatičnih samozapiralnih in vrtljivih 

vrat), podbojev, polken, garažnih vrat ipd. iz katerihkoli materialov 
- vgrajevanje armiranih, protivlomnih in protipožarnih vrat ali ojačevanje 

zunanjih vrat 
- vgrajevanje notranjih stopnišč, vgradnih omar, vgrajenih kuhinjskih 

elementov 
- namestitev skodel, opaža ipd. 
- vgrajevanje panelnih sten, premičnih pregrad, umetnih stropov ipd. 
- vgrajevanje verand, zimskih vrtov ipd. v zasebnih hišah 
Sem ne spada: 
- montaža ograj, gl. 43.29.12 
- vgrajevanje vrtljivih in samozapiralnih vrat, gl. 43.29.19 
- montaža kovanih okrasnih delov, gl. 43.39.11 
- sestavljanje samostoječega pohištva, gl. 95.24.10 
- montaža kovinskih požarnih stopnic, gl. 43.29.12 
- vgrajevanje rolet in platnenih streh, gl. 43.29.19 
- polaganje parketa ali drugih talnih oblog, gl. 43.33.29 
- vgrajevanje industrijskih strojev in naprav, gl. 33.20 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- nameščanje zastorov, zaves, notranjih nevgrajenih žaluzij ipd.,  

gl. 74.10.11 
- popravila hišne opreme in nevgrajenega pohištva, gl. 95.24.10 

43.33 Oblaganje tal in sten 
43.33.1 Oblaganje tal in sten s ploščicami 

43.33.10 Oblaganje tal in sten s ploščicami 

Sem spada: 
- oblaganje tal, stropov, sten znotraj ali zunaj stavb  in drugih gradbenih 

objektov s ploščicami ali  tlakovci iz keramike, opeke, kamna  
- nameščanje dekorativnih fasadnih oblog iz marmorja, granita, 

skrilavcev, keramike ipd. 
Sem spada tudi: 
- oblaganje peči s keramičnimi pečnicami 
- tlakovanje dvorišč, dovozov 
Sem ne spada: 
- nanašanje ometa ter druga fasaderska in štukaterska dela,  

gl. 43.31.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- notranje dekoriranje, gl. 74.10.11 
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43.33.2 Drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet 
43.33.21 Polaganje teraca, marmorja, granita in skrilavca 

Sem spada: 
- izdelava dekoracije iz teraca in podobnih materialov na kraju samem, 

notranja dela z marmorjem, granitom ali skrilavcem 
Sem ne spada: 
- zunanja dekoracija fasade, gl. 43.33.10 
- nanašanje ometa ter druga fasaderska in štukaterska dela,  

gl. 43.31.10 
- zunanja dekoracija fasade, gl. 43.33.10 
- polaganje ploščic, gl. 43.33.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- notranje dekoriranje, gl. 74.10.11 

43.33.29 Drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet 

Sem spada: 
- oblaganje sten s tekstilnimi, papirnimi ali drugimi tapetami ali pluto ter 

s tem povezana zaključna dela 
- oblaganje sten z lesenimi ali drugimi opaži  
- polaganje parketa, ladijskega poda in drugih lesenih talnih oblog ter s 

tem povezana zaključna dela, kot je brušenje in lakiranje parketa ipd. 
- polaganje linoleja, tekstilnih  in drugih upogljivih talnih oblog ter s tem 

povezana zaključna dela 
- odstranjevanje tapet 
Sem ne spada: 
- polaganje keramičnih, kamnitih, betonskih ploščic ali tlakovcev,  

gl. 43.33.10 
- betoniranje tal, gl.43.99.40 
- polaganje ploščic, gl. 43.33.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, 

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- notranje dekoriranje, gl. 74.10.11 

43.34 Pleskarska in steklarska dela 
43.34.1 Pleskarska dela 

43.34.10 Pleskarska dela 

Sem spada: 
- pleskanje (v osnovi dekorativno) notranjosti stavb ter podobna dela 

(uporaba premazov, lakov, itd.) 
- pleskanje zunanjosti stavb (v osnovi za zaščito) 
- barvanje že montiranih ograj, vrat, oken, podbojev, radiatorjev ipd. 
- barvanje drugih gradbenih konstrukcij, npr. mostov, vgrajenih 

kovinskih požarnih stopnic 
- barvanje streh 
- odstranjevanje barve 
Sem ne spada: 
- barvanje cestišč, parkirišč ipd., gl. 42.11.20 
- hidroizolacijska dela, gl. 43.99.10 
- barvanje nevgrajenih kovinskih izdelkov, gl. 25.61.22  
- polaganje ploščic, gl. 43.33.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
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- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- notranje dekoriranje, gl. 74.10.11 
- izdelava unikatnih fresk ipd.na fasadah ali v notranjosti stavb, 

gl. 90.03.13 
- barvanje pohištva (razen v okviru proizvodnega procesa), gl. 95.24.10 

43.34.2 Steklarska dela 
43.34.20 Steklarska dela 

Sem spada: 
- vgrajevanje steklenih delov, zrcalnih sten ipd. 
- zastekljevanje oken ipd., tudi v delavnici 
Sem ne spada: 
- gradnja steklenih rastlinjakov, gl. 41.00.40 
- vgrajevanje oken, gl. 43.32.10 
- montaža verand, zimskih vrtov v hišah, gl. 43.32.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- čiščenje steklenih fasad in oken, gl. 81.22.11 

43.39 Druga zaključna gradbena dela 
43.39.1 Druga zaključna gradbena dela 

43.39.11 Nameščanje gradbenih okraskov 

Sem spada: 
- montaža standardnih ali po naročilu izdelanih pločevinastih delov, 

kovanega okrasja ali železnih in jeklenih okrasnih izdelkov 
- montaža rešetk za radiatorje, kamine ipd. 
Sem ne spada: 
- montaža pločevine na strehah, gl. 43.91.19 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- notranja dekoracija, gl. 74.10.11 
- izdelava unikatnih fresk, skulptur ipd.na fasadah ali v notranjosti 

stavb, gl. 90.03.13 
43.39.19 Druga zaključna gradbena dela, d. n. 

Sem spada: 
- dela za izboljšanje akustike prostora z nameščanjem zidnih ali 

stenskih oblog ali plošč  
- čiščenje novogradenj pred prevzemom 
- druga zaključna gradbena dela, ki niso navedena drugje 
Sem ne spada: 
- zvočna izolacija, gl. 43.29.11 
- čiščenje fasad s paro in peskanjem, gl. 43.99.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- splošno čiščenje stavb, gl. 81.21.10 
- specialno čiščenje zunanjosti in notranjosti stavb, gl. 81.22.12 
- zasaditve ob objektih, urejanje okolice, gl. 81.30.10 
- hišniške storitve, gl. 81.10.10 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 F  GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE 

 

 193 

43.9 Postavljanje streh in druga specializirana gradbena dela 
43.91 Postavljanje streh 

43.91.1 Postavljanje streh 
43.91.11 Postavljanje ostrešij 

Sem spada: 
- postavljanje lesenih ali drugih ostrešij in podobna tesarska dela 
Sem ne spada: 
- impregnacija tramov, gl. 16.10.91 
- proizvodnja lesenih tramov in lepljenih nosilcev, gl. 16.23.19 
- postavljanje kovinskih gradbenih elementov, gl. 43.99.50 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
43.91.19 Krovska dela 

Sem spada: 
- pokrivanje streh s katerimikoli materiali (strešniki, kovinsko ali 

plastično kritino, slamo, skodlami, skrilavcem ipd.) 
- postavljanje snegolovov, pločevinastih strešnih oplat, žlebov ipd. 
- popravila streh 
Sem ne spada: 
- montaža strelovodov, gl. 43.29.19 
- barvanje streh, gl. 43.34.10 
- montaža anten, gl. 43.21.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 

43.99 Druga specializirana gradbena dela, d. n. 
43.99.1 Hidroizolacijska dela 

43.99.10 Hidroizolacijska dela 

Sem spada: 
- vodovzdržno izoliranje streh, teras, zunanjosti stavb in podzemnih 

objektov 
- razvlaževanje stavb 
Sem ne spada: 
- druga izolacijska dela, gl. 43.29.11 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 

43.99.2 Postavljanje odrov in ploščadi 
43.99.20 Postavljanje odrov in ploščadi 

Sem spada: 
- postavljanje in razstavljanje  odrov in ploščadi 
- oddajanje postavljenih odrov v najem 
Sem ne spada: 
- dajanje nepostavljenih odrov in ploščadi v najem, gl. 77.32.10 
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43.99.3 Zabijanje pilotov; fundiranje 
43.99.30 Zabijanje pilotov; fundiranje 

Sem spada: 
- zabijanje pilotov  
-  izdelava posebnih temeljev, npr. ojačanih, protipotresnih temeljev ipd. 
Sem ne spada: 
- površinski odkop, gl. 43.12.12 
- betoniranje navadnih betonskih temeljev, gl. 43.99.40 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 

43.99.4 Betoniranje 
43.99.40 Betoniranje 

Sem spada: 
- litje betona v opaže (za navadne betonske temelje, tla, opornike, 

betonske ploskve ipd.)  
- druga gradbena dela z betonom 
- izdelava opažev 
- postavljanje okvirov iz ojačanega betona, ki zaradi velikosti ali 

uporabljenih metod zahteva posebno strokovno znanje ali opremo 
- gradnja obokov in tankih lupin iz betona  
- dela posebnih strok, povezana  z  vezanjem ali varjenjem jeklenih 

ojačitev železobetonskih konstrukcij 
Sem ne spada: 
- proizvodnja montažnih betonskih delov, gl. 23.61.12 
- proizvodnja sveže betonske mešanice, gl. 23.63.10 
- gradbena dela, povezana s tlakovanjem ulic, pločnikov ipd.,  

gl. 42.11.20 
- gradnja mostov, viaduktov, predorov ipd., gl. 42.13.20 
- izdelava posebnih temeljev (ojačanih, protipotresnih ipd.), gl. 43.99.30 
- prevoz sveže betonske mešanice  kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.10 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 
- dajanje opažev v najem, gl. 77.32.10 

43.99.5 Postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov 
43.99.50 Postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov 

Sem spada: 
- dela posebnih strok pri postavljanju kovinskih ogrodij  
- postavljanje montažnih kovinskih delov za stavbe, mostove, žerjave, 

daljnovodne stebre 
- postavljanje kovinskih pregradnih sten 
- s temi deli povezano varjenje 
Sem ne spada: 
- postavljanje kovinskih požarnih stopnic, gl. 43.29.12 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 
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43.99.6 Zidarska dela 
43.99.60 Zidarska dela 

Sem spada: 
- zidanje z opekami, kamni, bloki ipd. 
- zidanje ograj, pregrad in druga zidarska dela 
Sem ne spada: 
- gradnja stavb, gl. 41 
- oblaganje tal in sten, gl. 43.33 
- nameščanje notranjih okraskov, gl. 43.39.11 
- betoniranje, gl. 43.99.40 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, 

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 

43.99.7 Dela v zvezi s postavljanjem montažnih konstrukcij 
43.99.70 Dela v zvezi s postavljanjem montažnih konstrukcij 

Sem spada: 
- sestavljanje, montaža in postavljanje že prej izdelanih konstrukcij 
- montaža raznovrstne ulične opreme (npr. reklamnih panojev, 

postajališč za avtobuse, telefonskih govorilnic ipd.) 
Sem ne spada: 
- postavljanje kompletnih montažnih stavb, gl. 41.00.30, 41.00.40 
- postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov, gl. 43.99.50 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, 

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 

43.99.9 Specializirana gradbena dela, d. n. 
43.99.90 Specializirana gradbena dela, d. n. 

Sem spada: 
- gradnja industrijskih dimnikov 
- oblaganje peči in gorišč z ognjevzdržnimi materiali ipd. 
- gradnja kaminov  
- čiščenje fasad s paro, peskanjem in podobna dela za zunanjost stavb 
- dajanje dvigal in druge gradbene mehanizacije z upravljavcem v 

najem za dela, ki se ne morejo razvrstiti v določeno gradbeno storitev 
- gradnja okrasnih fontan, plavalnih bazenov na prostem 
- druga gradbena dela specialnih strok, ki niso navedena drugje 
Sem spada tudi: 
- raznovrstna dela na izpostavljenih višinah, za kar je potrebna posebna 

plezalska veščina 
Sem ne spada: 
- dajanje gradbene mehanizacije z upravljavcem v najem za določeno 

gradbeno delo, gl. ustrezno kategorijo v področju F 
- oblaganje peči in kaminov s ploščicami, gl. 43.33.10 
- popravila in vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav, gl. 33.12.15 
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,  

gl. 49.41.15 
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20 
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna 

storitev, gl. 71.12.12 
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10 
- pretovarjanje, nakladanje in razkladanje z dvigali ali avtodvigali,  

gl. 52.24.19 
- dajanje gradbene mehanizacije brez upravljavcev v najem,  

gl. 77.32.10 
- pluženje in čiščenje snega, gl. 81.29.12 
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G VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA; POPRAVILA 
MOTORNIH VOZIL 

45 Prodaja in popravila motornih vozil 
45.1 Prodaja motornih vozil 

45.11 Prodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil 
45.11.1 Veleprodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil 

Sem spada: 
- veleprodaja novih ali rabljenih avtomobilov in lahkih motornih vozil 
Sem ne spada: 
- posredništvo pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil, 

gl. 45.11.4 
45.11.11 Veleprodaja osebnih avtomobilov 

45.11.12 Veleprodaja avtomobilov za posebne namene, kot so reševalna vozila, 
minibusi, terenska vozila ipd. (bruto mase ≤ 3,5 t) 

45.11.2 Maloprodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil v specializiranih prodajalnah 
45.11.21 Maloprodaja novih osebnih avtomobilov v specializiranih prodajalnah 

45.11.22 Maloprodaja rabljenih osebnih avtomobilov v specializiranih prodajalnah 

45.11.23 Maloprodaja novih avtomobilov za posebne namene, kot so reševalna vozila, 
minibusi, terenska vozila ipd. (bruto mase ≤ 3,5 t) 

45.11.24 Maloprodaja rabljenih avtomobilov za posebne namene, kot so reševalna 
vozila, minibusi, terenska vozila ipd. (bruto mase ≤ 3,5 t) 

45.11.3 Internetna in druga maloprodaja osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil 
45.11.31 Internetna maloprodaja osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil 

45.11.39 Druga maloprodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil 

45.11.4 Posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil 
45.11.41 Posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil po internetu 

45.11.49 Drugo posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil 

45.19 Prodaja drugih motornih vozil 
45.19.1 Veleprodaja drugih motornih vozil 

Sem spada: 
- veleprodaja novih ali rabljenih tovornjakov, avtobusov in drugih težkih 

motornih vozil, tudi počitniških prikolic 
Sem ne spada: 
- posredništvo pri veleprodaji težkih vozil, gl. 45.31.2 

45.19.11 Veleprodaja tovornjakov, prikolic, polprikolic in avtobusov 

45.19.12 Veleprodaja počitniških prikolic in avtodomov 

45.19.2 Maloprodaja drugih motornih vozil v specializiranih prodajalnah 
45.19.21 Maloprodaja tovornjakov, prikolic, polprikolic in avtobusov v specializiranih 

prodajalnah 

45.19.22 Maloprodaja počitniških prikolic in avtodomov v specializiranih prodajalnah 

45.19.3 Internetna in druga maloprodaja motornih vozil 
45.19.31 Internetna maloprodaja motornih vozil 

45.19.39 Druga maloprodaja motornih vozil 

45.19.4 Posredovanje pri veleprodaji drugih motornih vozil 
45.19.41 Posredovanje pri veleprodaji drugih motornih vozil po internetu 

45.19.49 Drugo posredovanje pri veleprodaji drugih motornih vozil 
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45.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 
45.20 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 

45.20.1 Vzdrževanje in popravila osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil 
45.20.11 Redno vzdrževanje in popravila (razen električne napeljave, pnevmatik in 

karoserije) osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil 
Sem spada: 
- obnova, popravilo, nastavitev motorja 
- popravila in nastavitev vplinjača, krmilnega in prenosnega 

mehanizma, zavor, vzmetenja, izpušnih cevi, hladilnega sistema in 
druga popravila 

Sem spada tudi: 
- servisni pregledi in popravila 
Sem ne spada: 
- tehnični pregledi avtomobilov, gl. 71.20.14 

45.20.12 Popravila električne napeljave osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil 
Sem spada tudi: 
- polnjenje baterij za osebna motorna vozila 
Sem ne spada: 
- obnovljeni ali vulkanizirani avtomobilski plašiči, gl. 22.11.20 
- maloprodaja avtomobilskih plaščev, gl. 45.32.11 

45.20.13 Popravila pnevmatik, tudi centriranje koles osebnih avtomobilov in lahkih 
tovornih motornih vozil 

45.20.14 Popravila karoserije in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, 
kleparstvo, ličarstvo) osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil 

Sem spada: 
- popravila avtomobilskih vrat in ključavnic, odbijačev, klepanje, 

barvanje in ličenje avtomobilov, montaža šip in oken in podobna 
popravila osebnih avtomobilov 

Sem spada tudi: 
- popravila sedežev za motorna vozila 

45.20.2 Vzdrževanje in popravila drugih motornih vozil 
45.20.21 Redno vzdrževanje in popravila (razen električne napeljave in karoserije) 

drugih motornih vozil 
Sem spada: 
- remont, nastavitev motorja 
- popravila in nastavitev vplinjača, krmilnega in prenosnega 

mehanizma, zavor, nastavitev in  uravnoteženje koles 
- popravila vzmetenja, izpušnih cevi, hladilnega sistema in druga 

popravila 
Sem spada tudi: 
- menjava in popravila plaščev drugih motornih vozil, razen osebnih 

avtomobilov 
Sem ne spada: 
- tehnični pregledi, gl. 71.20.14 

45.20.22 Popravila električne napeljave v drugih motornih vozilih 
Sem spada tudi: 
- polnjenje baterij za druga motorna vozila, razen osebnih avtomobilov 

45.20.23 Popravila karoserije in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken, 
kleparska in ličarska dela) drugih motornih vozil 

Sem spada: 
- popravila vrat in ključavnic, odbijačev 
- klepanje, barvanje in ličenje vozil, montaža šip in oken ter podobna 

popravila drugih motornih vozil, razen osebnih avtomobilov 

45.20.3 Pranje avtomobilov, loščenje in podobne storitve 
45.20.30 Pranje avtomobilov, loščenje in podobne storitve 
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45.3 Prodaja delov in opreme za motorna vozila 
45.31 Veleprodaja delov in opreme za motorna vozila 

45.31.1 Veleprodaja delov in opreme za motorna vozila 
45.31.11 Veleprodaja avtomobilskih plaščev in zračnic 

Sem spada: 
- veleprodaja zračnic 
- veleprodaja plaščev za kmetijske stroje 

45.31.12 Veleprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila 

Sem ne spada: 
- veleprodaja avtoradijev, gl. 46.43.12 

45.31.2 Posredovanje pri veleprodaji delov in opreme za motorna vozila 
45.31.20 Posredovanje pri veleprodaji delov in opreme za motorna vozila 

45.32 Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila 
45.32.1 Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila v specializiranih prodajalnah 

45.32.11 Maloprodaja avtomobilskih plaščev v specializiranih prodajalnah 

45.32.12 Maloprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila v specializiranih 
prodajalnah 

Sem ne spada: 
- maloprodaja avtoradijev, gl. 47.00.33 

45.32.2 Internetna in druga maloprodaja delov in opreme za motorna vozila 
45.32.21 Internetna maloprodaja delov in opreme za motorna vozila 

45.32.22 Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila po pošti 

45.32.29 Druga maloprodaja delov in opreme za motorna vozila 

Sem spada: 
- maloprodaja delov in opreme za motorna vozila v: 

• nespecializiranih prodajalnah 
• na tržnicah in stojnicah 
• drugje 

45.4 Prodaja, popravila in vzdrževanje motornih koles, delov in opreme zanje 
45.40 Prodaja, popravila in vzdrževanje motornih koles, delov in opreme zanje 

Sem spada tudi:  
- prodaja, popravila in vzdrževanje mopedov, delov in opreme zanje 
Sem ne spada: 
- veleprodaja koles, gl. 46.49.33 
- maloprodaja koles, gl. 47.00.65 
- popravila koles, gl. 95.29.12 

45.40.1 Veleprodaja motornih koles, delov in opreme zanje 
45.40.10 Veleprodaja motornih koles, delov in opreme zanje 

45.40.2 Maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje v specializiranih prodajalnah 
45.40.20 Maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje v specializiranih prodajalnah 

45.40.3 Druga maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje 
45.40.30 Druga maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje 

45.40.4 Posredovanje pri veleprodaji motornih koles ter delov in opreme zanje 
45.40.40 Posredovanje pri veleprodaji motornih koles ter delov in opreme zanje 

45.40.5 Vzdrževanje in popravila motornih koles 
45.40.50 Vzdrževanje in popravila motornih koles 
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46 Veleprodaja, razen motornih vozil in motornih koles 
46.1 Posredovanje pri veleprodaji 

46.11 Posredovanje pri veleprodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin 
in polizdelkov 

46.11.1 Posredovanje pri veleprodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin in 
polizdelkov 
46.11.11 Posredovanje pri veleprodaji živih živali 

46.11.12 Posredovanje pri veleprodaji cvetja in rastlin 

46.11.19 Posredovanje pri veleprodaji drugih kmetijskih surovin, tekstilnih surovin in 
polizdelkov 

46.12 Posredovanje pri veleprodaji goriv, rud, kovin in industrijskih kemikalij 
46.12.1 Posredovanje pri veleprodaji goriv, rud, kovin in industrijskih kemikalij 

46.12.11 Posredovanje pri veleprodaji trdnih, tekočih in plinastih goriv ter podobnih 
izdelkov 

46.12.12 Posredovanje pri veleprodaji rud in kovin v primarnih oblikah 

Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji kovinskih odpadkov in ostankov 

46.12.13 Posredovanje pri veleprodaji industrijskih kemikalij, gnojil in agrokemičnih 
izdelkov 

46.13 Posredovanje pri veleprodaji lesa in gradbenega materiala 
46.13.1 Posredovanje pri veleprodaji lesa in gradbenega materiala 

46.13.11 Posredovanje pri veleprodaji lesa in lesnih izdelkov 

46.13.12 Posredovanje pri veleprodaji gradbenega materiala 

Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji kamna, peska, barv in lakov, stekla, opeke, 

keramičnih izdelkov za gradbeništvo in drugega gradbenega materiala 

46.14 Posredovanje pri veleprodaji strojev, industrijske opreme, ladij in zrakoplovov 
46.14.1 Posredovanje pri veleprodaji strojev, industrijske opreme, ladij in zrakoplovov 

46.14.11 Posredovanje pri veleprodaji računalnikov, programske opreme, elektronskih in 
telekomunikacijskih naprav ter druge pisarniške opreme 

46.14.12 Posredovanje pri veleprodaji ladij, zrakoplovov in drugih vozil in plovil, d.n. 

Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji ladijskih motorjev, jadrnic, čolnov 

46.14.19 Posredovanje pri veleprodaji drugih strojev, naprav in industrijske opreme, d. n. 

46.15 Posredovanje pri veleprodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav ter 
železnine 

46.15.1 Posredovanje pri veleprodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav ter 
železnine 
46.15.11 Posredovanje pri veleprodaji pohištva 

46.15.12 Posredovanje pri veleprodaji zabavne elektronike 

46.15.13 Posredovanje pri veleprodaji ročnega orodja in opreme 

46.15.19 Posredovanje pri veleprodaji železnine in gospodinjskih predmetov in naprav, d. n. 
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46.16 Posredovanje pri veleprodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve in usnjenih izdelkov 
46.16.1 Posredovanje pri veleprodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve in usnjenih izdelkov 

46.16.11 Posredovanje pri veleprodaji tekstila 

Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji preje in tekstila 
- posredovanje pri prodaji gospodinjskega perila, zaves in raznih 

tekstilnih izdelkov za gospodinjstvo 
46.16.12 Posredovanje pri veleprodaji oblačil, krzna in obutve 

46.16.13 Posredovanje pri veleprodaji usnjenih izdelkov in potovalne galanterije 

Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji potovalne galanterije iz katerihkoli materialov 

46.17 Posredovanje pri veleprodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov 
46.17.1 Posredovanje pri veleprodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov 

46.17.11 Posredovanje pri veleprodaji živil 

46.17.12 Posredovanje pri veleprodaji pijač 

46.17.13 Posredovanje pri veleprodaji tobačnih izdelkov 

46.18 Posredovanje pri veleprodaji drugih posebnih izdelkov 
46.18.1 Posredovanje pri veleprodaji drugih posebnih izdelkov 

46.18.11 Posredovanje pri veleprodaji farmacevtskih in medicinskih izdelkov, 
kozmetičnih in toaletnih izdelkov ter čistil 

46.18.12 Posredovanje pri veleprodaji iger in igrač, športnih rekvizitov, koles, knjig, 
časopisov, revij in pisalnih potrebščin, glasbil, ur in nakita, fotografske in 
optične opreme 

46.18.19 Posredovanje pri veleprodaji odpadkov ali drugih posebnih izdelkov, d. n. 

Sem spada: 
- posredovanje pri veleprodaji  

• papirja in kartona 
• oblovine 
• odpadkov in ostankov za recikliranje 
• drugega posebnega blaga 

46.19 Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov 
46.19.1 Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov 

46.19.10 Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov 

46.2 Veleprodaja kmetijskih surovin in živih živali 
46.21 Veleprodaja žit, nepredelanega tobaka, semen in krme 

46.21.1 Veleprodaja žit, semen, krme 
46.21.11 Veleprodaja žit 

Sem ne spada: 
- veleprodaja  krmnega žita, gl. 46.21.14 

46.21.12 Veleprodaja semen (razen oljnih) 

46.21.13 Veleprodaja oljnih semen in plodov 

46.21.14 Veleprodaja krme 

46.21.19 Veleprodaja drugih kmetijskih surovin, d. n. 

Sem spada: 
- veleprodaja grozdja za predelavo, hmelja, rastlinskih vlaken, surove 

volne 
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46.21.2 Veleprodaja nepredelanega tobaka 
46.21.20 Veleprodaja nepredelanega tobaka 

46.22 Veleprodaja cvetja in rastlin 
46.22.1 Veleprodaja cvetja in rastlin 

46.22.10 Veleprodaja cvetja in rastlin 

46.23 Veleprodaja živih živali 
46.23.1 Veleprodaja živih živali 

46.23.10 Veleprodaja živih živali 

Sem spada tudi:  
- veleprodaja hišnih živali, akvarijskih rib ipd. 

46.24 Veleprodaja kož in usnja 
46.24.1 Veleprodaja kož in usnja 

46.24.10 Veleprodaja kož in usnja 

46.3 Veleprodaja živil, pijač, tobačnih izdelkov 
46.31 Veleprodaja sadja in zelenjave 

46.31.1 Veleprodaja sadja in zelenjave 
46.31.11 Veleprodaja svežega sadja in zelenjave 

46.31.12 Veleprodaja predelanega sadja in zelenjave 

46.32 Veleprodaja mesa in mesnih izdelkov 
46.32.1 Veleprodaja mesa in mesnih izdelkov 

46.32.11 Veleprodaja mesa (tudi perutnino) 

46.32.12 Veleprodaja mesa mesnih izdelkov (tudi perutninskih) 

46.33 Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov, jajc, jedilnih olj in maščob 
46.33.1 Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov, jajc, jedilnih olj in maščob 

46.33.11 Veleprodaja mleka in mlečnih izdelkov 

46.33.12 Veleprodaja jajc 

46.33.13 Veleprodaja jedilnih olj in maščob 

46.34 Veleprodaja pijač 
46.34.1 Veleprodaja pijač 

46.34.11 Veleprodaja sokov, mineralnih vod in drugih brezalkoholnih pijač 

46.34.12 Veleprodaja alkoholnih pijač 

46.35 Veleprodaja tobačnih izdelkov 
46.35.1 Veleprodaja tobačnih izdelkov 

46.35.10 Veleprodaja tobačnih izdelkov 

46.36 Veleprodaja sladkorja, čokolade in sladkornih izdelkov 
46.36.1 Veleprodaja sladkorja, čokolade in sladkornih izdelkov 

46.36.11 Veleprodaja sladkorja 

46.36.12 Veleprodaja pekovskih izdelkov 

46.36.13 Veleprodaja čokolade in sladkornih izdelkov 

46.37 Veleprodaja kave, čaja, kakava in začimb 
46.37.1 Veleprodaja kave, čaja, kakava in začimb 

46.37.10 Veleprodaja kave, čaja, kakava in začimb 
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46.38 Veleprodaja drugih živil, tudi rib, rakov in mehkužcev 
46.38.1 Veleprodaja rib, rakov in mehkužcev 

46.38.10 Veleprodaja rib, rakov in mehkužcev 

46.38.2 Veleprodaja drugih živil 
46.38.21 Veleprodaja homogeniziranih in dietetičnih živil 

46.38.29 Veleprodaja drugih živil, d. n. 
Sem spada: 
- veleprodaja moke in mlevskih izdelkov, riža, soli, medu, testenin, 

slada sendvičev, pasje hrane ipd. 

46.39 Nespecializirana veleprodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov 
46.39.1 Nespecializirana veleprodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov 

46.39.11 Nespecializirana veleprodaja zamrznjenih živil 

46.39.12 Nespecializirana veleprodaja nezamrznjenih živil, pijač in tobačnih izdelkov 

46.4 Veleprodaja izdelkov široke rabe 
46.41 Veleprodaja tekstila 

46.41.1 Veleprodaja tekstila 
46.41.11 Veleprodaja preje 

46.41.12 Veleprodaja tkanin 
46.41.13 Veleprodaja gospodinjskega perila, zaves in drugih tekstilnih gospodinjskih 

izdelkov 

46.41.14 Veleprodaja tekstilne galanterije 

46.42 Veleprodaja oblačil in obutve 
46.42.1 Veleprodaja oblačil in obutve 

46.42.11 Veleprodaja oblačil 
Sem spada tudi: 
- veleprodaja klobukov in drugih pokrival, dežnikov, pasov, sprehajalnih 

palic ipd. 
- veleprodaja krznenih oblačil 

46.42.12 Veleprodaja obutve 
Sem ne spada: 
- veleprodaja specialne športne obutve (smučarskih čevljev, čevljev z 

drsalkami ipd.), gl. 46.49.33 

46.43 Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav 
46.43.1 Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav 

46.43.11 Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav, razen radijskih, televizijskih in 
fotografskih 

Sem spada: 
- veleprodaja gospodinjskih hladilnikov, pralnih, pomivalnih, sušilnih 

strojev, sesalnikov, šivalnih strojev, električnih naprav za kuhanje in 
ogrevanje ter drugih električnih gospodinjskih naprav 

Sem spada tudi: 
- veleprodaja protivlomnih alarmnih naprav za hišno rabo ter drugih 

delov električne opreme in električnih  delov drugih strojev in naprav, 
za hišno rabo 

46.43.12 Veleprodaja radijskih, televizijskih ter video in DVD naprav za hišno rabo 
Sem spada tudi:  
- veleprodaja avtoradijev 

46.43.13 Veleprodaja posnetih plošč, avdio in video kaset, CD-jev in DVD-jev (razen 
praznih trakov) 

46.43.14 Veleprodaja fotografske in optične opreme 
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46.44 Veleprodaja porcelana, steklenine in čistil 
46.44.1 Veleprodaja porcelana, steklenine in čistil 

46.44.11 Veleprodaja porcelana, steklenine in lončevine 

Sem ne spada: 
- veleprodaja sanitarne keramike, gl. 46.73.13 

46.44.12 Veleprodaja čistil 

46.45 Veleprodaja parfumov in kozmetike 
46.45.1 Veleprodaja parfumov in kozmetike 

46.45.10 Veleprodaja parfumov in kozmetike 

Sem spada tudi:  
- veleprodaja mila 

46.46 Veleprodaja farmacevtskih izdelkov 
46.46.1 Veleprodaja farmacevtskih izdelkov 

46.46.11 Veleprodaja farmacevtskih surovin in farmacevtskih pripravkov 

Sem spada tudi: 
- veleprodaja obližev in kompletov za prvo pomoč 

46.46.12 Veleprodaja medicinskih in ortopedskih instrumentov in pripomočkov 

Sem spada tudi: 
- veleprodaja invalidskih vozičkov ter njihovih delov in opreme 

46.47 Veleprodaja pohištva, svetil, preprog 
46.47.1 Veleprodaja pohištva, svetil, preprog 

46.47.11 Veleprodaja pohištva 

Sem ne spada: 
- veleprodaja pisarniškega pohištva, gl. 46.65.10 

46.47.12 Veleprodaja svetil 

46.47.13 Veleprodaja preprog 

46.48 Veleprodaja ur in nakita 
46.48.1 Veleprodaja ur in nakita 

46.48.10 Veleprodaja ur in nakita 

46.49 Veleprodaja drugih izdelkov široke rabe 
46.49.1 Veleprodaja pribora, kovinskih gospodinjskih predmetov, pletarskih in plutovinastih 

izdelkov ter drugih gospodinjskih predmetov, d. n. 
46.49.11 Veleprodaja kuhinjskega pribora in drugih kovinskih gospodinjskih predmetov 

Sem spada: 
- veleprodaja nožev (razen za stroje), škarij, rezil, neelektričnih brivskih 

naprav, britev, manikirnih setov za osebno rabo 

46.49.12 Veleprodaja pletarskih, plutovinastih, sodarskih in drugih lesenih izdelkov 

46.49.19 Veleprodaja gospodinjskih pripomočkov in opreme, d. n. 

Sem spada: 
- veleprodaja plastičnih ali papirnih posod, vrečk, toaletnega papirja in 

brisač 
- veleprodaja kipcev, okvirjev in drugih okrasnih predmetov iz plastičnih 

mas in neplemenitih kovin 
- veleprodaja sončnikov, vrtnih dežnikov ipd. 
- veleprodaja neelektričnih naprav za kuhanje in gretje 
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46.49.2 Veleprodaja knjig, revij, časopisov, pisalnih potrebščin 
46.49.21 Veleprodaja knjig 

46.49.22 Veleprodaja revij in časopisov 

46.49.23 Veleprodaja papirja, papirnih izdelkov in pisalnih potrebščin 

46.49.3 Veleprodaja drugih izdelkov široke porabe 
46.49.31 Veleprodaja glasbil 

46.49.32 Veleprodaja igrač in igralnih pripomočkov 
Sem spada tudi: 
- veleprodaja videoiger za uporabo na televizorjih 
- veleprodaja opreme za družabne igre (biljard, fliperji), ki se poženejo s 

kovancem ali žetonom 
46.49.33 Veleprodaja športne opreme (vključno s kolesi) 

Sem spada tudi: 
- veleprodaja jadrnic in čolnov, izvenkrmnih motorjev, plezalne in 

smučarske opreme (tudi čevljev), opreme za športni 
-  ribolov ter jahalne opreme 
Sem ne spada: 
- veleprodaja nespecializiranih športnih oblačil  in obutve, gl. 46.42.1 

46.49.34 Veleprodaja usnjene in potovalne galanterije 
Sem ne spada: 
- veleprodaja usnjenih oblačil, gl. 46.42.11 

46.49.35 Veleprodaja znamk in kovancev 

46.49.36 Veleprodaja spominkov in umetnostnih izdelkov 

46.49.39 Veleprodaja drugih izdelkov široke rabe, d. n 

46.5 Veleprodaja informacijske in komunikacijske opreme 
46.51 Veleprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme 

46.51.1 Veleprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme 
46.51.10 Veleprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme 

46.52 Veleprodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav in delov 
46.52.1 Veleprodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav in delov 

46.52.11 Veleprodaja telekomunikacijskih naprav in delov 

46.52.12 Veleprodaja elektronskih naprav in delov 

46.52.13 Veleprodaja neposnetih nosilcev zapisa 

46.6 Veleprodaja drugih strojev, naprav, opreme 
46.61 Veleprodaja kmetijskih strojev, priključkov, opreme 

46.61.1 Veleprodaja kmetijskih strojev, priključkov, opreme 
46.61.11 Veleprodaja kmetijskih in gozdarskih strojev, priključkov, opreme, tudi 

traktorjev 
Sem ne spada: 
- veleprodaja traktorjev za gradbeništvo, gl. 46.63.10 

46.61.12 Veleprodaja vrtnarskih naprav, opreme in orodja 

46.62 Veleprodaja obdelovalnih strojev 
46.62.1 Veleprodaja obdelovalnih strojev 

46.62.11 Veleprodaja strojev za obdelavo lesa 
Sem ne spada: 
- veleprodaja gozdarskih strojev, gl. 46.61.11 

46.62.12 Veleprodaja strojev za obdelavo kovin 

46.62.19 Veleprodaja strojev za obdelavo drugih materialov 
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46.63 Veleprodaja rudarskih in gradbenih strojev 
46.63.1 Veleprodaja rudarskih in gradbenih strojev 

46.63.10 Veleprodaja rudarskih in gradbenih strojev 

Sem spada: 
- veleprodaja traktorjev goseničarjev 
- veleprodaja delov za stroje in naprave za vrtanje, kopanje, dvigovanje 

zemlje, rud in drugih mineralnih snovi 

46.64 Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo 
46.64.1 Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo 

46.64.10 Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo 

Sem spada: 
- veleprodaja strojev za izdelavo ter predelavo tekstila in usnja, kot so 

npr. predilni in pletilni stroji, statve, usnjarski stroji, šivalni stroji ipd. 
- veleprodaja delov in pribora za te stroje 
Sem ne spada: 
- veleprodaja gospodinjskih šivalnih strojev, gl. 46.43.11 

46.65 Veleprodaja pisarniškega pohištva 
46.65.1 Veleprodaja pisarniškega pohištva 

46.65.10 Veleprodaja pisarniškega pohištva 

46.66 Veleprodaja pisarniških strojev in opreme 
46.66.1 Veleprodaja pisarniških strojev in opreme 

46.66.10 Veleprodaja pisarniških strojev in opreme 

Sem spada: 
- veleprodaja pisalnih strojev, fotokopirnih strojev, računskih strojčkov 

ipd. 
- veleprodaja delov in opreme za pisarniške stroje ter fotokopirne 

naprave 

46.69 Veleprodaja drugih strojev, naprav in opreme 
46.69.1 Veleprodaja drugih strojev, naprav in opreme 

46.69.11 Veleprodaja prevoznih sredstev, razen motornih vozil, motornih koles in koles 

Sem spada: 
- veleprodaja ladij, zrakoplovov, tirnih vozil 
- veleprodaja ladijskih in letalskih motorjev, ladijskih kontejnerjev in 

drugih delov 
Sem ne spada: 
- prodaja športnih čolnov in jadrnic ter motorjev zanje, gl. 46.49.33 

46.69.12 Veleprodaja delov in opreme za stroje in naprave 

46.69.13 Veleprodaja dvigalnih in transportnih naprav 

46.69.14 Veleprodaja strojev za prehrambeno in tobačno industrijo 

46.69.15 Veleprodaja profesionalnih električnih strojev, naprav in materiala 

46.69.16 Veleprodaja orožja in streliva 

46.69.19 Veleprodaja drugih strojev in naprav za posebne ali splošne namene 

46.7 Druga specializirana veleprodaja 
46.71 Veleprodaja trdih, tekočih in plinastih goriv 

46.71.1 Veleprodaja trdih, tekočih in plinastih goriv 
46.71.11 Veleprodaja trdih goriv 

46.71.12 Veleprodaja motornega bencina, vključno z letalskim bencinom 

46.71.13 Veleprodaja drugih tekočih in plinastih goriv 
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46.72 Veleprodaja kovin in rud 
46.72.1 Veleprodaja kovin in rud 

46.72.11 Veleprodaja železovih rud 

46.72.12 Veleprodaja rud neželeznih kovin 

46.72.13 Veleprodaja železa in jekla v primarnih oblikah 

46.72.14 Veleprodaja neželeznih kovin v primarnih oblikah 

46.73 Veleprodaja lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme 
46.73.1 Veleprodaja lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme 

46.73.11 Veleprodaja hlodovine in drugega neobdelanega lesa 

46.73.12 Veleprodaja lesenih polizdelkov 

46.73.13 Veleprodaja sanitarne opreme 

46.73.14 Veleprodaja barv in lakov 

46.73.15 Veleprodaja ravnega stekla 

46.73.16 Veleprodaja drugega gradbenega materiala 
Sem spada: 
- veleprodaja parketa, oken, vrat, ploščic, peska, apna, cementa, 

opeke, kovinskih predalčnih  konstrukcij ipd. 
Sem ne spada: 
- veleprodaja  inštalacijske opreme ter ogrevalnih naprav, gl. 46.74.12 

46.73.17 Veleprodaja tapet 

46.73.18 Veleprodaja talnih oblog (razen preprog) 

46.74 Veleprodaja kovinskih izdelkov, inštalacijskega materiala, ročnega orodja, 
naprav za ogrevanje 

46.74.1 Veleprodaja kovinskih izdelkov, inštalacijskega materiala, ročnega orodja, naprav za 
ogrevanje 
46.74.11 Veleprodaja kovinskih izdelkov 

Sem spada: 
- veleprodaja neizolirane žice, žebljev, vijakov, kovinskih sponk in 

drugih materialov za pritrjevanje,  verig, ključavnic, kovinskega okovja 
za pohištvo ali vozila ipd. 

46.74.12 Veleprodaja inštalacijskega materiala, naprav za ogrevanje 
Sem spada: 
- veleprodaja opreme za centralno ogrevanje, radiatorjev, grelnikov 

vode, pip, cevi, cevnih fitingov  ipd. 
46.74.13 Veleprodaja ročnega orodja 

Sem spada: 
- veleprodaja ročnih obdelovalnih strojev z lastnim pogonom 

46.75 Veleprodaja kemičnih izdelkov 
46.75.1 Veleprodaja kemičnih izdelkov 

46.75.11 Veleprodaja gnojil in agrokemičnih izdelkov 
Sem spada tudi: 
- veleprodaja razkužil 

46.75.12 Veleprodaja industrijskih kemikalij 
Sem spada: 
- veleprodaja soli (razen kuhinjske), etanola, naftnega bitumna, 

parafina, maziv, utekočinjenega zraka, barvil, strojil, nekovin, kislin ter 
njihovih soli, destilirane vode, ogljikovodikov, lesnega oglja, tiskarskih 
barv, glicerina, razstreliv, lepil, topil, eteričnih olj, sredstev za 
galvaniziranje, laboratorijskih reagentov, katalizatorjev, stabilizatorjev, 
aktivnega oglja, sredstev za dodelavo in pospeševanje barvanja 
tekstila, papirja, usnja ipd., veziv za livarske kalupe, preparatov za 
dekapiranje in varjenje ter drugih industrijskih kemikalij 
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46.76 Veleprodaja drugih polizdelkov 
46.76.1 Veleprodaja drugih polizdelkov 

46.76.11 Veleprodaja papirja in kartona 

46.76.12 Veleprodaja tekstilnih vlaken 

Sem spada: 
- veleprodaja naravnih, umetnih in sintetičnih vlaken, pripravljenih za 

predenje 
- veleprodaja odpadkov iz umetnih ali sintetičnih vlaken, česanih 

46.76.13 Veleprodaja plastike in gume v primarnih oblikah 

46.76.19 Veleprodaja drugih nekmetijskih polizdelkov 

Sem spada: 
- veleprodaja polizdelkov iz plastičnih mas, gume, mineralov 
- veleprodaja embalaže iz plastike (vrečk, škatel, zabojev), steklenic in 

druge steklene embalaže, lahke kovinske embalaže 
- veleprodaja dragih in poldragih kamnov  
- veleprodaja surovih ali rafiniranih rastlinskih olj za industrijsko rabo ter 

prehrambene namene, rastlinskih ter živalskih masti ipd. 

Sem ne spada: 
- veleprodaja avtomobilskih gum, gl. 45.31.11 

46.77 Veleprodaja ostankov in odpadkov 
46.77.1 Veleprodaja ostankov in odpadkov 

46.77.10 Veleprodaja ostankov in odpadkov 

46.9 Nespecializirana veleprodaja 
46.90 Nespecializirana veleprodaja 

46.90.1 Nespecializirana veleprodaja 
46.90.10 Nespecializirana veleprodaja 

Sem spada: 
- nespecializirana prodaja raznega blaga 

47 Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles 
47.0 Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles 

47.00 Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles 
47.00.1 Maloprodaja sadja, zelenjave, mesa, rib, pekovskih in mlečnih izdelkov ter jajc 

47.00.11 Maloprodaja svežega sadja in zelenjave 

Sem ne spada: 
- maloprodaja sušenega, zamrznjenega, konzerviranega sadja ali 

vrtnin, gl. 47.00.12 

47.00.12 Maloprodaja predelanega sadja in zelenjave 

47.00.13 Maloprodaja mesa 

47.00.14 Maloprodaja mesnih izdelkov 

47.00.15 Maloprodaja rib, rakov in mehkužcev 

47.00.16 Maloprodaja pekovskih izdelkov 

Sem ne spada: 
- serviranje peciva in slaščic za takojšnje užitje na kraju samem,  

gl. 56.10.19 
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47.00.17 Maloprodaja sladkornih izdelkov 
Sem spada: 
- maloprodaja bonbonov, sladkornih izdelkov 
- maloprodaja čokoladnih izdelkov, sladoleda, sadja, orehov, sadnih 

lupin ter drugih delov rastlin, konzerviranih v sladkorju, vendar ne 
serviranih za takojšnje zaužitje 

Sem ne spada: 
- serviranje sladoleda za takojšnje užitje, gl. 56.10.19 

47.00.18 Maloprodaja mlečnih izdelkov 
47.00.19 Maloprodaja jajc 

47.00.2 Maloprodaja drugih živil, pijač in tobačnih izdelkov 
47.00.21 Maloprodaja kave, čaja, kakava in začimb 
47.00.22 Maloprodaja jedilnega olja in maščob 
47.00.23 Maloprodaja dietetične in homogenizirane hrane 
47.00.24 Maloprodaja drugih živil, d. n. 
47.00.25 Maloprodaja alkoholnih pijač 
47.00.26 Maloprodaja drugih pijač 
47.00.27 Maloprodaja tobačnih izdelkov 

47.00.3 Maloprodaja informacijske in komunikacijske opreme 
47.00.31 Maloprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme 

Sem ne spada: 
- maloprodaja neposnetih plošč in trakov, gl. 47.00.64 

47.00.32 Maloprodaja telekomunikacijskih naprav in opreme 
47.00.33 Maloprodaja avdio in video naprav in opreme 

Sem spada: 
- maloprodaja radijskih in TV sprejemnikov, videorekorderjev, 

kasetofonov, hi-fi naprav ipd. 
47.00.4 Maloprodaja gradbenega materiala in kovinskih izdelkov 
47.00.41 Maloprodaja kovinskih izdelkov 
47.00.42 Maloprodaja barv in lakov 

Sem ne spada: 
- maloprodaja barvic in črnil, gl. 47.00.63 

47.00.43 Maloprodaja ravnega stekla 
47.00.44 Maloprodaja vrtnarske opreme 
47.00.45 Maloprodaja inštalacijske opreme in ogrevalnih naprav 
47.00.46 Maloprodaja sanitarne opreme 

Sem spada: 
- maloprodaja kadi, umivalnikov, straniščnih školjk ipd., iz katerihkoli 

materialov 
- maloprodaja sanitarne keramične opreme ter sanitarnih izdelkov ter 

njihovih delov, iz železa, jekla , aluminija ali bakra 
47.00.47 Maloprodaja ročnega orodja 
47.00.49 Maloprodaja drugega gradbenega materiala 

47.00.5 Maloprodaja gospodinjskih predmetov 
47.00.51 Maloprodaja tekstila 

Sem spada: 
- maloprodaja blaga v metraži 
- maloprodaja sukancev in pletilnih voln, šiviljskih trakov, čipk, vezenin 

ipd. 
- šivank, pletilk ipd. 
Sem spada tudi: 
- maloprodaja namiznega, kopalniškega ali posteljnega perila, odej ipd. 
Sem ne spada: 
- maloprodaja zaves, gl. 47.00.52 
- maloprodaja šotorov, gl. 47.00.66 
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47.00.52 Maloprodaja zaves 

47.00.53 Maloprodaja tapet, preprog in talnih oblog 

47.00.54 Maloprodaja električnih gospodinjskih naprav 

Sem spada: 
- maloprodaja gospodinjskih hladilnikov, pralnih in pomivalnih strojev, 

sesalnikov, šivalnih strojev, električnih naprav za 
- kuhanje in ogrevanje ter drugih električnih gospodinjskih naprav 

47.00.55 Maloprodaja pohištva 

47.00.56 Maloprodaja svetil 

47.00.57 Maloprodaja lesenih, plutovinastih in pletarskih izdelkov 

47.00.58 Maloprodaja glasbil in muzikalij 

47.00.59 Maloprodaja steklenine, keramike, posod, pribora in neelektričnih 
gospodinjskih naprav, izdelkov in opreme, d. n. 

Sem spada: 
- maloprodaja gospodinjskih izdelkov iz keramike, lončenine, porcelana, 

stekla 
- maloprodaja okrasne keramike 
- maloprodaja varnostnih sistemov, ključavnic, sefov, trezorjev ipd, brez 

montaže ali vzdrževanja 

47.00.6 Maloprodaja izdelkov za kulturo in šport 
47.00.61 Maloprodaja knjig 

Sem ne spada: 
- maloprodaja rabljenih knjig, gl. 47.00.92 

47.00.62 Maloprodaja časopisov in revij 

47.00.63 Maloprodaja pisalnih potrebščin 

47.00.64 Maloprodaja zvočnih in video posnetkov 

Sem spada tudi: 
- maloprodaja neposnetih plošč in trakov 
Sem ne spada: 
- posojanje videokaset, DVD ali CD plošč, gl. 77.22.10 

47.00.65 Maloprodaja športne opreme 

47.00.66 Maloprodaja opreme za taborjenje 

47.00.67 Maloprodaja igrač in rekvizitov za igre in zabavo 

Sem spada: 
- maloprodaja videoiger za uporabo na TV sprejemnikih, igralnih kart, 

modelčkov za sestavljanje, opreme in rekvizitov za družabne igre, 
karnevalskih izdelkov, pirotehničnih izdelkov za ognjemete ipd. 

47.00.68 Maloprodaja znamk in kovancev 

47.00.69 Maloprodaja spominkov in umetnostnih izdelkov 

Sem spada tudi: 
- storitve prodajnih galerij 
Sem ne spada: 
- maloprodaja starin, gl. 47.00.91 

47.00.7 Maloprodaja oblačil, farmacevtskih, medicinskih in toaletnih izdelkov, cvetja, rastlin ter 
hišnih živali in hrane zanje 
47.00.71 Maloprodaja oblačil 

Sem spada: 
- maloprodaja vrhnjih in spodnjih oblačil, ženskih, moških ali otroških 
Sem spada tudi: 
- maloprodaja športnih oblačil, nogavic, usnjenih in krznenih oblačil in 

pokrival ter oblačilnih dodatkov 
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47.00.72 Maloprodaja obutve 

47.00.73 Maloprodaja usnjenih izdelkov in potovalne galanterije 

Sem ne spada: 
- maloprodaja usnjene obutve, gl. 47.00.72 

47.00.74 Maloprodaja farmacevtskih izdelkov 

47.00.75 Maloprodaja medicinskih in ortopedskih izdelkov 

Sem spada tudi: 
- maloprodaja invalidskih vozičkov ter njihovih delov in opreme 

47.00.76 Maloprodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov 

47.00.77 Maloprodaja cvetja, rastlin in semen 

47.00.78 Maloprodaja gnojil in agrokemičnih izdelkov 

47.00.79 Maloprodaja hišnih živali ter hrane zanje 

47.00.8 Maloprodaja motornih goriv in drugih novih izdelkov, d. n. 
47.00.81 Maloprodaja motornih goriv 

Sem spada: 
- maloprodaja dizelskega goriva, motornih bencinov, kerozina, 

motornega plina ipd., tudi prek posrednikov 
Sem spada tudi: 
- prodaja motornih maziv, antifriza ipd. 
Sem ne spada: 
- pranje avtomobilov, gl. 45.20.30 
- maloprodaja avtomobilske opreme, gl. 45.32.12 
- maloprodaja kurilnega olja ali plina za ogrevanje, kuhanje ipd,  

gl. 47.00.85 
47.00.82 Maloprodaja ur in nakita 

47.00.83 Maloprodaja fotografskih, optičnih in preciznih instrumentov in naprav; storitve 
optikov 

Sem spada: 
- maloprodaja fotoaparatov, filmov, daljnogledov, mikroskopov, 

preciznih instrumentov ipd. 
Sem spada tudi: 
- maloprodaja očal ter storitve optikov (prilagajanje očal, nameščanje 

leč v očala ipd.) 
47.00.84 Maloprodaja čistil 

47.00.85 Maloprodaja plina v jeklenkah, kurilnega olja, premoga in drv 

Sem ne spada: 
- maloprodaja motornega goriva, gl. 47.00.81 

47.00.86 Maloprodaja drugih neživilskih izdelkov široke rabe, d. n. 

47.00.87 Maloprodaja kmetijskih surovin, d. n. 

Sem spada: 
- maloprodaja v specializiranih prodajalnah: 

• zrnja, oljnih in drugih semen ter krme 
• živih kmetijskih živali 
• drugih kmetijskih surovin, d.n. 

47.00.88 Maloprodaja strojev in naprav, d. n. 

Sem spada: 
- maloprodaja pisarniških strojev in opreme 
- industrijskih strojev za posebne namene, opreme  ter dodatkov zanje 
- drugih strojev in opreme, d.n. 
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47.00.89 Maloprodaja drugih neživilskih izdelkov, d. n. 

Sem spada: 
- maloprodaja papirja in kartona 
- rudnin in mineralov ter drugih neprehrambenih polizdelkov in surovin, 

d.n. 

47.00.9 Maloprodaja starin in rabljenih izdelkov 
Sem spada tudi: 
- maloprodaja prek dražbenih hiš 

47.00.91 Maloprodaja starin 

47.00.92 Maloprodaja rabljenih knjig 

47.00.99 Maloprodaja drugih rabljenih izdelkov 
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H PREVOZNE STORITVE IN SKLADIŠČENJE 

49 Kopenski prevoz; cevovodni transport 
49.1 Medkrajevni železniški prevoz potnikov 

49.10 Medkrajevni železniški prevoz potnikov 
49.10.1 Medkrajevni železniški prevoz potnikov 

49.10.11 Železniški prevoz potnikov za turistične oglede 

49.10.19 Drug medkrajevni železniški prevoz potnikov 

Sem spada: 
- medkrajevni železniški prevoz potnikov in njihovih vozil, ne glede na 

razdaljo in razred storitve 
- prevoz potniške prtljage, živali ipd. 
Sem ne spada: 
-  potniški prevoz z mestno in primestno železnico, gl. 49.31.10 
- storitve železniških postaj, gl. 52.21.19 
- storitve spalnikov, gl. 55.90.13 
- storitve jedilnih vagonov, gl. 56.10.12 

49.2 Železniški prevoz tovora 
49.20 Železniški prevoz tovora 

49.20.1 Železniški prevoz tovora 
Sem spada: 
- prevoz tovora po glavnem železniškem omrežju kot tudi po posebnih 

progah 
Sem ne spada: 
- skladiščenje, gl. 52.10.1 
- storitve železniške vleke in potiskanja, ranžiranje vlakov, gl. 52.21.11 
- pretovarjanje, gl. 52.24.1 

49.20.11 Železniški prevoz tovora s hladilnimi vagoni 

Sem spada: 
- železniški prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora v posebnih 

hladilnih vagonih 
49.20.12 Železniški prevoz naftnih derivatov s cisternami 

Sem spada: 
- železniški prevoz naftnih proizvodov (nafte, zemeljskega plina, naftnih 

derivatov) v posebnih vagonih - cisternah 
49.20.13 Železniški prevoz tekočin in plinov s cisternami 

Sem spada: 
- železniški prevoz tekočin in plinov v posebnih vagonih - cisternah 

49.20.14 Železniški prevoz tovora z intermodalnimi zabojniki 

Sem spada: 
- železniški prevoz posameznih predmetov in paketov, sestavljenih in 

poslanih v posebej zgrajenih ladijskih zabojnikih oblikovanih za lažje 
rokovanje med prevozom 

49.20.15 Železniški prevoz poštnih pošiljk 

Sem spada: 
- železniški prevoz poštnih pošiljk za domače ali tuje poštne ustanove 
- železniški prevoz pisem in paketov v imenu poštnih in kurirskih 

storitev 
49.20.16 Železniški prevoz sipkega tovora 

Sem spada: 
- železniški prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska, 

premoga ipd. 
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49.20.19 Drug železniški prevoz tovora 
Sem spada: 
- železniški prevoz avtomobilov, tovornjakov in prikolic 
- železniški prevoz živih živali 
- železniški prevoz drugega tovora 
Sem ne spada: 
- železniški prevoz prtljage potnikov in njihovih avtomobilov,  

gl. 49.10.19 

49.3 Drug kopenski prevoz potnikov 
49.31 Mestni in primestni kopenski prevoz potnikov 

49.31.1 Mestni in primestni železniški prevoz potnikov 
49.31.10 Mestni in primestni železniški prevoz potnikov 

Sem spada: 
- mestni  in primestni železniški prevoz potnikov,  njihove prtljage in 

živali 
- Mestni prevoz je določen kot prevoz v okviru iste urbane enote; 

medmestni prevoz pa je prevoz na širšem območju posameznega 
mesta ali skupine naselij 

- prevoz s podzemno železnico 
Sem ne spada: 
- medmestni železniški prevoz, gl. 49.10.1  
- prevoz s tramvajem, gl. 49.31.21 

49.31.2 Drug mestni in primestni kopenski prevoz potnikov 
49.31.21 Mestni in primestni cestni prevoz potnikov na javnih linijah 

Sem spada: 
- mestni in primestni cestni prevoz potnikov, njihove prtljage in živali na 

rednih javnih linijah z mnogimi postajališči, z avtobusi, trolejbusi, 
tramvaji ali podobnimi vozili na območju posameznega mesta ali 
skupine naselij 

Sem spada tudi: 
- prevoz z zobato železnico, žičnico ipd., če je del mestnega, 

primestnega ali velemestnega tranzitnega sistema, ki poteka na javnih 
linijah 

Sem ne spada: 
- mestni in primestni železniški prevoz, gl. 49.31.10 

49.31.22 Multimodalni mestni in primestni prevoz potnikov na javnih linijah 
Sem spada: 
- mestni in primestni prevoz potnikov na javnih linijah po voznem redu z več 

prevoznimi sredstvi 

49.32 Storitve taksijev 
49.32.1 Storitve taksijev 

49.32.11 Prevoz s taksiji 
Sem spada: 
- mestni, primestni in medkrajevni prevoz s taksiji. Storitev se navadno 

obračuna glede na prevoženo razdaljo in za določen cilj. Upoštevane 
so tudi storitve za rezervacijo teh prevozov. 

- izredni prevoz na letališče ali z letališča 
Sem ne spada: 
- storitve prevoza z vprežnini vozili, gl. 49.39.35 
- storitve vodnih taksijev, gl. 50.30.19 
- storitve aero taksijev, gl. 51.10.12 
- prevoz z reševalnimi vozili, gl. 86.90.14 

49.32.12 Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem 
Sem spada: 
- druge storitve najetih vozil z voznikom, razen storitev taksijev. Te 

storitve se navadno obračuna glede na čas, za določeno število 
potnikov in navadno vključujejo prevoz do več namembnih krajev. 
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49.39 Drug kopenski prevoz potnikov, d. n. 
49.39.1 Cestni prevoz potnikov na medkrajevnih in posebnih linijah 

49.39.11 Medkrajevni cestni prevoz potnikov na javnih linijah 
Sem spada: 
- medkrajevni redni cestni prevoz potnikov, njihove prtljage in živali po 

voznem redu na rednih javnih linijah, z avtobusi ipd. 
49.39.12 Medkrajevni cestni prevoz potnikov na posebnih linijah 

Sem spada: 
- medkrajevni cestni  potniški prevoz, organiziran za posebne stranke, 

ki poteka po prej določenem voznem redu in poti  
- medkrajevni prevoz od mest do letališč ali postaj, po voznem redu 

49.39.13 Drugi cestni prevoz potnikov na posebnih linijah 
Sem spada: 
- mestni in primestni cestni potniški prevoz, organiziran za posebne 

stranke (npr. šole, podjetja), ki poteka po prej določenem voznem 
redu in poti 

- primestni prevoz od mest do letališč ali postaj, po voznem redu 
- prevoz šolarjev z avtobusi od domov do šole ali med šolami 
Sem ne spada: 
- storitve taksijev, gl. 49.32.11 
- drugi prevozi z najetim osebnim avtomobilom z voznikom,   

gl. 49.32.12 
- prevoz z žičnicami, ki niso del mestnega prometnega sistema,  

gl. 49.39.20 
- cestni prevoz potnikov za turistične oglede, gl. 49.39.32 

49.39.2 Prevoz potnikov z žičnicami in vlečnicami 
49.39.20 Prevoz potnikov z žičnicami in vlečnicami 

Sem spada: 
- prevozi z žičnicami, zobatimi železnicami, vlečnicami ipd., če niso del 

mestnega prometnega sistema 
Sem ne spada: 
- prevozi z žičnicami, dvigali ipd., ki so del mestnega prometnega 

sistema, gl. 49.31.21 

49.39.3 Izredni kopenski prevoz potnikov 
49.39.31 Dajanje avtobusov in kombijev z voznikom v najem 

Sem spada: 
- dajanje avtobusov z voznikom v najem za določen čas, navadno 

neodvisno od prevožene razdalje. Najemnik določa kdaj in kako bo 
vozilo obratovalo, določa potovalni načrt in druge obratovalne 
podrobnosti 

Sem ne spada: 
- lokalni prevoz potnikov z avtobusi brez voznega reda, gl. 49.39.33 
- prevoz potnikov z avtobusi brez voznega reda na dolge razdalje,  

gl. 49.39.34 
49.39.32 Cestni prevoz potnikov za turistične oglede 

Sem spada: 
- avtobusni prevoz potnikov za turistične oglede, tudi za ogled mesta 

49.39.33 Izredni lokalni prevoz potnikov z avtobusi 
Sem spada: 
- prevozi potnikov z najetimi avtobusi, kombiji ipd. na mestnem in 

primestnem območju, navadno obračunani na osnovi prevoženega 
časa in razdalje, pogosto na več namembnih krajev. 

Nasprotno od dajanja avtobusov v najem, kjer ima najemnik nad prevozi vso kontrolo, se 
ta storitev vrši po vnaprej določenem voznem načrtu. 

Sem ne spada: 
- dajanje avtobusov z voznikom v najem, gl. 49.39.31 
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49.39.34 Izredni prevoz potnikov z avtobusi na dolge razdalje 

Sem spada: 
- prevozi potnikov z najetimi avtobusi, kombiji ipd. na daljše razdalje, 

navadno obračunani na osnovi prevoženega časa in razdalje, pogosto 
na več namembnih krajev.  
Nasprotno od dajanja avtobusov v najem, kjer ima najemnik nad 
prevozi vso kontrolo, se ta storitev vrši po vnaprej določenem voznem 
načrtu. 

Sem ne spada: 
- dajanje avtobusov z voznikom v najem, gl. 49.39.31 

49.39.35 Cestni prevoz potnikov z vprežnimi vozili 

Sem spada: 
- prevoz potnikov z vprežnimi vozili, z vpreženimi živalmi in kočijažem 

ali z vozili kot so rikše ipd. 
Sem ne spada: 
- dajanje vprežnih vozil brez voznika v najem, gl. 77.12.19 

49.39.39 Cestni prevoz potnikov, d. n. 

Sem spada: 
- drugi kopenski prevozi z vozili z voznikom 
- prevoz spremljajoče potniške prtljage ali živali 
Sem ne spada: 
- prevoz z reševalnimi vozili, gl. 86.90.14 

49.4 Cestni prevoz tovora; selitvene storitve 
49.41 Cestni prevoz tovora 

49.41.1 Cestni prevoz tovora 
Sem ne spada: 
- priprava in pakiranje tovora za transport, gl. 52.29.20 

49.41.11 Cestni prevoz tovora s hladilnimi vozili 

Sem spada: 
- cestni prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora s posebnimi 

hladilnimi vozili 
49.41.12 Cestni prevoz naftnih derivatov s cisternami 

Sem spada: 
- cestni prevoz naftnih proizvodov (nafte, zemeljskega plina, naftnih 

derivatov) s posebnimi cisternami 
49.41.13 Cestni prevoz drugih tekočin ali plinov s cisternami 

Sem spada: 
- cestni prevoz drugih tekočin in plinov s posebnimi cisternami 
Sem spada tudi: 
- zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarn 
Sem ne spada: 
- distribucija vode s tovornjaki, gl. 36.00.20 

49.41.14 Cestni prevoz tovora z intermodalnimi zabojniki 

Sem spada: 
- cestni prevoz tovora v zabojnikih, tudi za ladijski prevoz 

49.41.15 Cestni prevoz razsutega blaga 

Sem spada: 
- cestni prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska, 

premoga ipd. 
49.41.16 Cestni prevoz živih živali 

Sem spada: 
- cestni prevoz živih živali v za to prirejenih vozilih 
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49.41.17 Cestni prevoz tovora z vprežnimi vozili 
Sem spada tudi: 
- cestni prevoz tovora z vozili, ki jih vleče človek 

49.41.18 Cestni prevoz poštnih pošiljk 
Sem spada: 
- kopenski prevoz poštnih pošiljk na katerikoli način, razen z železnico 
Sem ne spada: 
- prevoz poštnih pošiljk z železnico, gl. 49.20.15 
- poštne in kurirske storitve, gl. 53.10.1 

49.41.19 Drug cestni prevoz tovora 
Sem spada: 
- cestni prevoz drugega tovora s specializiranimi vozili, d.n. 

Vključeni so prevozi odpadkov in ostankov (brez zbiranja ali odstranjevanja), prevozi 
sveže betonske mešanice, makadamske mešanice, prevoz vozil in drugi prevozi s 
posebnimi vozili 

- cestni prevoz tovora z nespecializiranimi vozili 
49.41.2 Dajanje tovornjakov z voznikom v najem 

49.41.20 Dajanje tovornjakov z voznikom v najem 
Sem spada: 
- dajanje tovornjakov, prikolic in drugih tovornih vozil z voznikom v 

najem 
Sem ne spada: 
- cestni prevoz tovora, gl. 49.41.1 
- dajanje tovornih vozil v najem brez voznika, gl. 77.12.11 

49.42 Selitvene storitve 
49.42.1 Selitvene storitve 

49.42.11 Selitvene storitve za gospodinjstva 
Sem spada: 
- storitve preseljevanja gospodinjskega pohištva in opreme,  vključno s 

spremljajočimi opravili, kot so pakiranje, razpakiranje in nameščanje 
na novi lokaciji 

49.42.19 Druge selitvene storitve 
Sem spada: 
- storitve preseljevanja pisarniške opreme, strojev in pohištva,  vključno 

s spremljajočimi opravili, kot so pakiranje, razpakiranje in nameščanje 
na novi lokaciji 

49.5 Cevovodni transport 
49.50 Cevovodni transport 

49.50.1 Cevovodni transport 
Sem spada tudi: 
- obratovanje črpalnih postaj 

49.50.11 Cevovodni transport surove ali rafinirane nafte in naftnih derivatov 
49.50.12 Cevovodni transport zemeljskega plina 

Sem ne spada: 
- utekočinjanje in vplinjanje zemeljskega plina, gl. 09.10.13 
- distribucija plina po distribucijskem omrežju do končnega porabnika, 

gl. 35.22.10 
49.50.19 Cevovodni transport drugih snovi 

Sem spada: 
- cevovodni transport drugih kemičnih izdelkov, premogovega blata in 

drugih izdelkov, d.n. 
Sem ne spada: 
- distribucija pare in tople vode po distribucijskem omrežju do končnega 

porabnika, gl. 35.30.12 
- distribucija vode po vodovodnem omrežju, gl. 36.00.20 
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50 Vodni prevoz 
50.1 Pomorski prevoz potnikov 

50.10 Pomorski prevoz potnikov 
50.10.1 Pomorski prevoz potnikov 

50.10.11 Pomorski prevoz potnikov s trajekti 
Sem spada: 
- redni ali izredni pomorski prevoz potnikov s trajekti, vključno s 

hidrogliserji in plovili na zračni blazini 
- prevoz spremljajoče prtljage, živali in drugih stvari, ki se lahko 

prevažajo brez dodatnih stroškov 
50.10.12 Pomorski prevoz potnikov z ladjami za križarjenje 

Sem spada: 
- storitve ladij za križarjenje po morju, s plovbo, namestitvijo, prehrano, 

rekreacijo in drugo zabavo vključeno v ceni 
50.10.19 Drug pomorski prevoz potnikov 

Sem spada: 
- prevoz potnikov po morju, na rednih linijah ali brez voznega reda, ne 

glede na razred storitve, razen prevoza s trajekti ali ladjami za 
križarjenje 

- prevoz potnikov iz enega pristanišča v drugega, tudi s tovornimi 
ladjami 

- prevoz spremljajoče prtljage, živali in drugih stvari, ki se lahko 
prevažajo brez dodatnih stroškov 

Sem spada tudi: 
- prevoz po morju z vodnimi taksiji 
- prevoz potnikov po morju z izletniškimi čolni 

50.10.2 Dajanje morskih potniških plovil s posadko v najem 
50.10.20 Dajanje morskih potniških plovil s posadko v najem 

Sem spada tudi: 
- dajanje jaht, čolnov, izletniških ladij s posadko v najem (npr. za 

ribarjenje) 
Sem ne spada: 
- dajanje morskih tovornih ladij s posadko v najem, gl. 50.20.21 
- dajanje jaht, jadrnic, čolnov v najem brez posadke, gl. 77.21.10 
- dajanje potniških ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10 

50.2 Pomorski prevoz tovora 
50.20 Pomorski prevoz tovora 

50.20.1 Pomorski prevoz tovora 
Sem ne spada: 
- pretovarjanje, gl. 52.24.1 

50.20.11 Pomorski prevoz tovora s hladilnimi plovili 
Sem spada: 
- pomorski prevoz z ladjami, prirejenimi za zamrznjen ali ohlajen tovor 
Sem ne spada: 
- pomorski prevoz utekočinjenega plina, gl. 50.20.13 

50.20.12 Pomorski prevoz surove nafte s tankerji 
50.20.13 Pomorski prevoz drugih tekočin ali plinov s tankerji 

Sem spada: 
- pomorski prevoz utekočinjenega zemeljskega plina, metana ali naftnih 

derivatov s tankerji 
50.20.14 Pomorski prevoz intermodalnih zabojnikov z ladjami 

Sem spada: 
- pomorski prevoz blaga v intermodalnih zabojnikih 
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50.20.15 Pomorski prevoz razsutega blaga 

Sem spada: 
- pomorski prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska, 

premoga ipd. 
50.20.19 Drug pomorski prevoz tovora 

Sem spada: 
- pomorski prevoz poštnih pošiljk  
- pomorski prevoz drugega tovora 

50.20.2 Dajanje morskih tovornih plovil s posadko v najem; vlečenje in potiskanje morskih 
plovil 
50.20.21 Dajanje morskih tovornih plovil s posadko v najem 

Sem spada: 
- dajanje morskih tovornih plovil s posadko v najem, npr. tankerjev, 

tovornih ladij, ribiških ladij, vlačilcev ipd. 
Sem ne spada: 
- dajanje morskih potniških ladij s posadko v najem, gl. 50.10.20 
- dajanje ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10 

50.20.22 Vlečenje in potiskanje morskih plovil 
Sem spada: 
- vleka in potiskanje morskih plovil. Te storitve običajno opravljajo 

plovila, ki sama ne prevažajo tovora ali potnikov. 
- vleka in potiskanje ploščadi, plavajočih žerjavov, pontonov, maon, boj, 

plavajočih bagrov  ipd. 
Sem ne spada: 
- storitve vlačilcev ob pristajanju ladij, gl. 52.22.13 
- reševanje ladij, splavljanje nasedlih ladij, vleka poškodovanih ladij,  

gl. 52.22.15 

50.3 Prevoz potnikov po celinskih vodah 
50.30 Prevoz potnikov po celinskih vodah 

50.30.1 Prevoz potnikov po celinskih vodah 
50.30.11 Prevoz potnikov po celinskih vodah s trajekti 

Sem spada: 
- prevoz potnikov, njihove spremljajoče prtljage, vozil in živali po rekah, 

jezerih, prekopih in drugih celinskih vodah s trajekti, gliserji in plovili 
na zračno blazino, po voznem redu ali brez njega 

50.30.12 Prevoz potnikov po celinskih vodah z ladjami za križarjenje 
Sem spada: 
- storitve ladij za križarjenje po jezerih, rekah, prekopih, s plovbo, 

namestitvijo, prehrano, rekreacijo in drugo zabavo vključeno v ceni 
50.30.13 Prevoz potnikov po celinskih vodah s čolni za turistične oglede 

Sem spada: 
- prevoz potnikov po jezerih in rekah z izletniškimi čolni, pletnami ipd. 

50.30.19 Drug prevoz potnikov po celinskih vodah 
Sem spada: 
- prevoz potnikov po celinskih vodah, po voznem redu ali brez njega, 

razen prevoza s trajekti, ladjami za križarjenje ter izletniškimi čolni 
- vodni taksi 
Sem ne spada: 
- prevoz potnikov po celinskih vodah s trajekti, gl. 50.30.11 
- prevoz potnikov po celinskih vodah z ladjami za križarjenje, 

gl. 50.30.12 
- prevoz potnikov po celinskih vodah z izletniškimi čolni, gl. 50.30.13 
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50.30.2 Dajanje plovil za celinske vode za prevoz potnikov s posadko v najem 
50.30.20 Dajanje plovil za celinske vode za prevoz potnikov s posadko v najem 

Sem spada tudi: 
- dajanje jaht, jadrnic in čolnov za celinske vode s posadko v najem 
Sem ne spada: 
- dajanje tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem,  

gl. 50.40.21 
- dajanje jaht, jadrnic, čolnov brez posadke v najem, gl. 77.21.10 
- dajanje ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10 

50.4 Prevoz tovora po celinskih vodah 
50.40 Prevoz tovora po celinskih vodah 

50.40.1 Prevoz tovora po celinskih vodah 
Sem ne spada: 
- pretovarjanje, gl. 52.24.1 

50.40.11 Prevoz tovora s hladilnimi plovili po celinskih vodah 
Sem spada: 
- prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora po jezerih, rekah, prekopih 

s plovili, ki imajo za to prirejene prostore 
50.40.12 Prevoz surove nafte s tankerji po celinskih vodah 
50.40.13 Prevoz drugih tekočin ali plinov s tankerji po celinskih vodah 

Sem spada: 
- prevoz drugih razsutih tekočin ali plinov, kot so zemeljski plin, metan 

in naftni derivati, v posebnih tankerjih po celinskih vodah 
50.40.14 Prevoz intermodalnih zabojnikov z ladjami po celinskih vodah 

Sem spada: 
- prevoz blaga v intermodalnih zabojnikih po celinskih vodah 

50.40.19 Prevoz drugega tovora po celinskih vodah 
Sem spada: 
- prevoz drugega tovora po celinskih vodah 

50.40.2 Dajanje tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem; vlečenje in potiskanje 
rečnih in jezerskih plovil 
50.40.21 Dajanje tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem 

Sem spada: 
- dajanje  tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem, npr. 

tankerjev, tovornih ladij, ribiških ladij, vlačilcev ipd. 
Sem ne spada: 
- dajanje celinskih potniških ladij s posadko v najem, gl. 50.30.20 
- dajanje ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10 

50.40.22 Vlečenje in potiskanje rečnih in jezerskih plovil 
Sem spada: 
- vleka plovil po rekah, jezerih, prekopih, če to opravlja vlačilec 
- vleka ploščadi, plavajočih žerjavov, plavajočih bagrov, boj ipd. 
Sem ne spada: 
- storitve zasidranja in odsidranja z vlečnimi plovili, gl. 52.22.14 
- vleka poškodovanih rečnih plovil, gl. 52.22.16 
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51 Zračni prevoz 
51.1 Zračni prevoz potnikov 

51.10 Zračni prevoz potnikov 
51.10.1 Zračni prevoz potnikov 

51.10.11 Domači redni zračni prevoz potnikov 
Sem spada: 
- zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na domačih linijah po 

voznem redu, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi 
51.10.12 Domači posebni zračni prevoz potnikov, z izjemo panoramskih letov 

Sem spada: 
- izredni zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na  domačih linijah 

brez voznega reda, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi 
Sem spada tudi: 
- storitve aerotaksija; te se navadno obračuna glede na prevoženo 

razdaljo in za določen cilj 
Sem ne spada: 
- panoramski poleti, gl. 51.10.15 
- dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.10.20 

51.10.13 Mednarodni redni zračni prevoz potnikov 
Sem spada: 
- zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na rednih mednarodnih 

linijah po voznem redu, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi 
51.10.14 Mednarodni posebni zračni prevoz potnikov 

Sem spada: 
- izredni zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na  mednarodnih 

linijah brez voznega reda, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi 
Sem ne spada: 
- panoramski poleti, gl. 51.10.15 
- dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.10.20 

51.10.15 Prevoz potnikov na panoramskih letih 
51.10.2 Dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem 

51.10.20 Dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem 
Sem spada: 
- dajanje zrakoplovov, primernih za prevoz potnikov, s posadko v 

najem. Te storitve se navadno obračuna glede na čas in vsebujejo 
več namembnih krajev. 

Sem ne spada: 
- storitve aerotaksijev, gl. 51.10.12 
- dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.21.20 
- dajanje zrakoplovov brez posadke v najem, gl. 77.35.10 

51.2 Zračni prevoz tovora in vesoljski prevoz 
51.21 Zračni prevoz tovora 

51.21.1 Zračni prevoz tovora 
Sem ne spada: 
- dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.21.20 

51.21.11 Redni zračni prevoz intermodalnih zabojnikov 
Sem spada: 
- redni zračni prevoz tovora v intermodalnih zabojnikih 

51.21.12 Zračni prevoz poštnih pošiljk 
Sem spada: 
- zračni prevoz poštnih pošiljk, po voznem redu ali brez njega 
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51.21.13 Redni zračni prevoz drugega tovora 
Sem spada: 
- zračni prevoz tovora po voznem redu, d.n. 

51.21.14 Posebni zračni prevoz tovora 
Sem spada: 
- izredni zračni prevoz zabojnikov (kontejnerjev)  
- posebni zračni prevoz tovora brez voznega reda, d.n. 

51.21.2 Dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem 
51.21.20 Dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem 

Sem spada: 
- dajanje tovornih zrakoplovov, tudi helikopterjev, s posadko v najem. 

Te storitve se navadno obračuna glede na čas in vsebujejo več 
namembnih krajev. 

Sem ne spada: 
- dajanje zrakoplovov brez posadke v najem, gl. 77.35.10 

51.22 Vesoljski prevoz 
51.22.1 Vesoljski prevoz 

51.22.11 Vesoljski prevoz potnikov 
51.22.12 Vesoljski prevoz tovora 

Sem spada: 
- vesoljski prevoz tovora 
- lansiranje in nameščanje satelitov v vesolje 
Sem spada tudi: 
- storitve vesoljskih laboratorijev 

52 Skladiščenje in spremljajoče prometne storitve 
52.1 Skladiščenje 

52.10 Skladiščenje 
52.10.1 Skladiščenje 

Sem spada tudi: 
- skladiščenje v brezcarinskih conah 

52.10.11 Skladiščenje v hladilnicah 
Sem spada: 
- storitve skladiščenja in hrambe zamrznjenega ali hlajenega blaga, tudi 

kvarljivih živil, v posebnih prostorih 
Sem ne spada: 
- storitveno zamrzovanje hrane, glej podizvajalska dela pri proizvodnji 

hrane v oddelku 10 
52.10.12 Skladiščenje tekočin ali plinov 

Sem spada: 
- storitve skladiščenja in hrambe nestekleničenih tekočin in plinov, nafte 

in naftnih derivatov, vina ipd., v za to prirejenih cisternah 
52.10.13 Skladiščenje zrnja 

Sem spada tudi: 
- operativne storitve silosov za žito in drugo zrnje 

52.10.19 Drugo skladiščenje 
Sem ne spada: 
- storitve parkirišč, gl. 52.21.24 
- dajanje skladišč v najem, gl. 68.20.12 
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52.2 Spremljajoče prometne storitve 
52.21 Spremljajoče storitve v kopenskem prometu 

52.21.1 Spremljajoče storitve v železniškem prometu 
52.21.11 Storitve železniške vleke ali potiskanja 

Sem spada: 
- storitve železniške vleke ali potiskanja, npr. premikanje vagonov med 

ranžirnimi postajami, industrijskimi tiri in podobno 
52.21.19 Druge spremljajoče storitve v železniškem prometu 

Sem spada: 
- storitve na železniškem potniškem terminalu, npr. prodaja vozovnic, 

rezervacije, urad za prtljago, urad za izgubljeno prtljago; razen 
pretovarjanja tovora   

- obratovanje železniške infrastrukture 
- druge pomožne storitve v železniškem prometu, d.n. 
Sem spada tudi: 
- vzdrževanje in manjša popravila železniških vozil 
Sem ne spada: 
- ranžiranje in premikanje vagonov, gl. 52.21.11 
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 52.24.12 
- pretovarjanje drugega tovora ali potniške prtljage, gl. 52.24.19 

52.21.2 Spremljajoče storitve v cestnem prometu 
52.21.21 Storitve avtobusnih postaj 

Sem spada: 
- storitve avtobusnih postaj v povezavi z mestnim, primestnim in 

medkrajevnim prevozom potnikov (prodaja vozovnic, rezervacije, urad 
za prtljago, urad za izgubljeno prtljago ipd.) 

Sem ne spada: 
- pretovarjanje prtljage ali tovora, gl. 52.24.19 

52.21.22 Storitve obratovanja avtocest 
Sem spada: 
- storitve obratovanja avtocest, nadvozov, predorov 
Sem ne spada: 
- storitve parkirišč, gl. 52.21.24 

52.21.23 Storitve obratovanja mostov in predorov 
52.21.24 Storitve obratovanja parkirišč 

Sem spada: 
- storitve obratovanja parkirnih hiš in parkirišč, pokritih ali ne 
- pobiranje parkirnine na javnih prostorih 
Sem ne spada: 
- dajanje garaž ali prostora v garaži v najem za daljši čas (za mesec ali 

leto), gl. 68.20.12 
- storitveno parkiranje avtomobilov, gl. 96.09.19 

52.21.25 Vleka zasebnih in komercialnih vozil 
Sem spada: 
- vleka poškodovanih vozil 
- odvažanje napačno parkiranih avtomobilov 

52.21.29 Druge spremljajoče storitve v cestnem prometu 
Sem spada tudi: 
- spremstvo cestnega prevoza posebno velikih ali dolgih tovorov, npr. 

jaht, turbin ipd. 
Sem ne spada: 
- čiščenje avtobusov in drugih prevoznih sredstev, gl. 81.29.19 
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52.21.3 Spremljajoče storitve v cevovodnem transportu 
52.21.30 Spremljajoče storitve v cevovodnem transportu 

52.22 Spremljajoče storitve v vodnem prometu 
52.22.1 Spremljajoče storitve v vodnem prometu 

52.22.11 Storitve pomorskih pristanišč in plovnih poti (razen pretovarjanja) 
Sem spada: 
- obratovanje pristanišč, tj. obrežja, dokov, pomolov, privezov, in druge 

storitve, povezane s pomorskimi terminali, vključno s potniškimi 
terminali v povezavi z morjem in obalnimi vodami 

- storitve zapornic, dvigal za plovila, jezov, stranskih kanalov 
- storitve obratovanja svetilnikov, boj, pomorskih oznak in podobnih 

navigacijskih pripomočkov 

Sem ne spada: 
- storitve pristaniških skladišč, gl. 52.10.1 
- pilotaža in pomoč pri pristajanju, gl. 52.22.13 
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij, gl. 52.22.13 
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 52.24.11 
- pretovarjanje drugega tovora, gl. 52.24.13 
- obratovanje marin, gl. 93.29.19 

52.22.12 Storitve celinskih plovnih poti (razen pretovarjanja) 
Sem spada: 
- storitve obratovanja pomolov, nabrežij, privezov in druge storitve  

pristanišč na jezerih, rekah, prekopih, tudi storitve potniških terminalov 
- storitve vodnih zapornic, jezov, dvigal za ladje 
- storitve obratovanja svetilnikov, boj, oznak in podobnih navigacijskih 

pripomočkov 
- vleka plovil po prekopih (razen z vlačilcem), npr. s traktorjem, 

lokomotivo na vlečni poti 

Sem ne spada: 
- vlečenje in potiskanje plovil po celinskih vodah z vlačilci, gl. 50.40.22 
- storitve pristaniških skladišč, gl. 52.10.1 
- pilotaža in pomoč pri pristajanju, gl. 52.22.13 
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij, gl. 52.22.13 
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 52.24.11 
- pretovarjanje drugega tovora, gl. 52.24.13 

52.22.13  Pilotaža in sidranje na morju 

Sem spada: 
- pilotaža, vkljucno s storitvami pilotskih plovil, na morju in v obalnih 

vodah, za prihode plovil v pristanišce ali odhode iz pristanišca, ali za 
navigacijo v nevarnosti 

- storitve vlacilcev pri pristajanju ladij vseh vrst v morskih pristanišcih 

Sem ne spada: 
- vleka ladij po morju, gl.50.20.22 

52.22.14 Pilotaža in sidranje na celinskih vodah 
Sem spada: 
- pilotaža, vključno s storitvami pilotskih plovil, v celinskih vodah, za 

prihode plovil v pristanišče ali odhode iz pristanišča, ali za navigacijo v 
nevarnosti 

- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij vseh vrst v celinskih pristaniščih 

Sem ne spada: 
- vleka ali potiskanje po celinskih vodah z vlačilci, gl. 50.40.22 
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52.22.15 Reševanje in ponovno splavljenje plovil na morju in v obalnih vodah 
Sem spada: 
- reševanje plovil na odprtem ali priobalnem morju. Te storitve obsegajo 

reševanje plovil v nevarnosti ali potapljajočih se plovil ter njihovih 
tovorov. 

- dviganje potopljenih ladij, uravnavanje prevrnjenih ladij ter splavljanje 
nasedlih ladij 

- vleka poškodovanih ladij po morju 
Sem ne spada: 
- vleka plovil po morju, gl. 50.20.22 
- storitve reševalnih in gasilnih čolnov ter drugo iskanje in reševanje na 

morju: 
• storitve policije, gl. 84.24.11 
• obalna straža in drugo reševanje iz morja, gl. 84.24.19 
• storitve gasilskih čolnov, gl. 84.25.11 

52.22.16 Reševanje in ponovno splavljenje plovil na celinskih vodah 
Sem spada: 
- reševanje plovil na rekah, jezerih in drugih celinskih vodah. Te storitve 

obsegajo reševanje plovil v nevarnosti ali potapljajočih se plovil ter 
njihovih tovorov. 

- dviganje potopljenih ladij, uravnavanje prevrnjenih ladij ter splavljanje 
nasedlih ladij 

- vleka poškodovanih ladij po celinskih vodah 
Sem ne spada: 
- vleka plovil po celinskih vodah, gl. 50.40.22 
- storitve reševalnih in gasilskih čolnov ter drugo iskanje in reševanje po 

celinskih vodah: 
• storitve policije, gl. 84.24.11 
• obalna straža in drugo reševanje iz vode, gl. 84.24.19 
• storitve gasilskih čolnov, gl. 84.25.11 

52.22.19 Spremljajoče storitve v vodnem prometu 
Sem spada: 
- druge pomožne storitve v vodnem prometu, povezane z delovanjem 

plovil, npr: 
• lomljenje ledu 
• registracija plovil  
• jemanje plovil iz prometa  
• shranjevanje plovil, ipd. 

Sem ne spada: 
- odstranjevanje naftnih razlitij in zaščita pred njimi, gl. 39.00 
- storitve policije, gl. 84.24.11 
- obalna straža in drugo reševanje iz vode, gl. 84.24.19 
- storitve gasilskih čolnov, gl. 84.25.11 
- dezinfekcija in zatiranje škodljivcev na plovilih, gl. 81.29.11 
- čiščenje plovil, tudi odstranjevanje onesnaženja z gorivi in nafto,  

gl. 81.29.19 

52.23 Spremljajoče storitve v zračnem prometu 
52.23.1 Storitve letališč (razen pretovarjanja), kontrola letenja in druge spremljajoče storitve v 

zračnem prometu 
52.23.11 Storitve letališč, razen pretovarjanja 

Sem spada: 
- storitve letališč v zvezi z zračnim prevozom, tudi obratovanje vzletnih 

in pristajalnih stez 
Sem ne spada: 
- pretovarjanje zabojnikov na letališčih, gl. 52.24.12 
- pretovarjanje drugega tovora na letališčih, gl. 52.24.19 
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52.23.12 Kontrola letenja 
Sem spada: 
- storitve kontrolnega stolpa pri pristajanju in vzletanju letal 
Sem spada tudi: 
- storitve letaliških radarskih postaj 

52.23.19 Druge spremljajoče storitve v zračnem prometu 
Sem spada: 
- storitve gašenja in protipožarne obrambe na letališčih 
- vzdrževanje letal (razen popravil) 
- storitve letaliških hangarjev ipd. 
- vleka letal 
Sem ne spada: 
- dezinfekcija in zatiranje škodljivcev v letalih, gl.  81.29.11 
- odstranjevanje snega in čiščenje pristajalnih stez, gl. 81.29.12 
- čiščenje letal, gl. 81.29.19 
- reševanje s helikopterji in drugimi zrakoplovi, gl. 84.25.19 
- letalske šole, gl. 85.53.12 

52.23.2 Spremljajoče storitve v vesoljskem prometu 
52.23.20 Spremljajoče storitve v vesoljskem prometu 

52.24 Pretovarjanje 
52.24.1 Pretovarjanje 

52.24.11 Pretovarjanje zabojnikov v pristaniščih 
Sem spada: 
- storitve tovornih zabojniških terminalov v pristaniščih     
- nakladanje in razkladanje zabojnikov na ladje 

52.24.12 Drugo pretovarjanje zabojnikov 
Sem spada: 
- storitve drugih tovornih zabojniških terminalov, razen v pristaniščih 
- nakladanje in razkladanje zabojnikov na vagone 
- pretovarjanje zabojnikov, npr. v tovarnah, skladiščih ipd. 

52.24.13 Drugo pretovarjanje v pristaniščih 
Sem spada: 
- storitve tovornih terminalov, za nakladanje in razkladanje plovil brez 

zabojnikov v pristaniščih 
52.24.19 Drugo pretovarjanje 

Sem spada: 
- storitve drugih tovornih terminalov, razen zabojniških, za razne oblike 

prevoza 
- pretovarjanje potniške prtljage in tovora, ki ni v zabojnikih, na 

letališčih, avtobusnih ali železniških terminalih 
- drugo pretovarjanje tovora 

52.29 Druge spremljajoče storitve v prometu 
52.29.1 Storitve posrednikov pri prevozu tovora 

52.29.11 Storitve pomorskih agencij 
52.29.12 Storitve drugih posrednikov pri prevozu tovora 

Sem spada: 
- storitve letalskih posrednikov pri prevozu tovora 
- storitve drugih posrednikov pri prevozu tovora 

52.29.19 Špedicijske in druge storitve pri prevozu tovora 
Sem spada: 
- špedicija (predvsem organizacija in izvedba prevoznih poslov na 

račun pošiljatelja ali prejemnika tovora) 
- zbiranje in razdeljevanje tovora 
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52.29.2 Druge spremljajoče in podporne storitve v prometu 
52.29.20 Druge spremljajoče in podporne storitve v prometu 

Sem spada: 
- posredovanje prevoznih dokumentov in tovornih listin 
- kontrola tovora, tehtanje, vzorčenje,  povezovanje in embaliranje za 

čas prevoza 

53 Poštne in kurirske storitve 
53.1 Univerzalne poštne storitve 

53.10 Univerzalne poštne storitve 
53.10.1 Univerzalne poštne storitve 

Sem ne spada: 
- poštne dejavnosti, ki niso del izvajanja univerzalne poštne storitve,  

gl. 53.20.1 
- storitve poštnih hranilnic, gl. 64.19 

53.10.11 Univerzalne poštne storitve v zvezi s časopisi in revijami 
Sem spada: 
- zbiranje, prevoz in dostava časopisov, revij in druge periodike na 

naslove doma ali v tujini, če se to izvaja v okviru univerzalne poštne 
storitve 

53.10.12 Univerzalne poštne storitve v zvezi s pismi 
Sem spada: 
- zbiranje, prevoz in dostava pisem, brošur, letakov in podobnih tiskovin 

na naslove doma ali v tujini, če se to izvaja v okviru univerzalne 
poštne storitve 

53.10.13 Univerzalne poštne storitve v zvezi s paketi 
Sem spada: 
- zbiranje, prevoz in dostava paketov in zavojev na naslove doma ali v 

tujini, če se to izvaja v okviru univerzalne poštne storitve 
53.10.14 Storitve na poštnih okencih 

Sem spada: 
- storitve na poštnih okencih, npr.: 

• prodaja znamk 
• obravnava priporočenih pošiljk ipd. 

53.10.19 Druge univerzalne poštne storitve 
Sem spada: 
- storitve s poštnimi predali, poštno ležečimi pošiljkami in druge javne 

poštne storitve 
Sem ne spada: 
- telekomunikacijske storitve, gl. 61 

53.2 Druge poštne in kurirske storitve 
53.20 Druge poštne in kurirske storitve 

53.20.1 Druge poštne in kurirske storitve 
53.20.11 Multimodalne kurirske storitve 

Sem spada: 
- zbiranje, prevoz in dostava pošiljk na naslove doma ali v tujini, ki ga 

opravljajo kurirji zunaj okvira univerzalne poštne storitve. Pri tem se 
uporablja enega ali več prevoznih načinov, z lastnimi ali javnimi 
prevoznimi sredstvi. Vključena je tudi dostava sporočil po kurirju s 
kolesom. 

Sem ne spada: 
- kurirske storitve dostave, brez storitev s kurirji na kolesih gl. 53.20.19 
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53.20.12 Dostava hrane na dom 
53.20.19 Raznašanje, dostava blaga in druge kurirske storitve 

Sem spada: 
- lokalna dostava nabavljenega blaga, razen hrane 
- raznašanje časopisov ipd.  od vrat do vrat 
Sem ne spada: 
- kurirske storitve, vključno s storitvami dostave s kurirji na kolesih,  

gl. 53.20.11 
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I GOSTINSKE STORITVE 

55 Nastanitvene storitve 
55.1 Storitve hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 

55.10 Storitve hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.10.1 Gostinske nastanitve s hotelskimi storitvami (razen časovnega zakupa) 

55.10.10 Gostinske nastanitve s hotelskimi storitvami (razen časovnega zakupa) 
Sem spada: 
- nastanitvene storitve v sobah ali enotah z vsakodnevnimi 

vzdrževalnimi in drugimi storitvami za osebe, ki so odsotne v kraju 
stalnega prebivališča, npr. v hotelih, letoviških hotelih, motelih, 
apartmajskih hotelih, zdraviliških hotelih, konferenčnih hotelih in 
podobnih objektih, praviloma na dnevni ali tedenski osnovi 

55.2 Storitve počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za 
kratkotrajno bivanje 

55.20 Storitve počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno 
bivanje 

55.20.1 Storitve počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje 
55.20.11 Gostinske nastanitve v mladinskih prenočiščih in počitniških domovih 

Sem spada: 
- kratkoročne gostinske nastanitve v mladinskih prenočiščih, planinskih 

kočah, počitniških domovih in podobnih nastanitvah z minimalnimi 
dodatnimi storitvami 

55.20.12 Gostinske nastanitve v objektih s časovnim zakupom 

Sem spada: 
- nastanitvene storitve v objektih s časovnim zakupom za osebe, ki so 

odsotne v kraju stalnega prebivališča 
55.20.19 Druge gostinske nastanitve brez hotelskih storitev 

Sem spada: 
- kratkoročne gostinske nastanitvene storitve v sobah in nastanitvenih 

objektih brez dnevne oskrbe, npr. turističnih sobah, bungalovih, 
počitniških naseljih ipd. Navadno se nudijo na dnevni ali tedenski 
osnovi. 

55.3 Storitve taborov, avtokampov 
55.30 Storitve taborov, avtokampov 

55.30.1 Storitve taborov, avtokampov 
55.30.11 Storitve avtokampov 

Sem spada: 
- nudenje prostora za šotore ali počitniške prikolice gostom za 

kratkotrajno bivanje, navadno na dnevni ali tedenski osnovi 
Sem spada tudi: 
- nudenje prostora za bivakiranje in prenočevanje v spalnih vrečah 
Sem ne spada: 
- storitve mladinskih prenočišč, planinskih koč in zavetišč, gl. 55.20.11 

55.30.12 Storitve počitniških taborov 
Sem spada: 
- nudenje  prenočišča,  hrane in rekreacijskega ali vadbenega 

programa v paketu na počitniških taborih za odrasle, mladino ali 
otroke; v ceno je vključena celotna storitev 
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55.9 Druge nastanitve 
55.90 Druge nastanitve 

55.90.1 Druge nastanitve 
55.90.11 Nastanitvene storitve za študente v študentskih in dijaških domovih 

Sem spada: 
- začasna  nastanitev dijakov ali študentov v dijaških domovih, 

študentskih naseljih, internatih, navadno na večmesečni osnovi 
Sem ne spada: 
- kratkotrajno oddajanje sob v študentskih naseljih prehodnim gostom, 

npr. udeležencem konferenc ali obiskovalcemn med šolskimi 
počitnicami, gl. 55.20.19 

55.90.12 Nastanitvene storitve za začasne delavce v delavskih domovih in taborih 
Sem spada: 
- začasna nastanitev delavcev v delavskih domovih, navadno na 

mesečni ali sezonski osnovi 
55.90.13 Storitve spalnih vagonov in spalnih namestitev v drugih prevoznih sredstvih 
55.90.19 Druge nastanitve, d. n. 

Sem spada: 
-  nastanitev za začasno bivanje v penzionih, klubih ipd. 
Sem ne spada: 
- nastanitev za kratkotrajno bivanje na dnevni ali tedenski osnovi,  

gl. 55.20 
- sezonska nastanitev v dijaških domovih, študentskih domovih, 

delavskih domovih,  
gl. 55.90.11 in 55.90.12 

56 Strežba jedi in pijač 
56.1 Strežba jedi 

56.10 Strežba jedi 
56.10.1 Strežba jedi 

Sem ne spada: 
- serviranje pijač brez pripravljenih jedi, gl. 56.30.10 

56.10.11 Strežba jedi v restavracijah 
Sem spada: 
- priprava in serviranje jedi in pijač v restavracijah, gostilnah in 

podobnih gostinskih lokalih. 
- Zagotovljena je strežba natakarjev gostom za mizo (tudi za pulti ali 

stojnicami), lahko z zabavnim programom. 
- priprava in serviranje jedi in pijač v hotelih in podobnih nastanitvenih 

obratih 
Sem ne spada: 
- strežba pijač brez pripravljenih  jedi, gl. 56.30.10 

56.10.12 Strežba jedi v jedilnih vagonih in na ladjah 
Sem spada: 
- priprava in strežba jedi in pijač na prevoznih sredstvih, npr. v vlakih, 

na ladjah. Zagotovljena je strežba  natakarjev gostom za mizo (tudi za 
pulti). 

- storitve jedilnih vagonov 
Sem ne spada: 
- strežba pijač brez pripravljenih  jedi, gl. 56.30.10 
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56.10.13 Strežba jedi v samopostrežnih restavracijah 
Sem spada: 
- priprava jedi ter postrežba v lokalih z gostinskimi sedeži, a brez 

natakarskih storitev, npr.: 
• v samopostrežnih restavracijah 
• v lokalih s hitro pripravljeno hrano 

Sem ne spada: 
- storitve lokalov brez gostinskih sedežev,  gl.  56.10.19 
- storitve tovarniških, uradniških in šolskih menz  s koncesijo, gl. 

56.29.20 
- strežba pijač brez pripravljene hrane, gl. 56.30.10 

56.10.19 Druga strežba jedi 
Sem spada: 
- priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi na stojnicah, kioskih in 

podobnih začasnih objektih, ki so praviloma brez gostinskih sedežev 
in restavracijske strežbe, kjer nudijo: 
• ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane 

hrenovke, palačinke, burek in podobne jedi 
• pečeni kostanj, koruzo ipd. 
• sladoled in druge slaščice 

- priprava  jedi na kraju samem in prodaja prek prodajnih avtomatov  
- mobilne storitve pripravljanja in serviranja jedi in pijač za takojšnjo 

porabo iz motornega vozila ali prikolice 
Sem ne spada: 
- prodaja hrane, ki ni pripravljena na kraju samem, gl. 47.00.1, 47.00.2 

56.2 Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi 
56.21 Priložnostna priprava in dostava jedi 

56.21.1 Priložnostna priprava in dostava jedi 
56.21.11 Priložnostna priprava in dostava jedi gospodinjstvom 

Sem spada: 
- pogodbena priprava in oskrba z jedmi za določeno priložnost, na 

domu ali na mestu, ki ga določi naročnik - zasebnik 
56.21.19 Druga priložnostna priprava in dostava jedi 

Sem spada: 
- pogodbena priprava in oskrba z jedmi za določeno priložnost v 

podjetjih, uradih, pisarnah, industrijskih ali stanovanjskih prostorih ali 
na mestu, ki ga določi naročnik 

56.29 Druga oskrba z jedmi 
56.29.1 Pogodbena oskrba z jedmi 

56.29.11 Pogodbena oskrba prevoznikov z jedmi 
Sem spada: 
- pogodbena priprava in dostava jedi prevoznim podjetjem, npr. 

letalskim prevoznikom 
56.29.19 Druga pogodbena oskrba z jedmi 

Sem spada: 
- pogodbena priprava in dostava jedi drugim naročnikom za določeno 

obdobje, npr. koncesijska oskrba s hrano na stadionih ob športnih 
dogodkih ipd. 

Sem ne spada: 
- storitve menz, gl. 56.29.20 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 I  GOSTINSKE STORITVE 

 

 231 

56.29.2 Storitve menz 
56.29.20 Storitve menz 

Sem spada: 
- koncesijske storitve prehrane, tj. obratovanje menz in samopostrežnih 

restavracij, npr: 
• storitve menz v podjetjih, uradih, klubih ipd. 
• storitve šolskih kuhinj in študentskih menz 
• storitve vojaških menz 

56.3 Strežba pijač 
56.30 Strežba pijač 

56.30.1 Strežba pijač 
56.30.10 Strežba pijač 

Sem spada: 
- strežba pijač v točilnicah, barih, pivnicah, diskotekah in podobnih 

lokalih, lahko z zabavnim programom 
- točenje pijač na stojnicah, v kioskih in podobnih obratih brez 

gostinskih sedežev 
- storitve barov v hotelih ali drugih namestitvenih obratih ter na 

prevoznih sredstvih 
Sem ne spada: 
- prodaja pakiranih pijač, gl. 47.00.25, 47.00.26 
- maloprodaja pijač s prodajnimi avtomati, gl. 47.00.26 
- priprava in strežba jedi in pijač, gl. 56.10.1 
- storitve diskotek in plesišč brez točenja pijač, gl. 93.29.19 
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J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE 

58 Založniške storitve 
58.1 Izdajanje knjig, periodike in druge založniške storitve 

58.11 Izdajanje knjig 
58.11.1 Tiskane knjige 

58.11.11 Tiskani učbeniki 
Sem spada: 
- objavljeni naslovi, ki so predvsem uporabljeni kot izobraževalno 

gradivo za učence in učitelje v formalnem izobraževanju 
Te knjige navadno vsebujejo tudi povzetke snovi in praktična 
vprašanja. Sem spadajo tudi delovni zvezki, učiteljski priročniki in 
pripomočki. 

58.11.12 Tiskane strokovne, tehnične in znanstvene knjige 
Sem spada: 
- knjige, ki vsebujejo raziskave, poglobljeno znanje in podatke o 

specifični snovi, namenjene predvsem akademikom in raziskovalcem 
ali pa posameznim poklicem, npr. pravnikom, zdravnikom, 
električarjem, računovodjem, računalničarjem, poslovnežem ipd. 

58.11.13 Tiskane otroške knjige 
Sem spada: 
- knjige za otroke, tudi slikanice brez besedila, pobarvanke ter kompleti 

knjig in igračk 
Sem ne spada: 
- knjige z nalepkami, gl. 58.19.19 

58.11.14 Tiskani slovarji in enciklopedije 
Sem spada: 
- objavljeni naslovi priročnikov za splošno javnost, npr.: 

• slovarji 
• enciklopedije 
• leksikoni 

Sem ne spada: 
- atlasi in druge knjige z zemljevidi, gl. 58.11.15 

58.11.15 Tiskani atlasi in kartografska dela v knjižni obliki 
58.11.16 Tiskani zemljevidi in hidrografske ali podobne karte, razen v knjižni obliki 

Sem ne spada: 
- globusi, gl. 32.99.59 

58.11.19 Druge tiskane knjige, brošure, letaki ipd. 
Sem spada: 
- knjige, po vsebini namenjene široki publiki. Zajemajo leposlovje, 

pesništvo, dramatiko, vero, zgodovino, biografije ipd., pa tudi 
praktična znanja, npr. gospodinjstvo, kuhanje, potovanja  ipd. 

Sem ne spada: 
- zvočne knjige, gl. 58.11.20 

58.11.2 Knjige na disku, traku ali drugem fizičnem nosilcu podatkov 
58.11.20 Knjige na disku, traku ali drugem fizičnem nosilcu podatkov 

Sem spada: 
- fizični nosilci (CD, magnetni trak) s posnetimi zvočnimi knjigami, tj.  

zvočnim zapisom na glas brane knjige 
- fizični nosilci (CD, diski, mikrofilmi ipd.) s posnetimi slikovnimi zapisi 

besedila iz raznih publikacij, priročnikov, knjig ipd. 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 J  INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE 

 

 233 

58.11.3 Internetne knjige 
58.11.30 Internetne knjige 

Sem spada: 
- internetne knjige, tudi učbeniki, priročniki, atlasi, enciklopedije, slovarji 

58.11.4 Oglaševalski prostor v knjigah 
58.11.41 Oglaševalski prostor v tiskanih knjigah 
58.11.42 Oglaševalski prostor v elektronskih knjigah 

58.11.5 Izdajanje knjig za plačilo ali po pogodbi 
58.11.50 Izdajanje knjig za plačilo ali po pogodbi 

58.11.6 Licenčne storitve za knjige 
58.11.60 Licenčne storitve za knjige 

Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije ali uporabe 

literarnih originalov kot so knjige, brošure, prospekti, zemljevidi ipd. 
Sem ne spada: 
- izposojanje knjig, gl. 77.29.19 

58.12 Izdajanje imenikov in adresarejev 
58.12.1 Imeniki in adresarji, tiskani ali na fizičnih medijih 

58.12.10 Imeniki in adresarji, tiskani ali na fizičnih medijih 
Sem spada: 
- tiskane publikacije zbirk sistematično organiziranih informacij, npr. 

podatkov o osebah, organizacijah, publikacijah ali drugih subjektih: 
• telefonski imeniki 
• adresarji 
• poslovni in drugi seznami 

Sem ne spada: 
- originalne zbirke adresarjev, gl. 63.99.20 

58.12.2 Internetni imeniki in adresarji 
58.12.20 Internetni imeniki in adresarji 

Sem spada: 
- internetne zbirke sistematično organiziranih informacij, npr. podatkov 

o osebah, organizacijah, publikacijah ali drugih subjektih: 
• telefonski imeniki 
• adresarji 
• poslovni in drugi seznami 

58.12.3 Licenčne storitve za uporabo imenikov in adresarjev 
58.12.30 Licenčne storitve za uporabo imenikov in adresarjev 

Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico uporabe izvirnih zbirk podatkov ali 

informacij iz raznih virov: 
• imenikov, adresarjev 
• drugih datotek 

58.13 Izdajanje časopisov 
58.13.1 Tiskani časopisi 

58.13.10 Tiskani časopisi 
Sem spada: 
- časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, pokrivajo več področij 

in so namenjeni širši publiki 
Sem spada tudi: 
- reklamni časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko 
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58.13.2 Internetni časopisi 
58.13.20 Internetni časopisi 

Sem spada: 
- internetni časopisi, naročniški ali ne, pri katerih je glavna vsebina 

obnovljena najmanj štirikrat tedensko v fiksnih intervalih, navadno pa 
dnevno 

- deli časopisov, npr. naslovne vrste, pošiljani po pošti dnevno ali še 
pogosteje 

Sem ne spada: 
- digitalni arhivi, gl. 91.01.12 

58.13.3 Oglaševalski prostor v časopisih 
58.13.31 Oglaševalski prostor v tiskanih časopisih 
58.13.32 Oglaševalski prostor v internetnih časopisih 

58.14 Izdajanje revij in druge periodike 
Sem spada: 
- časopisi, revije in druge publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat 

tedensko 
Sem ne spada: 
- časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, gl. 58.13 

58.14.1 Tiskane revije in periodika 
Sem ne spada: 
- internetna periodika, gl. 58.14.20 

58.14.11 Tiskane splošne revije in periodika 
Sem spada: 
- tiskana periodika, ki obravnava raznovrstne splošne teme in je 

namenjena široki publiki 
Primeri vključujejo splošne novice, poslovne novice, osebne finance, 
splošno (vključno s članki, slikami ipd.) 

58.14.12 Tiskane poslovne, strokovne in znanstvene revije in periodika 
58.14.19 Druge tiskane revije in periodika 

58.14.2 Internetne revije in periodika 
58.14.20 Internetne revije in periodika 

Sem spada: 
- internetni časopisi, naročniški ali ne, pri katerih je glavna vsebina 

obnovljena manj kot štirikrat tedensko v fiksnih intervalih, navadno pa 
tedensko ali mesečno 

- deli časopisov, npr. naslovne vrste, pošiljani po pošti dnevno ali v 
rednih intervalih 

Sem ne spada: 
- digitalni arhivi, gl. 91.01.12 

58.14.3 Oglaševalski prostor v revijah in periodiki 
58.14.31 Oglaševalski prostor v tiskanih revijah in periodiki 
58.14.32 Oglaševalski prostor v internetnih revijah in periodiki 

58.14.4 Licenčne storitve za revije in periodiko 
58.14.40 Licenčne storitve za revije in periodiko 

58.19 Druge založniške storitve 
58.19.1 Drugo tiskano gradivo 

58.19.11 Tiskane razglednice, čestitke ipd. 
58.19.12 Tiskane slike, risbe in fotografije 

Sem ne spada: 
- igralne karte, gl. 32.40.41 
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58.19.13 Tiskani izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji 
58.19.14 Nove poštne znamke, bankovci, kolki, obrazci za čeke, akcije, delnice, 

obligacije in podobni dokumenti 
58.19.15 Tiskano reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd. 

Sem ne spada: 
- tiskani reklamni časopisi, gl. 58.13.10 

58.19.19 Loterijske srečke, vstopnice in drugo tiskano gradivo 
Sem spada: 
- knjige z nalepkami 

58.19.2 Internetno gradivo 
58.19.21 Internetno gradivo za odrasle 

Sem spada: 
- snov za odrasle, pornografsko gradivo, objavljano ali oddajano prek 

interneta: slike, grafika, živi prenosi, interaktivne predstave in virtualna 
dejavnost 

- Dostop do gradiva se plača na razne načine - z naročnino, s 
članarino, s sprotnim plačilom. 

Sem ne spada: 
- pornografsko gradivo v internetnih časopisih in publikacijah, gl. 

58.11.30, 58.13.20, 58.14.20 
- pornografsko gradivo v digitalnih arhivih, gl. 91.01.12 

58.19.29 Drugo internetno gradivo 
Sem spada: 
- drugo internetno gradivo, npr. internetne čestitke, koledarji, 

reprodukcije umetniških del 
- statistični in podobni podatki, objavljeni po internetu 
Sem ne spada: 
- gostiteljstvo in oskrba z uporabniškimi programi, gl. 63.11 

58.19.3 Licenčne storitve za drugo tiskano gradivo 
58.19.30 Licenčne storitve za drugo tiskano gradivo 

Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije in uporabe 

umetniških del, npr. reprodukcij slik ipd. 
- licenčne storitve za izključno pravico do javne uporabe drugega 

tiskanega gradiva, kot koledarji, čestitke, fotografije ipd. 

58.2 Izdajanje računalniške programske opreme 
58.21 Izdajanje računalniških iger 

58.21.1 Računalniške igre, na nosilcih zapisa 
58.21.10 Računalniške igre, na nosilcih zapisa 

58.21.2 Računalniške igre, presnete z interneta 
58.21.20 Računalniške igre, presnete z interneta 

Sem spada: 
- elektronske datoteke z računalniškimi igrami, ki se jih lahko presname 

z interneta in shrani na lokalni računalnik 

58.21.3 Internetne računalniške igre za sprotni način uporabe 
58.21.30 Internetne računalniške igre za sprotni način uporabe 

Sem spada: 
- oskrba z računalniškimi igrami, ki se jih uporablja interaktivno na 

internetu, npr.: 
• strateške igre 
• akcijske igre 
• igre s kartami, šah 
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• otroške igre ipd. 
Dostop do gradiva se plača na razne načine - z naročnino, s 
članarino, s sprotnim plačilom. 

Sem ne spada: 
- internetne igre na srečo, gl. 92.00.14 

58.21.4 Licenčne storitve za uporabo računalniških iger 
58.21.40 Licenčne storitve za uporabo računalniških iger 

Sem spada: 
- licencne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije ali 

vključevanja računalniških programov, opisov in spremljajočega 
gradiva za računalniške igre 

58.29 Izdajanje druge programske opreme 
58.29.1 Računalniška sistemska programska oprema, na nosilcih zapisa 

58.29.11 Računalniški operacijski sistemi, na nosilcih zapisa 
Sem spada: 
- programska oprema nižje stopnje, ki deluje kot vmesnik med 

uporabnikom in strojno opremo računalnika, dodeljuje pomilniški 
prostor, optimizira in nadzoruje potek procesov in omogoča delo 
uporabnikom. Sem spadajo tako uporabniški kot omrežni operacijski 
sistemi. 

58.29.12 Omrežna programska oprema, na nosilcih zapisa 
Sem spada: 
- programska oprema za nadziranje, upravljanje in povezovanje z 

operacijskimi sistemi, pomnilniškim prostorom in uporabniki s 
centralne lokacije preko celotnega omrežja na integriran in sodelujoč 
način. Vključena je  omrežna programska oprema za upravljanje z 
omrežjem, strežniška, varnostna, šifrirna in vmesna programska 
oprema. 

58.29.13 Programska oprema za upravljanje zbirk podatkov, na nosilcih zapisa 
Sem spada: 
- programska oprema, ki omogoča shranjevanje, spreminjanje in 

izločevanje podatkov iz podatkovne baze. Obstaja veliko različnih tipov 
DBMS (database management software), od majhnih sistemov, do 
ogromnih sistemov, ki delujejo na centralnih računalnikih, npr. Oracle. 

58.29.14 Računalniški programski jeziki in razvojna orodja, na nosilcih zapisa 
Sem spada: 
- programska oprema, ki se uporablja pri pripravi računalniških 

programov 

58.29.2 Računalniška namenska programska oprema, na nosilcih zapisa 
58.29.21 Računalniška programska oprema za splošno poslovno in domačo rabo, na 

nosilcih zapisa 
Sem spada: 
- programska oprema, ki se uporablja za splošne poslovne namene za 

izboljšanje produktivnosti ali za domačo rabo (npr. programska oprema 
za urejanje besedila, za delo s tabelami in enostavnimi podatkovnimi 
zbirkami, grafični programi, izobraževalni in učni programi ipd.) 

58.29.29 Druga računalniška namenska programska oprema, na nosilcih zapisa 
Sem spada: 
- programska oprema za izvrševanje ali vodenje posebnih funkcij in 

procesov, ki pa niso specifične za posamezno stroko (npr. programska 
oprema za knjigovodstvo, upravljanje s kadri, za stike s strankamim, za 
načrtovanje spletnih strani, za geografski informacijski sistem ipd.) 

- programska oprema za vodenje in izvrševanje raznovrstnih poslovnih 
funkcij, specifičnih za posamezno stroko, npr. proizvodnjo, trgovino, 
zdravstvo, inženirstvo, gostinstvo 

- uporabniški programi za zelo specifična opravila, npr. programi za 
komprimiranje datotek, antivirusni programi, iskalniki ipd. 

- programska oprema, d.n. 
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58.29.3 Računalniška programska oprema, presneta z interneta 
Sem spada: 
- programske datoteke, ki se jih lahko presname z interneta na lokalni 

računalnik za kasnejšo uporabo 
58.29.31 Računalniška sistemska programska oprema, presneta z interneta 
58.29.32 Računalniška namenska programska oprema, presneta z interneta 

58.29.4 Internetna programska oprema za sprotni način uporabe 
58.29.40 Internetna programska oprema za sprotni način uporabe 

Sem spada: 
- programska oprema, ki se uporablja interaktivno na internetu 
Sem ne spada: 
- računalniške igre za sprotni način uporabe, gl. 58.21.30 
- programska oprema, presneta z interneta, gl. 58.29.3 
- internetne igre na srečo, gl. 92.00.14 

58.29.5 Licenčne storitve za uporabo programske opreme 
58.29.50 Licenčne storitve za uporabo programske opreme 

Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucijo ali 

vključevanja sistemskih ali uporabniških računalniških programov, 
opisov in spremljajočega gradiva. Nanašajo se lahko na različne 
stopnje licenčnih pravic: 
• pravico do razmnoževanja in distribucije programske opreme 
• pravico do uporabe delov programske opreme pri kreiranju novih 

programov 
Sem ne spada: 
- omejene licence končnih uporabnikov  kot del programske opreme,  

gl. 58.29.1 - 58.29.4 

59 Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj, 
snemanje in izdajanje zvočnih zapisov 

59.1 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
59.11 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

59.11.1 Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj 
59.11.11 Produkcija filmov in video filmov, razen reklamnih 

Sem spada: 
- produkcija in realizacija kinematografskih filmov, tudi risank 
- produkcija in realizacija televizijskih filmov  vseh vrst (nadaljevank, 

nanizank in drugih televizijskih filmov, tudi risank) 
Sem ne spada: 
- produkcija diapozitivov in telopov, gl. 74.20 

59.11.12 Produkcija reklamnih filmov in video filmov 
59.11.13 Produkcija drugih televizijskih oddaj 

Sem spada: 
- produkcija in realizacija drugih televizijskih oddaj, živih ali posnetih, 

npr. pogovornih, kulturnih, zabavnih, športnih oddaj ipd. 
Sem ne spada: 
- predvajanje televizijskih programov, gl. 60.20.1 

59.11.2 Posneti filmi, video filmi, televizijske oddaje 
59.11.21 Izvirniki filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

Sem spada: 
- avtorsko zaščiteni filmi, videofilmi in televizijski programi, proizvedeni 

brez pogodbe za prodajo (tj. z vsemi lastninskimi pravicami). Ti 
izvirniki so proizvedeni za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno 
avtorsko zaščitena. 
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59.11.22 Kinematografski filmi 
59.11.23 Filmi in drugi video posnetki na diskih, traku ali drugih nosilcih zapisa 

Sem spada: 
- drugi nosilci slikovnega zapisa (npr. videokasete, magnetni trakovi, 

CD in DVD plošče ipd.) s posnetimi filmi in drugimi video posnetki 
Sem ne spada: 
- maloprodaja DVD plošč tuje produkcije, gl. 47.00.64 
- avtorsko zaščiteni izvirniki filmov, gl. 59.11.21 
- kinematografski filmi, gl. 59.11.22 
- plošče in trakovi z zvočnimi zapisi, gl. 59.20.3 

59.11.24 Filmi in drugi video posnetki, presneti z interneta 
Sem spada: 
- elektronske datoteke s filmi in drugimi video zapisi, ki se jih lahko 

presname z interneta in shrani na lokalni računalnik 

59.11.3 Prodaja oglaševalskega prostora ali časa v filmih, video filmih in televizijskih oddajah 
59.11.30 Prodaja oglaševalskega prostora ali časa v filmih, video filmih in televizijskih 

oddajah 
59.12 Postprodukcijske storitve pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj 

59.12.1 Postprodukcijske storitve pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj 
59.12.11 Avdiovizualna montaža 

Sem spada: 
- analiziranje, ocenjevanje in izbor posameznih kadrov in scen 

avdiovizualnega dela (fillma, videofilma, digitalnih posnetkov) ter 
njihovo organiziranje in sestavljanje v dramaturško celoto. Zajeto je 
tudi vključevanje posnetkov iz filmskih arhivov. 

59.12.12 Prenos izvirnikov na druge medije 
Sem spada: 
- prenos avdiovizualnih del (filmov, videofilmov, digitalnih posnetkov) iz 

ene oblike v drugo, primernejšo za predstavljanje ali hrambo (npr. 
priprava varnostnih izvodov, ker se original kvari). To je lahko prenos 
zapisa s filmskega na magnetni trak ali obratno, digitalnega zapisa na 
filmski ali magnetni trak in obratno ipd. 

- kopiranje avdiovizualnih del za raznovrstno rabo 
Reprodukcije se lahko proizvajajo v različnih formatih, vključno z VHS, 
DVD, s pretočnim videom ipd. 

59.12.13 Popravljanje barve in digitalnega zapisa 
Sem spada: 
- popravljanje barve, to je dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje 

barve z avdiovizualnih izdelkov (filmov, video posnetkov, digitalnih 
posnetkov ipd.) z uporabo digitalne tehnike 

- popravljanje digitalnega zapisa za avdiovizualna dela (film, video, 
digitalni mediji ipd.) z uporabo digitalnih tehnik za pripravo filma za 
transfer 

59.12.14 Priprava vizualnih učinkov 
Sem spada: 
- priprava vizualnih efektov z uporabo filmske ali digitalne tehnike po 

končanem glavnem snemanju, npr. miniature, optični in digitalni efekti, 
barvanje ozadja, podvajanje, prelivi, vinjete 

59.12.15 Animacija 
Sem spada: 
- kreiranje prizorov, slik in drugih izvirnih del z uporabo raznih tehnik, 

tudi z računalniško animacijo ali s sekvenco risanih sličic 
- navidezno oživljanje lutk, predmetov ali risanih figur s premikanjem, 

gibanjem le-teh 
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59.12.16 Naslavljanje in podnaslavljanje 
Sem spada: 
- podnaslavljanje avdiovizualnih del, to je dodajanje pisanega besedila: 

• odprto podnaslavljanje, pri čemer so podnaslovi vedno vidni 
• zaprto podnaslavljanje, pri čemer so podnaslovi vidni samo po 

izboru uporabnika 
- naslavljanje avdiovizualnih del, to je dodajanje izpisanih naslovov, 

najavnih in odjavnih špic in drugih besedil 
- podnaslavljanje avdiovizualnih del s prevodom besedila dialogov v 

jeziku dežele, kjer se bo delo predvajalo 
59.12.17 Zvočno urejanje in oblikovanje 

Sem spada: 
- kreiranje, dodajanje in snemanje zvočnih elementov avdiovizualnega 

dela (dialogov, glasbe, zvočnih efektov, tišine) na zvočni trak, 
sinhronizirano z video delom: 
• komponiranje, snemanje, mešanje in vključevanje originalne 

glasbe na zvočni trak 
• snemanje scenske glasbe 
• mešanje in snemanje naročnikove glasbe in zvokov za integracijo 

v zvočni trak 
• vključevanje naročnikovih glasbenih posnetkov v zvočni trak 

avdiovizualnega dela ter sinhroniziranje zvoka s sliko 
- licenčne storitve za uporabo zvočnega traku 

59.12.19 Druge postprodukcijske storitve pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih 
oddaj 

Sem spada: 
- druge postprodukcijske storitve za avdiovizualna dela, tudi konverzija 

formata, zgoščevanje ipd. 

59.13 Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj 
59.13.1 Licenčne in distribucijske storitve za filme, video in televizijske oddaje 

59.13.11 Licenčne storitve za filmske pravice 
Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije in uporabe 

izvirnih del, kot so filmi, televizijske oddaje, posneti trakovi, video 
posnetki 

Sem ne spada: 
- izposojanje videokaset in plošč, gl. 77.22.10 

59.13.12 Druge storitve za distribucijo filmov, video filmov, televizijskih oddaj 
Sem spada: 
- dajanje dovoljenja za prikazovanje, oddajanje in izposojanje 

avdiovizualnih del, ki so posredno ali eksplicitno zaščitena z 
avtorskimi pravicami v lasti ali pod nadzorom dajalca licence, navadno 
gledališčem, kinematografom, televiziji, ipd. 

- distribucija filmov, video posnetkov in televizijskih oddaj 
kinematografom, televizijskim omrežjem in postajam ipd. 

59.14 Predvajanje filmov 
59.14.1 Predvajanje filmov 

59.14.10 Predvajanje filmov 
Sem spada: 
- predvajanje filmov ali video posnetkov v kinodvoranah, na prostem, v 

zasebnih in drugih prostorih za predvajanje filmov 
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59.2 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 
59.20 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

Sem spada: 
- izdelava izvornih (zvočnih) kopij, kot so trakovi, laserske plošče ipd. 
- objavljanje, promocija in distribucija zvočnih zapisov trgovcem na 

debelo, trgovcem na drobno ali neposredno javnosti. Te storitve so 
lahko vključene v proizvodnjo izvornih kopij v isti enoti, ali pa tudi ne.  
Če niso, mora enota, ki jih opravlja, pridobiti pravice za reprodukcijo in 
distribucijo izvorih kopij. Sem spadajo tudi storitve snemanja zvočnih 
zapisov v studiu ali drugje, vključno z izdelavo na traku posnetega (tj. 
ne v živo) radijskega programa. 

- storitve glasbenega založništva, tj. pridobitev in registracija avtorskih 
pravic za glasbene kompozicije, promocijo, dovoljenj in uporabo teh 
kompozicij pri snemanjih na radiu, televiziji, filmih, predstavah v živo, 
tisku in drugih medijih. Enote, ki opravljajo te storitve, lahko 
posedujejo avtorske pravice ali nastopajo kot upravljavec ali skrbnik 
glasbenih avtorskih pravic v imenu imetnikov teh pravic. 

59.20.1 Snemanje glasbe in zvočnih zapisov; izvirniki zvočnih zapisov 
59.20.11 Snemanje zvoka v studijih 

Sem spada: 
- snemanje zvoka, govora ali glasbe na fizične nosilce zapisa z uporabo 

posebne opreme v tonskih studijih 
- nadaljnja obdelava zvočnih posnetkov v studijih 
Sem ne spada: 
- snemanje zvoka v živo zunaj tonskih studijev, npr. v koncertnih ali 

konferenčnih dvoranah, stadionih, na zborovanjih ipd., gl. 59.20.12 
- dajanje tonskih studijev ali opreme zanje v najem brez operaterjev in 

snemalcev, gl. 77.39.19 
59.20.12 Snemanje zvoka v živo 

Sem spada: 
- snemanje zvoka v živo zunaj tonskih studijev, npr. v koncertnih ali 

konferenčnih dvoranah, stadionih, na zborovanjih  
- snemanje živih  radijskih oddaj v studijih 
Sem ne spada: 
- nadaljnja obdelava zvočnih posnetkov  v studijih, gl. 59.20.11 

59.20.13 Izvirniki zvočnih zapisov 
Sem spada: 
- izvirniki zvočnih posnetkov, v digitalni ali analogni obliki 
Sem ne spada: 
- izvirniki radijskih oddaj, gl. 59.20.22 

59.20.2 Produkcija radijskih oddaj; izvirniki radijskih oddaj 
59.20.21 Produkcija radijskih oddaj 
59.20.22 Izvirniki radijskih oddaj 

Sem spada: 
- avtorsko zaščitene radijske oddaje, producirane brez pogodbe,  za  

neposredno prodajo (tj. z vsemi  pripadajočimi lastninskimi pravicami)  
Izvirniki so proizvedeni za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno 
avtorsko zaščitena. 

59.20.3 Izdajanje glasbenih zapisov 
Sem ne spada: 
- maloprodaja glasbenih posnetkov tuje produkcije, gl. 47.00.58 
- licenčne storitve za pravico natisa ali kopiranja skladb, gl. 59.20.40 

59.20.31 Notni material, tiskan 
Sem spada: 
- notni material v tiskani obliki, v listih, na polah, v knjigah. To so lahko  

lastne skladbe ali pa skladbe, za katere je založnik pridobil pravico 
reproduciranja. 
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59.20.32 Elektronski glasbeni zapisi 
Sem spada: 
- skladbe v elektronski obliki 

59.20.33 Posneti nosilci glasbenega zapisa 
59.20.34 Posneti nosilci drugih zvočnih zapisov 

Sem ne spada: 
- zvočne knjige in trakovi, gl. 58.11.20 

59.20.35 Glasbeni posnetki, presneti z interneta 
Sem spada: 
- datoteke z glasbo, ki se jih lahko presname z interneta in shrani na 

lokalni računalnik 

59.20.4 Licenčne storitve za pravico uporabe izvirnikov zvočnih zapisov 
59.20.40 Licenčne storitve za pravico uporabe izvirnikov zvočnih zapisov 

Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije ali 

vključevanja izvirnikov glasbenih zapisov 
Sem ne spada: 
- izposojanje glasbenih plošč in trakov, gl. 77.22.10 

60 Predvajanje radijskih in televizijskih programov 
60.1 Predvajanje radijskih programov 

60.10 Predvajanje radijskih programov 
Sem spada: 
- priprava  in predvajanje radijskih programov prek radijskih oddajnih 

studiev in naprav za oddajanje slušnih programov javnosti, 
pridruženim studiem ali naročnikom. Oddajanje lahko poteka 
brezžično, prek kabla ali satelita. Zajeto je tudi oddajanja radijskih 
programov prek interneta (internetne radijske postaje). Sem spada 
tudi oddajanje podatkov združeno z oddajanjem radijskih programov. 

60.10.1 Predvajanje radijskih programov; izvirniki radijskih programov 
60.10.11 Predvajanje radijskih programov 

Sem spada: 
- izbor in sestavljanje radijskih oddaj v radijski program ter predvajanje 

programa 
- proizvodnja in predvajanje programov 
- predvajanje radijskega programa, kombinirano s produkcijo oddaj 
Sem ne spada: 
- produkcija radijskih oddaj brez predvajanja, gl. 59.20.21 

60.10.12 Izvirniki radijskih programov 
Sem spada: 
- izvirniki radijskih programov, ki jih je mogoče zaščititi kot intelektualno 

lastnino 

60.10.2 Programi radijskih kanalov 
60.10.20 Programi radijskih kanalov 

Sem spada: 
- sestavljanje radijskih programov in oddaj kot dnevni razpored postaje, 

ki ga distribuirajo drugi 

60.10.3 Radijski oglaševalski čas 
60.10.30 Radijski oglaševalski čas 
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60.2 Predvajanje televizijskih programov; izvirniki televizijskih programov 
60.20 Predvajanje televizijskih programov; izvirniki televizijskih programov 

Sem spada: 
- ustvarjanje televizijskih programov, sestavljenih iz oddaj (filmi, 

dokumentarni, zabavne oddaje, neposredni prenosi ipd.). Oddaje so 
lahko iz lastne produkcije, nabavljene ali pa kombinacija obeh. Lahko 
jih predvajajo enote, ki so jih pripravile, lahko pa se program pripravi 
tako, da ga predvajajo distributerji, kot so kabelske družbe ali 
upravljavci satelitske televizije. Programi so lahko splošni ali 
specializirani (npr. športni, izobraževalni ipd.). Programi so lahko 
dostopni brezplačno ali pa so naročniški. Zajeti so tudi programi, kjer 
naročnik izbira oddajo po lastni želji. Sem spada tudi s televizijskim 
oddajanjem povezano oddajanje podatkov. 

60.20.1 Predvajanje televizijskih programov 
Sem ne spada: 
- produkcija televizijskih oddaj, ki ni povezana s predvajanjem,  

gl. 59.11.1 
- prenos televizijskih programov, brez predvajanja, gl. 61 

60.20.11 Predvajanje internetnih televizijskih programov, razen naročniških 
Sem spada: 
- izbor in sestavljanje televizijskih oddaj v televizijski program ter 

predvajanje programa po internetu 
- predvajanje televizijskega internetnega programa, kombinirano s 

produkcijo oddaj 
60.20.12 Predvajanje drugih televizijskih programov, razen naročniških 

Sem spada: 
- izbor in sestavljanje televizijskih oddaj v televizijski program ter 

predvajanje programa, razen po internetu 
- predvajanje televizijskega programa, kombinirano s produkcijo oddaj 
Sem ne spada: 
- produkcija televizijskih oddaj brez predvajanja, gl. 59.11.1 

60.20.13 Predvajanje internetnih naročniških televizijskih programov 
Sem spada: 
- izbor in sestavljanje televizijskih oddaj v televizijski naročniški program 

ter predvajanje programa po internetu 
- predvajanje naročniškega televizijskega internetnega programa, 

kombinirano s produkcijo oddaj 
- storitve internetnih kanalov, ki predvajajo video na zahtevo (VOD) 
Sem ne spada: 
- produkcija televizijskih oddaj brez predvajanja, gl. 59.11.1 

60.20.14 Predvajanje drugih naročniških televizijskih programov 
Sem spada: 
- izbor in sestavljanje televizijskih oddaj v televizijski naročniških 

program ter predvajanje programa, razen po internetu 
- predvajanje naročniškega televizijskega  programa, kombinirano s 

produkcijo oddaj 
- storitve kanalov, ki predvajajo video na zahtevo (VOD), razen 

internetnih 
Sem ne spada: 
- produkcija televizijskih oddaj brez predvajanja, gl. 59.11.1 

60.20.2 Izvirniki televizijskih programov 
60.20.20 Izvirniki televizijskih programov 

Sem spada: 
- izvirniki televizijskih programov, ki jih je mogoče zaščititi kot 

intelektualno lastnino 
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60.20.3 Programi televizijskih kanalov 
60.20.31 Programi televizijskih kanalov, razen naročniških 

Sem spada: 
- sestavki televizijskih oddaj in programov kot dnevni razpored kanala 

(razen naročniških) za distribucijo preko drugih 
60.20.32 Programi naročniških televizijskih kanalov 

Sem spada: 
- sestavki televizijskih oddaj in programov kot dnevni razpored 

naročniških kanalov za distribucijo preko drugih 
60.20.4 Televizijski oglaševalski čas 

60.20.40 Televizijski oglaševalski čas 

61 Telekomunikacijske storitve 
Oddelek zajema opravljanje telekomunikacijskih in z njimi povezanih 
storitev, kot so prenos podatkov, besedila, zvoka in slike. Objekti in 
naprave za opravljanje teh storitev lahko delujejo na podlagi ene ali več 
tehnologij.  
Sem spada:  
- obratovanje in vzdrževanje preklopnih in prenosnih naprav za 

zagotavljanje komutiranih in nekomutiranih fiksnih radijskih zvez prek 
vodov, zvez in satelitskih zvez  

- obratovanje kabelskih sistemov za prenos podatkov ter radijskega in 
televizijskega signala  

- zagotavljanje telegrafskih in drugih neglasovnih komunikacij  
- kupovanje dostopa in zmogljivosti omrežij lastnikov ter operaterjev 

omrežij in zagotavljanje telekomunikacijskih storitev teh zmogljivosti 
podjetjem in gospodinjstvom 

Sem ne spada: 
- produkcija televizijskih programov, tudi v povezavi z oddajanjem,  

gl. 60.20.12 
- preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.90.10 

61.1 Telekomunikacijske storitve po vodih 
61.10 Telekomunikacijske storitve po vodih 

Sem spada: 
- obratovanje, vzdrževanje ali zagotavljanja dostopa do naprav za 

prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek kovinskih in 
optičnih kablov ter radijskih fiksnih dostopov telekomunikacijske 
infrastrukture. Objekti in naprave za opravljanje teh storitev lahko 
delujejo na podlagi ene ali več tehnologij  

- zagotavljanje pristopa do interneta ter prenos radijskih in televizijskih 
programov preko fiksnega omrežja 

Sem ne spada: 
- preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.90.10 

61.10.1 Prenos podatkov in sporočil po vodih 
61.10.11 Storitve fiksne telefonije – dostop do omrežja 

Sem spada: 
- zagotavljanje dostopa do javnega komutiranega telefonskega omrežja 

za prenos in komutiranje glasu, podatkov in videa s fiksne lokacije ali 
javnega ali poljavnega telefona na kovance in kartice in uporabe tega 
omrežja 

- sprejemanje in oddajanje klicev med domačimi in mednarodnimi 
točkami 

- klici v povezavi z dostopom do omrežja 
Sem ne spada: 
- zagotavljanje klicev pri fiksni telefoniji za dodatno plačilo (dopolnilne 

storitve), gl. 61.10.12 
- zagotavljanje storitev zasebnih linij fiksne telefonije, gl. 61.10.13 
- zagotavljanje krajevne zanke drugim ponudnikom storitev po vodih,  

gl. 61.10.20 
- dajanje telekomunikacijske opreme v najem, gl. 77.39.14 
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61.10.12 Storitve fiksne telefonije – možnosti klicanja 
Sem spada: 
- zagotavljanje možnosti izbire raznih klicev na fiksni lokaciji, 

obračunanih ločeno od dostopa. Te storitve omogoča specializirana 
programska oprema, povezana na telekomunikacijsko omrežje in 
zajemajo vrste klicev kot na primer:  
• čakajoči klic, preusmeritev klica, identifikacija klicočega, 

konferenčna zveza treh, prikaz klica, vračilo klica, pregled klicev, 
(zapora/blokiranje klica), avtomatski povratni klic, odgovor na klic, 
(glasovna pošta in glasovni meniji) 

61.10.13 Storitve zasebnih telekomunikacijskih omrežij z vodi 
Sem spada: 
- zagotavljanje povezav s telekomunikacijskimi vodi med  priključnimi 

točkami za izključno naročnikovo rabo 
Sem ne spada: 
- zagotavljanje zasebne povezave med ponudniki telekomunikacijskih 

storitev, gl. 61.10.20 

61.10.2 Storitve prenosa za telekomunikacije po vodih 
61.10.20 Storitve prenosa za telekomunikacije po vodih 

Sem spada: 
- zagotavljanje zmogljivosti ponudnikov prenosa po vodih za 

vzpostavljanje, zaključevanje ali tranzit klicev za druge ponudnike 
telekomunikacijskih storitev 

- zaračunavanje medsebojnega povezovanja, poravnave ali zaključitve 
domačih in mednarodnih klicev  

- zaračunavanje klicev iz govorilnic ali drugih omrežij 
- zaračunavanje zmogljivosti pri njihovi skupni uporabi, npr. drogov, 

antenskih stolpov, jaškov 
- zaračunavanje izključne uporabe naprav (opreme, povezav ipd.) 
Sem ne spada: 
- prenos internetnega prometa po vodih enega ISP-ja za drugega,  

gl. 61.10.41 

61.10.3 Prenos podatkov prek telekomunikacijskih omrežij z vodi 
61.10.30 Prenos podatkov prek telekomunikacijskih omrežij z vodi 

Sem spada: 
- zagotavljanje dostopa do vodovnih prenosnih zmogljivosti in storitev 

za učinkovit prenos podatkov, s plačevanjem glede na obseg uporabe 
Sem ne spada: 
- zagotavljanje  povezav s telekomunikacijskimi vodi med določenimi 

točkami za izključno naročnikovo rabo, gl. 61.10.13 

61.10.4 Internetne storitve prek telekomunikacijskih vodov 
61.10.41 Internetne hrbtenične storitve 

Sem spada: 
- storitve prenosa internetnega prometa enega ponudnika internetnih 

storitev (ISP) za drugega prek vodov 
61.10.42 Storitve ozkopasovnega dostopa do interneta prek omrežij z vodi 

Sem spada: 
- zagotavljanje ožičene povezave na internet s hitrostjo manjšo kot  

256 Kb/s. Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko poleg dostopa 
ponuja tudi nekatere brezplačne storitve, npr. elektronsko pošto, 
spletni prostor, osnovna orodja za  pripravo spletnih strani, 
klepetalnice in tehnično podporo 
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do 
interneta in posodobitve, kot so mednarodno sledenje in posebni 
poštni predali, navadno za dodatno plačilo. 
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61.10.43 Storitve širokopasovnega dostopa do interneta prek omrežij z vodi 
Sem spada: 
- zagotavljanje ožičene povezave na internet s hitrostjo preko 256 Kb/s. 

Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko skupaj z dostopom nudi tudi 
druge storitve, npr. elektronsko pošto, prostor za spletne strani, orodja 
za enostavnejšo pripravo spletnih strani, klepetalnice in drugo 
tehnično podporo. 
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do 
interneta in posodobitve kot so mednarodno sledenje in posebni 
poštni predali, navadno za dodatno plačilo 

61.10.49 Druge internetne storitve prek telekomunikacijskih vodov 
Sem spada: 
- zagotavljanje internetnih telekomunikacijskih storitev prek vodov, 

razen internetnega dostopa. Sem spadajo storitve kot so telefonija, 
telefaks, avdio in video konference prek interneta. 

61.10.5 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek vodovne infrastrukture 
61.10.51 Distribucija osnovnega nabora radijskih in televizijskih programov prek 

vodovne infrastrukture 
Sem spada: 
- zagotavljanje dostopa do osnovnega nabora programov prek vodov, 

navadno za mesečno naročnino. 
Osnovni nabor vsebuje minimalno število kanalov, ki jih določi  
operater in je obvezna sestavina tudi vseh razširjenih naborov 
kanalov. Sem spadajo tudi stroški začetne in ponovne priključitve na 
omrežje. 

61.10.52 Distribucija razširjenega nabora radijskih in televizijskih programov prek 
vodovne infrastrukture 

Sem spada: 
- zagotavljanje dostopa do razširjenega nabora programov prek vodov, 

navadno za doplačilo k mesečni naročnini za osnovni nabor.  
Nabor programov lahko določi operater ali naročnik. 

61.10.53 Distribucija radijskih in televizijskih programov za sprotno plačilo prek vodovne 
infrastrukture 

Sem spada: 
- zagotavljanje možnosti spremljanja specifičnega programa (filma ali 

prenosa) prek vodovne povezave, za dodatno plačilo k naročnini za 
osnovni ali razširjeni nabor programov 

61.2 Brezžične telekomunikacijske storitve 
61.20 Brezžične telekomunikacijske storitve 

61.20.1 Storitve mobilne telefonije 
61.20.11 Storitve mobilne telefonije – dostop do omrežja 

Sem spada: 
- zagotavljanje dostopa do komutiranih ali nekomutiranih omrežij za 

prenos glasu, podatkov ali slik, pri čemer klic izvira ali se zaključuje na 
mobilni napravi, npr. mobilnem, celičnem, satelitskem telefonu, 
mobilnem radiu, klicniku ipd. 

- klici v povezavi z dostopom do omrežja 
- zagotavljanje storitev kratkih sporočil (SMS) in multimedijskih sporočil 

(MMS) 
Sem ne spada: 
- zagotavljanje klicev mobilne telefonije za dodatno plačilo, gl. 61.20.12 
- zagotavljanje brezžične telekomunikacijske povezave med  

priključnimi točkami za izključno naročnikovo rabo, gl. 61.20.13 
- storitve prenosa za brezžične telekomunikacije, gl. 61.20.20 
- prenos podatkov prek brezžičnih telekomunikacij, gl. 61.20.30 
- zagotavljanje povezave mobilnih naprav z internetom, gl. 61.20.4 
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61.20.12 Storitve mobilne telefonije – možnosti klicanja 
Sem spada: 
- zagotavljanje možnosti izbire raznih klicev mobilne telefonije, 

obračunanih ločeno od dostopa. Te storitve omogoča specializirana 
programska oprema, povezana na telekomunikacijsko omrežje in 
zajemajo vrste klicev kot na primer:  
• čakajoči klic, preusmeritev klica, identifikacija klicočega, 

konferenčna zveza treh, prikaz klica, vračilo klica, pregled klicev, 
(zapora/blokiranje klica), avtomatski povratni klic, odgovor na klic, 
(glasovna pošta in glasovni meniji) 

61.20.13 Storitve zasebnih brezžičnih telekomunikacijskih omrežij 
Sem spada: 
- zagotavljanje brezžične telekomunikacijske povezave med  

priključnimi točkami za izključno naročnikovo rabo 
Sem ne spada: 
- zagotavljanje zasebne brezžične povezave med ponudniki 

telekomunikacijskih storitev, gl. 61.20.20 

61.20.2 Storitve prenosa za brezžične telekomunikacije 
61.20.20 Storitve prenosa za brezžične telekomunikacije 

Sem spada: 
- zagotavljanje zmogljivosti ponudnikov brezžičnega prenosa za 

vzpostavljanje, zaključevanje ali tranzit klicev za druge ponudnike 
telekomunikacijskih storitev 

- zaračunavanje medsebojnega povezovanja, poravnave ali zaključitve 
domačih in mednarodnih klicev  

- zaračunavanje klicev iz govorilnic ali drugih omrežij 
- zaračunavanje zmogljivosti pri njihovi skupni uporabi, npr. drogov, 

antenskih stolpov, jaškov 
- zaračunavanje izključne uporabe naprav (opreme, povezav ipd.) 
Sem ne spada: 
- prenos brezžičnega internetnega prometa enega ISP-ja za drugega, 

gl. 61.20.4 

61.20.3 Prenos podatkov prek brezžičnih telekomunikacijskih omrežij 
61.20.30 Prenos podatkov prek brezžičnih telekomunikacijskih omrežij 

Sem spada: 
- zagotavljanje dostopa do brezžičnega telekomunikacijskega omrežja 

in storitev za učinkovit prenos podatkov, s plačevanjem glede na 
obseg uporabe 

Sem ne spada: 
- zagotavljanje  brezžične telekomunikacijske povezave med 

določenimi točkami za izključno naročnikovo rabo, gl. 61.20.13 

61.20.4 Internetne storitve prek brezžičnega omrežja 
61.20.41 Storitve ozkopasovnega dostopa do interneta prek brezžičnega omrežja 

Sem spada: 
- zagotavljanje direktne brezžične povezave na internet s hitrostjo 

manjšo kot 256 Kb/s. Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko skupaj 
z dostopom nudi tudi druge storitve, npr. elektronsko pošto, prostor za 
spletne strani, orodja za enostavnejšo pripravo spletnih strani, 
klepetalnice in drugo tehnično podporo.  
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do 
interneta in posodobitve kot so mednarodno sledenje in posebni 
poštni predali, navadno za dodatno plačilo. 
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61.20.42 Storitve širokopasovnega dostopa do interneta prek brezžičnega omrežja 
Sem spada: 
- zagotavljanje direktne brezžične povezave na internet s hitrostjo preko 

256 Kb/s. Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko skupaj z dostopom 
nudi tudi druge storitve, npr. elektronsko pošto, prostor za spletne 
strani, orodja za enostavnejšo pripravo spletnih strani, klepetalnice in 
drugo tehnično podporo.  
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do 
interneta in posodobitve kot so mednarodno sledenje in posebni 
poštni predali, navadno za dodatno plačilo. 

61.20.49 Druge internetne storitve prek brezžičnega omrežja 
Sem spada: 
- zagotavljanje internetnih telekomunikacijskih storitev prek brezžičnega 

omrežja, razen internetnega dostopa. Sem spadajo storitve kot so 
telefonija, telefaks, avdio in video konference prek interneta. 

61.20.5 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek brezžičnega omrežja 
61.20.50 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek brezžičnega omrežja 

61.3 Satelitske telekomunikacijske storitve 
61.30 Satelitske telekomunikacijske storitve 

61.30.1 Satelitske telekomunikacijske storitve, razen distribucije programov prek satelita 
61.30.10 Satelitske telekomunikacijske storitve, razen distribucije programov prek satelita 

Sem spada: 
- izvajanje, vzdrževanje ali zagotavljanje dostopa do zmogljivosti za 

prenos glasu, podatkov, besedil ali slik s pomočjo satelitske 
telekomunikacijske infrastrukture 

Sem spada tudi: 
- zagotavljanje internetnega dostopa prek satelita 

61.30.2 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek satelita 
61.30.20 Distribucija radijskih in televizijskih programov prek satelita 

Sem spada: 
- zagotavljanje dostopa do osnovnega nabora programov prek satelita, 

navadno za mesečno naročnino. 
Osnovni nabor vsebuje minimalno število kanalov, ki jih določi 
operater in obvezna sestavina tudi vseh razširjenih naborov kanalov. 
Vključen je tudi začetni priklop. 

- zagotavljanje dostopa do razširjenega nabora programov prek 
satelita, navadno za doplačilo k mesečni naročnini za osnovni nabor 

- zagotavljanje možnosti spremljanja specifičnega programa (filma ali 
prenosa) prek satelita, za dodatno plačilo k naročnini za osnovni ali 
razširjeni nabor programov. Nabor programov lahko določi operater ali 
naročnik. 

61.9 Druge telekomunikacijske storitve 
61.90 Druge telekomunikacijske storitve 

61.90.1 Druge telekomunikacijske storitve 
61.90.10 Druge telekomunikacijske storitve 

Sem spada: 
- zagotavljanje specializiranih telekomunikacijskih storitev, kot so 

satelitsko sledenje, telemetrija 
- obratovanje radarskih postaj 
- obratovanje satelitskih zemeljskih postaj ter objektov in naprav, ki so 

operativno povezane z enim ali več zemeljskimi komunikacijskimi 
sistemi in lahko prenašajo telekomunikacije na satelitske sisteme ali 
jih od njih sprejemajo   

- prenos glasu prek internetnega protokola (VOIP)  
- zagotavljanje telekomunikacijskih zmogljivosti brez drugih storitev 
- zagotavljanje uporabe naprav z dostopom do interneta in 

telekomunikacij na javnih mestih  
- telekomunikacijske storitve, ki niso razvrščne drugje, npr. premostitev 

telegrafskih, teleksnih in audio konferenc 
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62 Računalniško programiranje, svetovanje in z 
računalništvom povezane storitve 

62.0 Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane 
storitve 

62.01 Računalniško programiranje 
62.01.1 Načrtovanje in razvoj programske opreme 

62.01.11 Načrtovanje in razvoj uporabniške programske opreme 
Sem spada: 
- ustvarjanje novih računalniških programov in njihovih delov:  

• načrtovanje strukture in vsebine spletnih strani 
• načrtovanje strukture, vsebine in rabe podatkovnih baz 
• pisanje namenskih programov 
• pisanje programov po zahtevi uporabnika 

- posodabljanje in popravljanje programov, njihovo modificiranje za 
uporabo v naročnikovem okolju 

Sem ne spada: 
- priprava spletnih strani skupaj z gostiteljstvom spletnih strani,  

gl. 63.11.12 
- programiranje podatkovnih baz skupaj z gostiteljstvom in upravljanjem 

baz, gl. 63.11.19 
- ustvarjanje programov skupaj z njihovo operativno uporabo,  

gl. 63.11.19 
62.01.12 Načrtovanje in razvoj programske opreme za omrežja in sisteme 

Sem spada: 
- načrtovanje, razvoj in izvedba naročnikovega IT omrežja, kot je 

intranet, ekstranet, navidezno omrežje itd. 
- načrtovanje varnosti omrežja, to je razvoj in izvedba računalniške in 

programske opreme ter procedur za kontrolo pristopa do podatkov in 
varno izmenjavo informacij prek omrežja 

- načrtovanje sistema elektronskih podpisov 
Sem ne spada: 
- razvoj sistemske opreme skupaj z vsakodnevnim upravljanjem 

naročnikovega omrežja, gl. 62.03.12 

62.01.2 Izvirniki programske opreme 
Sem spada: 
- avtorsko zaščitena intelektualna lastnina, ustvarjena brez pogodbe o 

prodaji (to je z vsemi lastninskimi pravicami) 
- intelektualna lastnina za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno 

zaščitena z avtorskimi pravicami 
Sem ne spada: 
- programska oprema, ustvarjena po pogodbi za naročnika, gl. 62.01.11 
- posredovanje pri veleprodaji programske opreme, gl. 46.14.11 
- veleprodaja programske opreme, gl. 46.51.10 
- maloprodaja programske opreme, gl. 47.00.31 

62.01.21 Izvirniki računalniških iger 
62.01.29 Drugi izvirniki programske opreme 

62.02 Svetovanje o računalništvu 
Sem ne spada: 
- pogodbene storitve, ki obsegajo tako svetovanje kot načrtovanje in 

razvoj IT rešitev (spletnih starni, naročniških aplikacij, omrežja itd.),  
gl. 62.01.1 

- svetovanje v zvezi s poslovno strategijo, npr. svetovanje o e-
poslovanju, gl. 70.22.11 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 J  INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE 

 

 249 

62.02.1 Svetovanje o računalniških napravah 
62.02.10 Svetovanje o računalniških napravah 

Sem spada: 
- svetovanje in strokovno mnenje o računalniških napravah 
- izvedensko pričanje v zvezi z računalniškimi napravami 
- kombinirana storitev ocenjevanja računalniških potreb organizacije, 

svetovanja o nakupu strojne in programske opreme, razvoja 
sistemskih specifikacij in postavitve novega sistema 

- integracija računalniških sistemov, tj. analiza strankinega trenutnega 
računalniškega sistema, sedanjih in prihodnjih potreb po računalnikih, 
nakup nove strojne in programske opreme ter integracija komponent 
novega in starega sistema za postavitev novega integriranega 
sistema 

Sem ne spada: 
- svetovanje o tehničnih zadevah v zvezi z računalniškimi sistemi,  

gl. 62.02.20 

62.02.2 Svetovanje o računalniških sistemih in programski opremi 
62.02.20 Svetovanje o računalniških sistemih in programski opremi 

Sem spada: 
- svetovanje in podajanje strokovnega mnenja o stvareh, ki zadevajo 

informacijske sisteme in programsko opremo, npr. svetovanje o 
potrebah in nabavi programske opreme 

- svetovanje o varovanju računalniškega sistema 
Sem ne spada: 
- oblikovanje programske opreme po naročilu, gl. 62.01.11 
- analiza sistemov in storitve programiranja, gl. 62.01.12 
- usposabljanje kadrov za uporabo računalniških sistemov, gl. 85.59.12 

62.02.3 Storitve računalniške tehnične podpore 
62.02.30 Storitve računalniške tehnične podpore 

Sem spada: 
- nudenje strokovne pomoči naročniku pri reševanju problemov v zvezi 

z uporabo računalniških naprav in opreme, npr.: 
• dajanje podpore pri odpravljanju težav in uporabi računalniške in 

programske opreme 
• ugotavljanje, lociranje in odprava napak 
• nadgrajevanje obstoječih programov 
• zagotavljanje najnovejših priročnikov za uporabo 
• svetovanje o pravilni uporabi sistema 
• pomoč pri selitvi računalniškega sistema na novo lokacijo 

- zagotavljanje strokovnega tehničnega znanja za reševanje posebnih 
težav strank pri uporabi računalniškega sistema, kot so storitve 
revizije ali ocenjevanja računalniškega delovanja brez svetovanja, 
ocenjevanje in dokumentiranje strežnika, omrežja ali procesov za 
komponente, zmogljivosti, obratovanje ali varnost 

Sem ne spada: 
- reševanje in obnavljanje stanja po računalniški okvari, gl. 62.09.20 

62.03 Upravljanje računalniških naprav 
62.03.1 Upravljanje računalniških naprav 

Sem spada: 
- upravljanje in obratovanje naročnikovih računalniških sistemov in 

naprav za obdelavo podatkov ter s tem povezane storitve 
62.03.11 Upravljanje računalniškega omrežja 

Sem spada: 
- upravljanje in nadzor komunikacijskih omrežij in priključene 

računalniške opreme, diagnostiziranje problemov ter uglaševanje 
prometa na omrežju.  Sem spada tudi daljinski nadzor varnosti 
sistema. 
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62.03.12 Upravljanje računalniških sistemov 
Sem spada: 
- vsakodnevno upravljanje naročnikovega računalniškega sistema 

62.09 Druge storitve informacijske tehnologije in računalništva 
62.09.1 Storitve instalacije računalnikov in perifernih naprav 

62.09.10 Storitve instalacije računalnikov in perifernih naprav 
Sem ne spada: 
- montaža osrednjih računalniških naprav, gl. 33.20.39 

62.09.2 Druge storitve informacijske tehnologije in računalništva, d. n. 
62.09.20 Druge storitve informacijske tehnologije in računalništva, d. n. 

Sem spada: 
- obnovitev podatkov, to je reševanje podatkov iz poškodovanega  ali 

nestabilnega naročnikovega računalnika ter prepis na drugo sredstvo 
hranjenja 

- zagotavljanje nadomestne računalniške in programske opreme na 
ločeni lokaciji, kar omogoča naročniku, da v primeru nesreč (npr. 
požara, poplave) nadaljuje delo 

- nameščanje programske opreme 
- druge pomožne računalniške storitve, d.n. 
Sem ne spada: 
- programiranje, gl. 62.01.1 
- svetovanje v zvezi z računalništvom, gl. 62.02 
- obdelava podatkov, gl. 63.11.1 

63 Informacijske storitve 
63.1 Obdelava podatkov, gostiteljstvo in s tem povezane storitve; internetni 

portali 
63.11 Obdelava podatkov, gostiteljstvo in s tem povezane storitve 

63.11.1 Obdelava podatkov, gostiteljstvo, oskrba s programsko opremo in infrastrukturo 
informacijske tehnologije 
63.11.11 Obdelava podatkov 

Sem spada: 
- zajem podatkov na trak, diskete ali druge medije ali neposredno v 

sistem obdelave podatkov 
- obdelava podatkov, ki jih dostavi naročnik, tabeliranje, računalniško 

izračunavanje ipd., brez programiranja 
- omogočanje uporabe naprav ali mrež za obdelavo podatkov  
- dajanje v najem ali zakup računalniškega časa (CPU čas) za 

obdelavo podatkov tretji stranki v času, ki ga delijo z drugimi 
uporabniki 

Sem ne spada: 
- storitve, pri katerih izvajalec uporablja računalnik samo kot pomožno 

sredstvo, ne spadajo v računalniško obdelavo, ampak so razvrščene 
glede na vrsto storitve 

- upravljane računalniških naprav, gl. 62.03.1 
- upravljanje s podatkovnimi bazami, gl. 63.11.19 
- dajanje računalnikov brez operaterjev v najem, gl. 77.33.12 

63.11.12 Gostiteljstvo internetnih strani 
Sem spada: 
- zagotavljanje infrastrukture za gostiteljstvo spletne strani stranke in 

sorodnih datotek na lokaciji, ki zagotavlja hitro in zanesljivo povezavo 
z internetom, to je lahko: 
• omejeno shranjevanje na enem strežniku za enega ali več 

uporabnikov, brez zagotavljanja ali upravljanja programov 
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(programska oprema na strežniku je v pristojnosti naročnika, 
stopnja garancije za storitev je omejena) 

• paket povezanih storitev, ki obsega tako gostiteljstvo kot 
upravljanje spletnih strani in s tem povezanih aplikacij. 
Pomembna značilnost te storitve je, da obljublja varno in 
zanesljivo stran, pogosto je del storitve tudi svetovanje, prireditev 
in integracija sistema. 

Aplikacije so pogosto povezane z e-trgovanjem in omogočajo spletno 
izložbo, nakupovalne vozičke in kataloge z naprednimi in 
kompleksnimi storitvami, kot so obdelava naročil, izpolnitev, nabava, 
izdajanje računov, obdelava transakcij, upravljanje odnosov s kupci 
ter integracija in selitev podatkovnih baz in skladišč. 

Sem ne spada: 
- posredništvo pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa, gl. 73.12.13 

63.11.13 Oskrba s programsko opremo 
Sem spada: 
- oskrba s programsko opremo, dano v najem  s centralnega 

gostiteljevega računalnika: 
• z integracijo v sistem in infrastrukturo naročnika. Ta storitev je 

pogosto v paketu s svetovanjem in prirejanjem za naročnikov 
sistem 

• brez prirejanja in integracije v naročnikov sistem. Aplikacija je 
navadno dosegljiva prek www (world wide web) , npr. pisarniški 
programi ipd. 

Sem ne spada: 
- programiranje, gl 62.01.1 
- svetovanje o programski opremi, gl. 62.02.20 
- posredovanje pri veleprodaji programske opreme, gl. 46.14.11 
- veleprodaja programske opreme, gl. 46.51.10 
- maloprodaja programske opreme, gl. 47.00.31 
- storitve, pri katerih izvajalec uporablja računalnik samo kot pomožno 

sredstvo, ne spadajo v računalniško obdelavo, ampak so razvrščene 
glede na vrsto storitve 

63.11.19 Drugo gostiteljstvo in oskrba z infrastrukturo informacijske tehnologije 
Sem spada: 
- razporeditvene storitve, to je zagotavljanje prostora za naročnikovo 

računalniško in programsko opremo, povezave na internet in druga 
omrežja in rutinski nadzor strežnikov; naročnik je odgovoren za 
upravljanje sistema, računalniške in programske opreme 

- storitve za hrambo podatkov: upravljanje shramb podatkov, skrb za 
varnostne kopije, migracija podatkov 

- upravljanje s podatki, tj. sprotno upravljanje podatkov kot 
organizacijskega vira. Storitev lahko obsega modeliranje podatkov, 
mobilizacijo podatkov, odkrivanje zakonitosti v podatkih, zagotavljanje 
določene urejenosti ali zaporedja podatkov 

- programiranje podatkovnih baz skupaj z gostiteljstvom in upravljanjem 
baz  

- ustvarjanje programov skupaj z njihovo operativno uporabo 

63.11.2 Pretočno video in avdio gradivo 
63.11.21 Pretočno video gradivo 
63.11.22 Pretočno avdio gradivo 

63.11.3 Oglasni prostor ali čas na internetu 
63.11.30 Oglasni prostor ali čas na internetu 

Sem ne spada: 
- oglaševalski prostor  na internetnih knjigah, časopisih, revijah, 

gl.  58.11.42, 58.13.32, 58.14.32 
- posredništvo pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa,   

gl. 73.12.13 
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63.12 Internetni portali 
63.12.1 Internetni portali 

63.12.10 Internetni portali 
Sem spada: 
- vsebina spletnih iskalnih portalov, to so obširne datoteke spletnih 

naslovov in vsebin v formatu, ki omogoča enostavno iskanje in 
vpogled 

Sem ne spada: 
- elektronski imeniki in adresarji, gl. 58.12.20 
- gostiteljstvo spletnih strani, gl. 63.11.12 

63.9 Druge informacijske storitve 
63.91 Storitve tiskovnih agencij 

63.91.1 Storitve tiskovnih agencij 
Sem ne spada: 
- storitve samostojnih fotoreporterjev, gl. 74.20.2 
- storitve samostojnih novinarjev, gl. 90.03.11 

63.91.11 Storitve tiskovnih agencij za časopise in periodične publikacije 
Sem spada: 
- zbiranje, raziskovanje in posredovanje novic v obliki rokopisov ali 

slikovnega gradiva tiskanim medijem, kot so časniki, periodične 
publikacije in knjige 

63.91.12 Storitve tiskovnih agencij za avdiovizualne medije 
Sem spada: 
- zbiranje, raziskovanje in posredovanje novic (rokopisov, fotografij, 

slikovnega gradiva) radijskim ali televizijskim postajam in filmskim 
družbam 

63.99 Druge informacijske storitve, d. n. 
63.99.1 Informacijske storitve, d. n. 

63.99.10 Informacijske storitve, d. n. 
Sem spada: 
- iskanje informacij za plačilo ali po pogodbi 
- storitve priprave povzetkov poročil, tiska ipd. (kliping) 
- zbiranje podatkov in informacij, razen adresarjev 
- druge avtomatske računalniško podprte informacijske storitve 
Sem ne spada: 
- priprava imenikov in adresarjev iz raznih virov, gl. 82.19.12 
- storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10 

63.99.2 Izvirniki zbirk podatkov/informacij 
63.99.20 Izvirniki zbirk podatkov/informacij 

Sem spada: 
- izvirniki kompilacij podatkov in informacij iz raznih virov. 
- Te zbirke so običajno zaščitene pri predstavitvi, ne pa glede vsebine. 
Sem ne spada: 
- imeniki in adresarji, gl. 58.12.10, 58.12.20 
- zbiranje podatkov in informacij, gl. 63.99.10 
- priprava adresarjev kot del pisarniške podpore, gl. 82.19.12 
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K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE STORITVE 

64 Finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in 
pokojninskih skladov 

64.1 Storitve denarnega posredništva 
64.11 Storitve centralne banke 

64.11.1 Storitve centralne banke 
64.11.10 Storitve centralne banke 

Sem spada: 
- storitve, ki podpirajo nacionalne sisteme kliringa in poravnave plačil 

ter druge finančne transakcije 
- storitve vodenja depozitnih računov za glavne finančne institucije in za 

centralno državo 
- storitve izvajanja monetarne politike 
- storitve upravljanja državnih deviznih rezerv 
- storitve, ki vplivajo na vrednost valute 
- izdajanje valute v pristojnosti centralne banke, vključno z 

oblikovanjem, organiziranjem proizvodnje, distribucijo in zamenjavo 
valute 

- storitve fiskalnih agentov, vključno s svetovalnimi storitvami za vlado o 
zadevah v zvezi z javnim dolgom, izdajanjem dolga, vodenjem 
evidence imetnikov obveznic in plačevanjem obresti in odkupljenega 
dolga za račun države  

- dejavnosti nadzora bank in/ali nebank, če ga izvaja centralna banka 
- druge centralno bančne storitve 

64.19 Druge storitve denarnega posredništva 
Sem spada: 
- sprejemanje vlog in dajanje kreditov ali posojanje sredstev. Odobritev 

kredita ima lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke, kreditne, 
plačilne kartice itd. Te dejavnosti na splošno opravljajo denarne 
inštitucije razen centralnih bank, kot so banke, hranilnice, kreditne 
zadruge, institucije, ki dajejo kredite za nakup nepremičnin in so 
specializirane za sprejemanje depozitov. 

- nakazovanje denarja 

64.19.1 Hranilniške storitve 
64.19.11 Hranilniške storitve za družbe in institucije 

Sem spada: 
- depozitne storitve za vloge na vpogled, vloge na odpoklic, vezane in 

druge vloge večjim podjetjem in institucijam, vključno državnim 

64.19.12 Hranilniške storitve za druge vlagatelje 
Sem spada: 
- depozitne storitve za vloge na vpogled, vloge na odpoklic, vezane in 

druge vloge drugim vlagateljem, razen večjim podjetjem in institucijam 
- čekovne storitve,  preverjanje čekov, ustavitev plačil 

Sem ne spada: 
- zbiranje in izterjava menic, čekov, trasiranih menic ipd, gl. 82.91.12 
- storitveno štetje in pakiranje bankovcev ter kovancev, gl. 82.92.10 
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64.19.2 Kreditiranje s strani monetarnih institucij 
64.19.21 Kreditiranje finančnih posrednikov s strani monetarnih institucij 

Sem spada: 
- posojila, odobrena finančnim posrednikom s strani monetarnih 

institucij, dajanje in upravljanje kreditov in predujmov, povezanih s 
posli med finančnimi posredniki (v okviru splošne posojilne ponudbe 
npr. med podjetji  z dejavnostjo NACE  64.1 in 64.9). Vključeno je 
dajanje posojil in predujmov domačim ali tujim finančnim 
posrednikom, navadno kratkoročnih, odplačljivih na zahtevo ali po 
kratkem odpoklicu. 

Sem ne spada: 
- kreditiranje finančnih posrednikov s strani nemonetarnih institucij,  

gl. 64.92.11 
64.19.22 Kreditiranje potrošnikov s strani monetarnih institucij 

Sem spada: 
- dajanje nehipotekarnih osebnih posojil s strani monetarnih institucij na 

obročno odplačevanje 
- storitve kreditnih linij, tj. storitev dajanja kreditov na podlagi obveznosti 

posojanja sredstev posojilojemalcu do določenega zneska 
- dajaje potrošniških posojil, tj. posojilne storitve za financiranje 

potrošniške nabave blaga ali storitev, pri čemer praviloma blago 
predstavlja jamstvo 

Sem ne spada: 
- kreditiranje potrošnikov s strani nemonetarnih institucij, gl. 64.92.12 

64.19.23 Hipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij z zastavo stanovanjskih 
nepremičnin 

Sem spada: 
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij za nakup stanovanjskih 

nepremičnin (zemljišč za stanovanjsko gradnjo ali stavb), pri čemer 
predstavlja nepremičnina jamstvo 

Sem ne spada: 
- hipotekarno kreditiranje z zastavo stanovanjskih nepremičnin s strani 

nemonetarnih institucij, gl. 64.92.13 
- ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16 

64.19.24 Hipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij z zastavo 
nestanovanjskih nepremičnin 

Sem spada: 
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij za nakup nestanovanjskih 

nepremičnin (zemljišč ali stavb), pri čemer predstavlja nepremičnina 
jamstvo 

Sem ne spada: 
- hipotekarno kreditiranje z zastavo nestanovanjskih nepremičnin s 

strani nemonetarnih institucij, gl. 64.92.14 
- ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16 

64.19.25 Poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij 
Sem spada: 
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij investicijskim 

posrednikom, finančnim institucijam, državnim upravam, šolam, tujim 
vladam in drugim podjetjem 

- dajanje posojil posameznikom za poslovne namene 
- stand-by posojilo ali druge posojilne storitve, vključno s prekoračitvijo 

limita 
- kreditiranje in izdajanje akreditivov 
- storitve sprejemanja, tj. sporazumi z bankami ali drugimi finančnimi 

ustanovami za plačilo nakaznice ali kreditnega instrumenta, ki ga je 
izdala ustanova 

Sem ne spada: 
- poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij,  

gl. 64.92.15 
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64.19.26 Storitve kreditnih kartic s strani monetarnih institucij 
Sem spada: 
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij imetnikom kreditnih kartic 

za nakup blaga ali storitev, ne glede na to ali je znesek v celoti 
poravnan do dospetja 

Sem ne spada: 
- kreditiranje imetnikov kartic s strani nemonetarnih institucij,  

gl. 64.92.16 
64.19.29 Drugo kreditiranje s strani monetarnih institucij 

Sem spada: 
- drugo kreditiranje s strani monetarnih institucij 
- storitve financiranja prodaje 
Sem ne spada: 
- drugo kreditiranje s strani nemonetarnih institucij, gl. 64.92.19 

64.19.3 Drugje nerazvrščene storitve denarnega posredništva 
64.19.30 Drugje nerazvrščene storitve denarnega posredništva 

Sem spada: 
- vse druge storitve monetarnega posredovanja  (razen dajanja posojil 

in depozitnih storitev) s strani kreditnih in depozitnih institucij razen 
centralne banke. 
Te storitve so v glavnem  vezane na investicije v prenosljive 
vrednostne papirje, vključno z dolžniškimi vrednostnimi papirji, 
delnicami, soudeležbami itd. in zajemajo tudi storitve z izvedenimi 
finančnimi instrumenti. 

64.2 Storitve holdingov 
64.20 Storitve holdingov 

64.20.1 Storitve holdingov 
64.20.10 Storitve holdingov 

Sem spada: 
- storitve holdinških družb, ki posedujejo  vrednostne papirje (ali druge 

obvladujoče deleže lastniškega kapitala) v družbah in podjetjih z 
namenom lastništva kontrolnega deleža. Holdinške družbe ne 
opravljajo nobenih drugih storitev za enote, v katerih imajo lastniški 
kapital, tj. ne vodijo ali upravljajo drugih enot. 

Sem ne spada: 
- storitve uprav, aktivno vodenje družb in podjetij, strateško načrtovanje 

in odločanje, gl.70.10.10 

64.3 Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov 
64.30 Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov 

64.30.1 Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov 
64.30.10 Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov 

Sem spada: 
- storitve pravnih oseb, ki so organizirane za združevanje vrednostnih 

papirjev ali drugih finančnih sredstev, brez upravljanja, v imenu 
delničarjev ali upravičencev. 
Portfelji so prilagojeni doseganju določenih naložbenih učinkov, kot so 
razpršitev naložb, tveganje, donosnost, razpršitev cen ipd. Te pravne 
osebe služijo z obrestmi, dividendami in drugimi finančnimi dohodki od 
premoženja, vendar imajo malo ali nič zaposlenih in nimajo prihodkov 
od prodaje storitev. 

Sem ne spada: 
- storitve skladov, ki služijo s prodajo blaga ali storitev, gl. razvrstitev 

glede na njihovo glavno dejavnost 
- storitve obvladujočih finančnih družb, gl. 64.20.10 
- storitve pokojninskih skladov, gl. 65.30.1 
- upravljanje skladov, gl. 66.30.1 
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64.9 Druge finančne storitve, razen storitev za zavarovalništvo in pokojninske 
sklade 

64.91 Finančni zakup 
64.91.1 Finančni zakup 

64.91.10 Finančni zakup 
Sem spada: 
- storitve dajanja opreme in drugih sredstev na razpolago stranki brez 

njene kapitalske naložbe, kjer zakupodajalec plača in prevzame 
pravice do opreme ali sredstev in jih da zakupniku v zakup in ob tem 
zadrži le nekaj običajnih lastniških pristojnosti. 

Sem ne spada: 
- storitve operativnega zakupa, gl. 77 glede na predmet zakupa 

64.92 Kreditiranje s strani nemonetarnih institucij 
Sem spada: 
- finančno posredništvo, katerega predmet je dajanje kreditov s strani 

nemonetarnih inštitucij. Krediti imajo lahko različne oblike, kot so: 
posojila, hipoteke, kreditne kartice ipd. 

- dajanje potrošniških kreditov 
- financiranje mednarodne trgovine 
- zagotavljanje dolgoročnih posojil gospodarskim panogam s strani 

panožnih nemonetarnih institucij 
- posojanje denarja zunaj bančnega sistema 
- odobravanje kredita za nakup nepremičnin s strani specializiranih 

nedepozitarnih institucij 
- storitve zastavljalnic in zastavljavcev 

64.92.1 Kreditiranje s strani nemonetarnih institucij 
64.92.11 Kreditiranje finančnih posrednikov s strani nemonetarnih institucij 

Sem spada: 
- posojila, odobrena finančnim posrednikom s strani nemonetarnih 

institucij, dajanje in upravljanje kreditov in predujmov, povezanih s 
posli med finančnimi posredniki (v okviru splošne posojilne ponudbe 
npr. med podjetji  z dejavnostjo NACE  64.1 in 64.9).  
Vključeno je dajanje posojil in predujmov domačim ali tujim finančnim 
posrednikom, navadno kratkoročnih, odplačljivih na zahtevo ali v 
kratkem času po odpoklicu. 

Sem ne spada: 
- kreditiranje finančnih posrednikov s strani bank in drugih monetarnih 

institucij, gl. 64.19.21 
64.92.12 Kreditiranje potrošnikov s strani nemonetarnih institucij 

Sem spada: 
- dajanje nehipotekarnih osebnih posojil s strani nemonetarnih institucij 

na obročno odplačevanje 
- storitve kreditnih linij, tj. posojilne storitve na podlagi prevzete 

obveznosti dajanja posojil do določene vsote 
- dajaje potrošniških posojil, tj. posojilne storitve za financiranje 

potrošniške nabave blaga ali storitev, pri čemer blago običajno 
predstavlja kritje 

Sem ne spada: 
- kreditiranje potrošnikov s strani bank ali drugih monetarnih institucij, 

gl. 64.19.22 
64.92.13 Hipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij z zastavo 

stanovanjskih nepremičnin 
Sem spada: 
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij za nakup stanovanjskih 

nepremičnin (zemljišč za stanovanjsko gradnjo ali stavb), pri čemer se 
nepremičnina uporabi za jamstvo 

- posojila glede na neto vrednost stanovanjskih nepremičnin 
Sem ne spada: 
- hipotekarno kreditiranje z zastavo stanovanjskih nepremičnin s strani 

bank ali drugih monetarnih institucij, gl. 64.19.23 
- storitve ocenjevanja nepremičnin, gl. 68.31.16 
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64.92.14 Hipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij z zastavo 
nestanovanjskih nepremičnin 

Sem spada: 
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij za nakup 

nestanovanskih nepremičnin (zemljišč ali stavb), pri čemer se 
nepremičnina uporabi za jamstvo 

Sem ne spada: 
- hipotekarno kreditiranje z zastavo nestanovanjskih nepremičnin s 

strani bank ali drugih monetarnih institucij, gl. 64.19.24 
- ocenjevanje vrednosti nepremičnin, gl. 68.31.16 

64.92.15 Poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij 
Sem spada: 
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij investicijskim 

posrednikom, finančnim institucijam, državnim upravam, šolam, tujim 
državnim sektorjem in drugim podjetjem 

- dajanje posojil posameznikom za poslovne namene 
- zagotovljena, odobrena in druga posojila, vključno z okvirnimi posojili 
- storitve jamstva in zagotavljanja akreditivov 
- storitve sprejemanja, tj. sporazumi z bankami ali drugimi finančnimi 

ustanovami za plačilo menice ali kreditnega instrumenta, ki ga je 
izdala ustanova 

Sem ne spada: 
- poslovno kreditiranje s strani bank ali drugih monetarnih institucij,  

gl. 64.19.25 
64.92.16 Storitve kreditnih kartic s strani nemonetarnih institucij 

Sem spada: 
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij imetnikom kreditnih 

kartic za nakup blaga ali storitev, ne glede na to ali je znesek v celoti 
poravnan do dospetja 

Sem ne spada: 
- kreditiranje imetnikov kartic s strani bank ali drugih monetarnih 

institucij, gl. 64.19.26 
64.92.19 Drugo kreditiranje s strani nemonetarnih institucij 

Sem spada: 
- drugo kreditiranje s strani nemonetarnih institucij 
- storitve financiranja prodaje 
Sem spada tudi: 
- storitve zastavljalnic 
Sem ne spada: 
- drugo kreditiranje s strani bank ali drugih monetarnih institucij,  

gl. 64.19.29 

64.99 Drugje nerazvrščene finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in 
pokojninskih skladov 

64.99.1 Drugje nerazvrščene finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih 
skladov 
64.99.11 Storitve investicijskega bančništva 

Sem spada: 
- prevzemanje obveznosti za nakup vrednostnih papirjev v javnih 

ponudbah 
- storitve jamčenja ponudbe izdajateljeve emisije vrednostnih papirjev 

po navedeni ceni ter preprodaja investitorjem 
- zaveza za prodajo čim večjega dela izdaje brez zagotovila za odkup 

celotne ponudbe izdajatelja 
64.99.19 Druge drugje nerazvrščene finančne storitve, razen investicijskega bančništva 

ter storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov 
Sem spada: 
- druge storitve finančnega posredništva, npr. jamstvo in prevzemanje 

obveznosti, vključno s tistimi, ki povzročajo potencialne obveznosti, 
zaveza za kupovanje ali prodajo vrednostnih papirjev ali izvedenih 
finančnih instrumentov za svoj račun od trgovcev z vrednostnimi 
papirji, itd. 
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65 Storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih 
skladov, razen obvezne socialne varnosti 

65.1 Zavarovalniške storitve 
65.11 Življenjsko zavarovanje 

65.11.1 Življenjsko zavarovanje 
65.11.10 Življenjsko zavarovanje 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki zagotavljajo plačilo terjatve koristniku v primeru 

smrti zavarovanca ali ob njegovem preživetju do zapadlosti police. 
Police lahko zagotavljajo polno zaščito ali  lahko vsebujejo tudi element 
varčevanja. Police lahko krijejo posameznike ali člane skupin. 

65.12 Druga zavarovanja, razen življenjskega 
65.12.1 Nezgodno in zdravstveno zavarovanje 

65.12.11 Nezgodno zavarovanje 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki zagotavljajo periodična izplačila, kadar 

zavarovanec ni sposoben delati zaradi nezgode 
- sklepanje zavarovanj za primer nezgodne smrti ali invalidnosti, to je 

za plačila v primeru ko nesreča povzroči smrt ali izgubo enega ali več 
delov telesa ali vida enega ali obeh oči 

- sklepanje zavarovanj za primer nesreč pri delu in poklicnih obolenj 
Sem ne spada: 
- potovalno zavarovanje, zavarovanje pomoči, gl. 65.12.71 

65.12.12 Zdravstveno zavarovanje 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo povračilo bolnišničnih, zdravstvenih in 

njimi povezanih storitev, ki niso krite z javnimi programi in drugih 
izdatkov za varovanje zdravja, npr. za predpisana zdravila in 
medicinske pripomočke, za prevoz z rešilnimi vozili, za medicinsko 
nego, za zobozdravstvene storitve ipd. 

- sklepanje zavarovanj, ki krijejo stroške zobnih storitev   
- zavarovanje, ki zagotavlja denarno nadomestilo za začasno delovno 

nezmožnost zaradi bolezni 

65.12.2 Zavarovanje motornih vozil 
65.12.21 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj odgovornosti pri uporabi motornih vozil, ki krijejo 

vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih vozil z 
lastnim pogonom, vključno s prevozom potnikov in tovora 

Sem ne spada: 
- obvezno škodno zavarovanje železniškega voznega parka, 

gl.65.12.31 
65.12.29 Drugo zavarovanje motornih vozil 

Sem spada: 
- zavarovanje, ki krije stroške v zvezi s poškodbami ali izgubo 

kopenskih vozil 
Sem ne spada: 
- železniško zavarovanje, gl. 65.12.31 

65.12.3 Ladijsko, letalsko in drugo transportno zavarovanje 
65.12.31 Železniško zavarovanje 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj tirnih vozil, ki krijejo izgubo in vse škode na tirnih 

vozilih 
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi tirnih vozil 
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65.12.32 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi letal 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj odgovornosti tretjih oseb pri uporabi zrakoplovov 
- storitve zavarovanja lansiranja satelitov 

65.12.33 Drugo letalsko zavarovanje 
Sem spada: 
- storitve zavarovanja odgovornosti, razen tretjih oseb, ki krije izgubo in 

vse škode pri uporabi zrakoplovov  
- zavarovanje lansiranja satelitov (razen odgovornosti tretjih oseb) 

65.12.34 Zavarovanje odgovornosti pri uporabi ladij 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj odgovornosti tretjih oseb pri uporabi potniških ali 

tovornih ladij in drugih plovil 
65.12.35 Drugo ladijsko zavarovanje 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj potniških in tovornih ladij ter drugih plovil, ki 

krijejo izgubo in vse škode na plovilih, razen odgovornosti tretjih oseb 
65.12.36 Zavarovanje tovora 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj prevoza blaga, ki krijejo vse škode 

poškodovanja ali izgube blaga, vključno s prtljago, ne glede na vrsto 
prevoza 

65.12.4 Požarno in drugo škodno zavarovanje 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovalnih polic, ki pokrivajo tveganje poškodovanja ali 

izgube lastnine, ki ni zajeto v 65.12.2 (Zavarovanje motornih vozil) in 
65.12.3 (Ladijsko, letalsko in drugo transportno zavarovanje; 
zavarovanje tovora). 

65.12.41 Požarno zavarovanje 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo škodo na premoženju zaradi požarov 

65.12.49 Drugo škodno zavarovanje 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo škodo zaradi okvare ali izgube 

premoženja, nastale zaradi tatvin, neviht, poplav, eksplozij, toče, 
suše, pozebe, plazov in drugih naravnih nesreč, radioaktivnega 
onesnaženja, ugrezanja tal itd. 

- zavarovanje kotlov, strojev in naprav, ki krije uničenje premoženja 
zaradi pomanjkanja elektrike, svetlobe, toplote, pare ali hlajenja 

- zavarovanje strojev in naprav, ki krije škodo, nastalo zaradi izpada 
električne energije, toplote itd. 

65.12.5 Splošno zavarovanje odgovornosti 
65.12.50 Splošno zavarovanje odgovornosti 

Sem spada: 
- sklepanje splošnih zavarovanj odgovornosti, ki krijejo druge vrste 

odgovornosti (razen odgovornosti pri uporabi vozil, plovil in 
zrakoplovov), npr. odgovornost za defektne izdelke, poškodbe na 
lastnini, onesnaženje, zlorabo itd. 

65.12.6 Kreditno in poroštveno zavarovanje 
65.12.61 Kreditno zavarovanje 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo tveganje neplačila zaradi 

nesolventnosti, vključno z izvoznimi posojili, posojili z obročnim 
odplačevanjem, hipotekarnimi, kmetijskimi in drugimi posojili 
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65.12.62 Poroštveno zavarovanje 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovalnih polic, ki pokrivajo tveganje neizvajanja ali 

neizpolnjevanja pogodbenih finančnih obveznosti s strani pogodbene 
stranke 

65.12.7 Potovalno zavarovanje, zavarovanje stroškov pravnega postopka in raznih finančnih 
izgub 
65.12.71 Potovalno zavarovanje in zavarovanje pomoči 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo pomoč osebam, ki zaidejo v težave na 
potovanju oziroma v drugih primerih odsotnosti od doma oziroma stalnega 
bivališča in krijejo: odpovedi, odloge ali prekinitve potovanja, izgubljene, z 
zamudo dostavljeno ali poškodovano prtljago, zdravniške stroške, vrnitev 
pokojnika v domovino ipd. 
Sem ne spada: 
- zavarovanje motornih vozil, gl. 65.12.2 

65.12.72 Zavarovanje stroškov pravnega postopka 
Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo stroške za odvetniške storitve in druge 

stroške pravdnega postopka 
65.12.73 Zavarovanje raznih finančnih izgub 

Sem spada: 
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo tveganje za različne finančne izgube, 

npr. zaradi izgube zaposlitve, nezadostnih prihodkov, slabega 
vremena, izgubljene podpore, nepredvidenih splošnih ali poslovnih 
stroškov, izgube tržne vrednosti, izpade najemnin ali dohodka ali 
drugih finančnih izgub 

65.12.9 Drugo zavarovanje 
65.12.90 Drugo zavarovanje 

Sem spada: 
-  sklepanje zavarovalnih polic, ki pokrivajo druga tveganja, razen 

življenjskih 

65.2 Pozavarovanje 
65.20 Pozavarovanje 

65.20.1 Življenjsko, nezgodno in zdravstveno pozavarovanje 
65.20.11 Življenjsko pozavarovanje 

Sem spada:  
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za življenjsko zavarovanje  
- pozavarovanje rent 

65.20.12 Nezgodno pozavarovanje 
Sem spada: 
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za nezgodno zavarovanje 
- pozavarovanje rent 

65.20.13 Zdravstveno pozavarovanje 
Sem spada: 
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za zdravstveno zavarovanje 
- pozavarovanje rent 

65.20.2 Transportno in premoženjsko pozavarovanje 
65.20.21 Pozavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil 

Sem spada:  
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za avtomobilsko zavarovanje, 

obvezno škodno zavarovanje 
65.20.22 Drugo pozavarovanje motornih vozil 

Sem spada: 
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za avtomobilsko zavarovanje, 

razen obveznega škodnega zavarovanja 
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65.20.23 Ladijsko, letalsko in drugo transportno pozavarovanje 
Sem spada: 
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za pomorsko, letalsko in drugo 

prometno zavarovanje 
65.20.24 Pozavarovanje tovora 

Sem spada:  
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za zavarovanje tovora 

65.20.25 Požarno in drugo škodno pozavarovanje 
65.20.3 Pozavarovanje splošne odgovornosti, kreditno in poroštveno pozavarovanje 

65.20.31 Pozavarovanje splošne odgovornosti 
65.20.32 Kreditno in poroštveno pozavarovanje 

65.20.4 Pozavarovanje stroškov pravnega postopka in raznih finančnih izgub 
65.20.41 Pozavarovanje stroškov pravnega postopka 
65.20.42 Pozavarovanje raznih finančnih izgub 

65.20.5 Pozavarovanje v zvezi s pokojninskimi skladi 
65.20.50 Pozavarovanje v zvezi s pokojninskimi skladi 

65.20.6 Drugo pozavarovanje 
65.20.60 Drugo pozavarovanje 

65.3 Storitve pokojninskih skladov 
65.30 Storitve pokojninskih skladov 

65.30.1 Storitve pokojninskih skladov  
Sem ne spada: 
- skrbniške storitve, gl. 66.19.31 
- pomožne storitve za pokojninske sklade, gl. 66.29.19 
- upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12 
- upravljanje skladov, gl. 66.30.1 
- storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,  

gl. 84.30.12 
65.30.11 Osebno pokojninsko zavarovanje 

Sem spada: 
- storitve pokojninskih skladov pri vodenju individualnih pokojninskih 

shem, programov, ki so bili ustanovljeni za zagotavljanje izplačil  
pokojnin  posameznikom.  
Načrti lahko zahtevajo enkratno vplačilo premije ali vrsto vplačil, lahko 
so obvezni ali neobvezni, z vnaprej določenimi višinami pokojnin ali pa 
so te odvisne od tržne vrednosti sredstev sklada; lahko so določena 
minimalna ali maksimalna obdobja izplačevanja pokojnine, lahko 
vsebujejo izplačila dedičem ali ne. 

Sem ne spada: 
- skrbniške storitve, gl. 66.19.31 
- pomožne storitve za pokojninske sklade, gl. 66.29.19 
- upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12 
- upravljanje skladov, gl. 66.30.1 
- storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,  

gl. 84.30.12 
65.30.12 Skupinsko pokojninsko zavarovanje 

Sem spada: 
- storitve pokojninskih skladov pri vodenju kolektivnih pokojninskih 

shem, programov, ki so bili ustanovljeni za redno zagotavljanje izplačil  
pokojnin posameznikom.  
Načrti lahko predvidevajo enkratna vplačila premije ali vrsto vplačil, 
lahko so obvezna ali neobvezna, z vnaprej določenimi nominalnimi 
pokojninami ali pa odvisno od tržnih vrednosti sredstev skladov; lahko 
so prenosna ali ne;  lahko so določena minimalna ali maksimalna 
obdobja izplačevanja pokojnin, lahko vsebujejo izplačila dedičem ali ne. 
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Sem ne spada: 
- skrbniške storitve, gl. 66.19.31 
- pomožne storitve za pokojninske sklade, gl. 66.29.19 
- upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12 
- upravljanje skladov, gl. 66.30.1 
- storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,  

gl. 84.30.12 

66 Pomožne storitve za finančništvo, zavarovalništvo in 
pokojninske sklade 

66.1 Pomožne storitve za finančništvo, razen za zavarovalništvo in pokojninske 
sklade 

66.11 Storitve, povezane z upravljanjem finančnih trgov 
66.11.1 Storitve, povezane z upravljanjem finančnih trgov 

66.11.11 Operativne storitve za finančne trge 
Sem spada: 
- administrativne storitve za finančne trge, ki obsegajo zagotavljanje 

prostorov in pripomočkov, potrebnih za delovanje borz 
66.11.12 Urejanje in nadzor finančnih trgov 

Sem spada: 
- storitve nadzora in urejanja finančnih trgov in udeležencev na teh trgih 

66.11.19 Druge storitve, povezane z delovanjem finančnih trgov 
Sem ne spada: 
- oskrba medijev s finančnimi novicami, gl. 63.91.1 
- hramba vrednostnih papirjev, gl. 66.19.32 

66.12 Posredovanje pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom 
66.12.1 Posredovanje pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom 

Sem ne spada: 
- upravljanje portfeljev za plačilo ali na pogodbeni podlagi, gl. 66.30.11 

66.12.11 Posredovanje pri trgovanju z vrednostnimi papirji 
Sem spada: 
- storitve posredništva na trgih vrednostnih papirjev (tj. zbiranje kupcev 

in prodajalcev za določen instrument), nakupi in prodaje vrednostnih 
papirjev na podlagi transakcijske provizije 

- storitve prodajnega posrednika enot, delnic in drugih lastniških 
deležev v vzajemnem (investicijskem) skladu 

- prodaja, dobava in izplačevanje državnih obveznic 
- borzno posredništvo opcij 

66.12.12 Posredovanje pri trgovanju z borznim blagom 
Sem spada: 
- borzno posredništvo blagovnih poslov in terminskih blagovnih ter 

finančnih poslov 
- posredništvo izvedenih finančnih instrumentov, razen opcij 
Sem ne spada: 
- storitve borze za električno energijo ter prenosne kapacitete, gl. 

35.14.10 
- storitve borze za plinasta goriva, gl. 35.23.10 
- borzno posredništvo opcij, gl. 66.12.11 

66.12.13 Storitve menjave tujih valut 
Sem spada: 
- storitve menjave tujih valut v menjalnicah itd. 
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66.19 Druge pomožne storitve za finančništvo, razen za zavarovalništvo in 
pokojninske sklade 

66.19.1 Obdelava in obračun transakcij z vrednostnimi papirji 
66.19.10 Obdelava in obračun transakcij z vrednostnimi papirji 

Sem spada: 
- računalniško podprta kliring in poravnava  izmenjave dolgov, kreditov 

in prenosov lastništva vrednostnih papirjev 
Sem ne spada: 
- obdelava finančnih transakcij in storitve klirinških hiš,  

gl. 66.19.92 
66.19.2 Pomožne storitve v zvezi z investicijskim bančništvom 

66.19.21 Storitve v zvezi z združitvami in prevzemi 
Sem spada: 
- storitve svetovalcev in pogajalcev v zvezi z združitvami in prevzemi 

66.19.22 Storitve v zvezi s naložbenim financiranjem in tveganim kapitalom 
Sem spada: 
- storitve zagotavljanja financiranja podjetij, vključno z dolgom, 

lastniškim kapitalom in tveganim kapitalom 
66.19.29 Druge pomožne storitve v zvezi z investicijskim bančništvom 

Sem ne spada: 
- storitve objave tečajnih list delnic na informacijskem strežniku, 

gl. 58.19.29 
- storitve oskrbe medijev s finančnimi novicami, gl. 63.91.1 
- fiduciarne in depozitarne storitve, gl. 66.19.3 
- storitve upravljanja portfeljev, gl. 66.30.1 

66.19.3 Fiduciarne in depozitne storitve 
66.19.31 Fiduciarne storitve 

Sem spada: 
- storitve vodenja posesti in skrbništva ter administrativne storitve 
- storitve skrbništva investicijskih ali pokojninskih skladov 
- storitve skrbništva  vrednostnih papirjev (upravne storitve, povezane z 

izdajanjem in registracijo vrednostnih papirjev, plačilo dividend) 
Sem ne spada: 
- storitve upravljanja skladov, gl. 66.30.1 

66.19.32 Depozitne storitve 
Sem spada: 
- storitve hrambe vrednejšega osebnega imetja 
- storitve hrambe vrednostnih papirjev, običajno donosnih 
- trezorske storitve 
- storitve deponiranja vrednostnih papirjev 
- storitve revizijskega potrjevanja strankinih vrednostnih papirjev v 

hrambi 
66.19.9 Druge pomožne storitve za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske 

sklade, d. n. 
66.19.91 Finančno svetovanje 

Sem spada: 
- finančno svetovanje 
- storitve analize in obveščanja o finančnem trgu 
Sem ne spada: 
- storitve v zvezi z združitvami in prevzemi, gl. 66.19.21 
- storitve v zvezi s podjetniškim in tveganim kapitalom, gl. 66.19.22 
- skrbniške in depozitarne storitve, gl. 66.19.3 
- storitve zavarovalnega in pokojninskega svetovanja, gl. 66.29.19 
- upravljanje portfeljev, gl. 66.30.11 
- svetovanje glede obdavčitve, gl. 69.20.3 
- svetovanje pri finančnem upravljanju, razen davčnega, gl. 70.22.12 
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66.19.92 Obdelava finančnih transakcij in storitve klirinških hiš 
Sem spada: 
- obdelava finančnih transakcij, kot so verifikacija finančnih bilanc, 

odobravanje transakcij, prenos sredstev na ali z transaktorjevega 
računa, obveščanje bank (ali izdajatelja kreditnih kartic) o posameznih 
transakcijah in oskrba z dnevnimi obračunskimi povzetki 

- storitve obračuna čekov, nakaznic in drugih plačilnih nalogov 
- storitve za trgovanje s plačilnimi karticami 
Sem ne spada: 
- obdelava transakcij z vrednostnimi papirji, gl. 66.19.10 

66.19.99 Druge drugje nerazvrščene pomožne storitve za finančništvo, razen za 
zavarovalništvo in pokojninske sklade 

Sem spada: 
- posredništvo za posojilne in hipotekarne posle 
Sem ne spada: 
- storitve pakiranja bankovcev in kovancev, gl. 82.92.10 

66.2 Pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade 
66.21 Vrednotenje tveganja in škode 

66.21.1 Vrednotenje tveganja in škode 
66.21.10 Vrednotenje tveganja in škode 

Sem spada: 
- raziskovanje zavarovalnih zahtevkov, določanje zavarovalnih zneskov 

izgube ali škode in usklajevanje zahtevkov 
- pregled raziskanih zahtevkov in odobritev izplačil 
- ovrednotenje škode 
- ocenjevanje škode na vozilih 
Sem ne spada: 
- ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16 
- ocenjevanje za druge namene, gl. 74.90.12 
- poizvedovalne dejavnosti, gl. 80.30.10 

66.22 Storitve zavarovalniških agentov in posrednikov 
66.22.1 Storitve zavarovalniških agentov in posrednikov 

66.22.10 Storitve zavarovalniških agentov in posrednikov 
Sem spada: 
- storitve prodaje, pogajanj ali ponujanja zavarovalnih in pozavarovalnih 

polic 

66.29 Druge pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade 
66.29.1 Druge pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade 

66.29.11 Aktuarske storitve 
Sem spada: 
- aktuarske storitve, izračun zavarovalnih tveganj in premij 

66.29.19 Drugje nerazvrščene pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade 
Sem spada: 
- administrativne storitve za  zavarovalništvo in pokojninske sklade 
- svetovanje v zvezi z zavarovanjem in pokojninami 
- administrativne storitve pri reševanju 

66.3 Upravljanje skladov 
66.30 Upravljanje skladov 

66.30.1 Upravljanje skladov 
66.30.11 Upravljanje portfeljev, razen pokojninskih skladov 

Sem spada: 
- storitve upravljanja portfeljev za fizične osebe, podjetje in druge, razen 

za pokojninske sklade, za plačilo ali po pogodbi 
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Upravljavci odločajo o naložbah, ki bodo kupljene ali prodane. Primeri 
upravljanih portfeljev so vzajemni skladi in drugi investicijski ali 
skrbniški skladi. 

Sem ne spada: 
- storitve finančnih skladov, gl. 64.30.10 
- nakupi in prodaje vrednostnih papirjev na podlagi transakcijske 

provizije, gl. 66.12.11 
- storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi,  

gl. 66.19.3 
- finančno svetovanje, gl. 66.19.91 
- upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12 

66.30.12 Upravljanje pokojninskih skladov 
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L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 

68 Poslovanje z nepremičninami 
68.1 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 

68.10 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
68.10.1 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 

68.10.11 Trgovanje z lastnimi stanovanjskimi stavbami 
Sem spada: 
- prodaja stanovanjskih stavb in pripadajočih zemljišč za svoj račun, če 

gre za prodajo blaga, namenjenega za prodajo, in ne za prodajo 
lastnine, pri kateri se prodajajo osnovna sredstva enote, ki prodaja 

- prodaja hiš s pripadajočim zemljiščem, večstanovanjskih stavb s 
pripadajočim zemljiščem in posameznih stanovanjskih enot v takšnih 
stavbah, kot so posamezna stanovanja. Takšna lastnina je lahko v 
najemu ali v popolni in trajni lasti. 

Sem ne spada: 
- prodaja stanovanjskih stavb lastne gradnje, gl. 41.00.10 
- prodaja nezazidanih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, gl. 68.10.13 

68.10.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami s časovnim zakupom 
68.10.13 Trgovanje z lastnimi nezazidanimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo 

Sem spada: 
- prodaja zemljišč za stanovanjsko gradnjo za svoj račun v primerih, ko 

se to obravnava kot prodaja zalog prodajalca. Zemljišča so lahko 
razparcelirana. 

Sem spada tudi: 
- parcelacija zemljišč, brez izboljšave 
Sem ne spada: 
- parcelacija zemljišč in njihova izboljšava, gl. 42.99.29 

68.10.14 Trgovanje z lastnimi nestanovanjskimi stavbami 
Sem spada: 
- prodaja nestanovanjskih stavb in pripadajočih zemljišč za svoj račun v 

primerih, ko se to obravnava kot prodaja zalog prodajalca in ne kot 
prodaja premoženja, kjer je prodaja odtujitev osnovnih sredstev 
prodajne enote. Primeri nestanovanjskega premoženja  so: 
• tovarne, pisarniške stavbe, skladišča 
• gledališča, razstavne dvorane ipd. 
• večnamenske stavbe, ki so v glavnem nestanovanjske 
• kmetijska, gozdarska in podobna posestva 

Sem ne spada: 
- prodaja nestanovanjskih stavb lastne gradnje, gl. 41.00.20 
- trgovanje s stanovanjskimi stavbami, gl. 68.10.11 
- trgovanje z nezazidanimi zemljišči, ne za stanovanjsko gradnjo,  

gl. 68.10.15 
68.10.15 Trgovanje z drugimi lastnimi nezazidanimi zemljišči 

Sem spada: 
- prodaja nestanovanjskih nezazidanih zemljišč za svoj račun v 

primerih, ko se to obravnava kot prodaja zalog prodajalca. Zemljišča 
so lahko razparcelirana in fizično razdeljena. 

Sem spada tudi: 
- parcelacija zemljišč, brez izboljšave 
Sem ne spada: 
- parcelacija zemljišč in njihova izboljšava, gl. 42.99.29 
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68.2 Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.20 Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

68.20.1 Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
68.20.11 Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih stanovanjskih nepremičnin 

Sem spada: 
- dajanje stanovanjskih nepremičnin s strani lastnika ali zakupnika v 

najem ali zakup drugim, npr: 
• stanovanj 
• hiš, stanovanjskih stavb 
• večnamenskih, pretežno stanovanjskih stavb 
• naselja stanovanjskih prikolic 
• prostorov v časovnem zakupu 

Sem ne spada: 
- namestitvene storitve, ki jih nudijo hoteli, moteli, gl. 55.1  
- namestitvene storitve, ki jih nudijo šolski domovi, kampingi ipd.,  

gl. 55.2 
68.20.12 Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nestanovanjskih nepremičnin 

Sem spada: 
- dajanje industrijskih, poslovnih ali drugih nestanovanjskih nepremičnin 

s strani lastnika ali zakupnika v najem ali  zakup drugim,  npr: 
• tovarn, pisarniških stavb 
• skladišč 
• gledališč, razstavnih dvoran ipd. 
• večnamenskih stavb, ki so v glavnem nestanovanjske 
• kmetijskih, gozdnih in podobnih površin  

- dajanje garaž in parkirnih prostorov v najem ali zakup za daljši čas 
(mesec ali leto) 

- dajanje v najem prireditvenih prostorov 

68.3 Trgovanje z nepremičninami za tuj račun 
68.31 Trgovanje z nepremičninami za tuj račun 

68.31.1 Trgovanje z nepremičninami za tuj račun 
68.31.11 Trgovanje s stanovanjskimi stavbami za tuj račun, razen nepremičnin s 

časovnim zakupom 
Sem spada: 
- trgovanje s stanovanjskimi nepremičninami za tuj račun 
- posredniške storitve pri prodaji, nakupu ali oddajanju stanovanjskih 

nepremičnin 
Sem ne spada: 
- trgovanje z nepremičninami v časovnem zakupu ta tuj račun,  

gl. 68.31.12 
68.31.12 Trgovanje z nepremičninami s časovnim zakupom za tuj račun 

Sem spada: 
- storitve nepremičninskih agencij in posrednikov v povezavi z prodajo 

nepremičnin v časovnem zakupu 
68.31.13 Trgovanje z nezazidanimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo za tuj račun 

Sem spada: 
- storitve nepremičninskih agencij in posredniških hiš, povezane s 

prodajo nezazidanih zemljišč, in podobne storitve  
- posredništva, ki vključujejo nakup, prodajo ali najem, za plačilo ali po 

pogodbi 
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68.31.14 Trgovanje z nestanovanjskimi stavbami za tuj račun 
Sem spada: 
- prodaja nestanovanjskih zgradb in zemlje, kot so pisarne, tovarne, 

trgovine ipd. za tuj račun  
- posredniške storitve pri prodajanju, kupovanju, oddajanju 

nestanovanjskih zgradb in zemlje 
68.31.15 Trgovanje z drugimi nezazidanimi zemljišči za tuj račun 

Sem spada: 
- prodaja nezazidanih nestanovanjskih zemljišč za tuj račun 
- posredniške storitve pri prodaji, nakupu, oddajanju nezazidanih 

nestanovanjskih zemljišč 
68.31.16 Ocenjevanje nepremičnin 

Sem spada: 
- ocenjevanje  stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in  zemljišč za tuj 

račun 

68.32 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
68.32.1 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 

68.32.11 Upravljanje stanovanjskih stavb za plačilo ali po pogodbi, razen nepremičnin s 
časovnim zakupom 

Sem spada: 
- upravljanje hiš in drugih stanovanjskih nepremičnin, za plačilo ali po 

pogodbi 
- upravljanje večstanovanjskih stavb (ali večnamenskih stavb, ki so 

pretežno stanovanjske) 
- upravljanje naselij stanovanjskih prikolic 
- pobiranje najemnine 
- upravljanje stanovanj v skupni lasti 
Sem ne spada: 
- upravljanje stanovanjskih stavb s časovnim zakupom, gl. 68.32.12 

68.32.12 Upravljanje stanovanjskih stavb s časovnim zakupom za plačilo ali po pogodbi 
68.32.13 Upravljanje nestanovanjskih nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 

Sem spada: 
- upravljanje industrijskih ali poslovnih nepremičnin, večnamenskih 

zgradb, ki so v glavnem nestanovanjske 
- upravljanje kmetijskih, gozdarskih  in podobnih  posesti 
Sem ne spada: 
- hišniške storitve (kombinacija storitev kot so skrb za snago v objektu, 

odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje in manjša popravila, skrb za 
varnost), gl. 81.10.10 

- upravljanje objektov, kot so vojašnice, zapori ipd., gl. 81.10.10 
- obratovanje športnih objektov, gl. 93.11.10 
- obratovanje objektov za kulturne prireditve in zabavo, gl. 93.29.1 
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M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE 

69 Pravne in računovodske storitve 
69.1 Pravne storitve 

69.10 Pravne storitve 
69.10.1 Pravne storitve 

Sem ne spada: 
- storitve sodišč, gl. 84.23.11 

69.10.11 Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah 
Sem spada: 
- svetovanje, zastopanje, priprava dokumentacije in podobne storitve 

(obramba, iskanje prič, dokazov, izvedencev  ipd.), ki se nanašajo na 
kazensko pravo 

69.10.12 Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju 
gospodarskega prava 

Sem spada: 
- svetovanje, zastopanje in sorodne storitve v sodnih in kvazi-sodnih 

postopkih na področju gospodarskega prava 
69.10.13 Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju delovnega prava 

Sem spada: 
- svetovanje, zastopanje in sorodne storitve v sodnih in kvazi-sodnih 

postopkih na področju delovnega prava 
69.10.14 Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju civilnega prava 

Sem spada: 
- svetovanje, zastopanje in sorodne storitve v sodnih in kvazi-sodnih 

postopkih na področju civilnega prava 
69.10.15 Pravne storitve glede patentov, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne 

lastnine 
Sem spada: 
- storitve pri pripravi, sestavi in potrjevanju patentov in avtorskih pravic:  

pravne storitve ter svetovanje, izvajanje različnih preizkusov in 
preverjanj, potrebnih za pridobitev patenta ali avtorskih pravic 

Sem ne spada: 
- licenčne storitve za avtorske pravice, gl. 58, 59 
- licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih 

izdelkov, gl. 77.40.1 
69.10.16 Notarske storitve 

Sem spada: 
- potrjevanje in overjanje dokumentov na katerikoli način, tudi 

elektronsko, ter priprava, sestavljanje in izvrševanje  notarskih listin 
- sestavljanje sporazumov in priprava pravnih pogodb, posebno na 

področju pravno lastninskih razmerij, trgovinskega prava, prava 
gospodarskih družb, družinskega in dednega prava ter mednarodnega 
zasebnega prava 

69.10.17 Arbitraža in mediacija 
Sem spada: 
- pomoč pri arbitraži ali mediaciji za reševanje sporov med delavci in 

vodstvom, med podjetji ali med posamezniki 
Sem ne spada: 
- zastopanje v imenu ene od strank v sporu, gl. 69.10.11 - 69.10.14 

69.10.18 Pravne storitve pri licitacijah 
Sem spada: 
- pravne storitve, povezane z dajanjem premoženja na dražbe, licitacije 
Sem ne spada: 
- storitve dražb, razen v povezavi s pravno proceduro, gl. 82.99.19 
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69.10.19 Druge pravne storitve 
Sem spada: 
- hramba dokumentov in priprava dogovorov o zapuščini 
- svetovanje strankam v zvezi z njihovimi pravnimi pravicami in 

dolžnostmi s področij, ki niso našteta drugje 

69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske storitve; davčno svetovanje 
69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske storitve; davčno svetovanje 

69.20.1 Finančna revizija 
69.20.10 Finančna revizija 

Sem spada: 
- storitve pregledovanja računovodskih (knjigovodskih) vknjižb in drugih 

spremljajočih evidenc podjetja zaradi dajanja mnenj o tem, ali 
finančno poročilo organizacije predstavlja dejansko stanje in rezultate 
poslovanja v določenem časovnem obdobju in ali je v skladu s 
splošno sprejetimi računovodskimi načeli 

Sem ne spada: 
- računovodsko pregledovanje, gl. 69.20.21 
- svetovanje pri finančnem poslovanju, gl. 70.22.11 

69.20.2 Računovodske storitve 
Sem ne spada: 
- obdelava podatkov, gl. 63.11.11 

69.20.21 Računovodsko pregledovanje 
Sem spada: 
- storitve pregledovanja letnih in vmesnih finančnih poročil in ostalih  

računovodskih informacij. Področje pregledovanja je ožje kot pri 
reviziji, zagotovljena stopnja zanesljivosti pa je nižja. 

- bilančna analiza ipd. 
69.20.22 Priprava finančnih poročil 

Sem spada: 
- storitve primerjanja finančnih poročil na podlagi informacij strank. Ni 

zagotovljenega jamstva, da so končna poročila natančna.  
- storitve priprave vračila poslovnih davkov, če so opravljene skupaj s 

pripravo finančnega poročila za posamezno plačilo 
- sestavljanje poročil prihodkov, blanc stanja, ipd. 
Sem ne spada: 
- priprava davka na dohodek, če gre za samostojno storitev, gl. 69.20.3 

69.20.23 Knjigovodske storitve 
Sem spada: 
- knjigovodske storitve, kot so razvrščanje in knjiženje poslovnih 

transakcij v knjigovodske knjige v denarni ali drugi merski enoti 
Sem ne spada: 
- obračunavanje plač in vodenje pomožne knjige plač, gl. 69.20.24 
- knjigovodske storitve v zvezi z davčnimi vračili, gl. 69.20.3 
- storitve zaračunavanja, gl. 82.91.12 

69.20.24 Obračunavanje plač 
Sem spada:  
- obračunavanje plač in vodenje pomožne knjige plač 

69.20.29 Druge računovodske storitve 
Sem spada: 
- druge računovodske storitve, kot so dajanje ocen, storitve priprave 

predhodnih poročil ipd. 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 M  STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE 

 

 271 

69.20.3 Davčno svetovanje 
69.20.31 Davčno svetovanje podjetjem in priprava davčnih prijav 

Sem spada: 
- davčno svetovanje podjetjem in priprava napovedi za vse vrste 

davkov (npr. DDV) 
69.20.32 Priprava individualnih davčnih prijav in načrtov 

Sem spada: 
- priprava in načrtovanje davkov za nekorporativna podjetja 
- priprava in načrtovanje davkov za posameznike 

69.20.4 Storitve prisilne uprave in stečajev 
69.20.40 Storitve prisilne uprave in stečajev 

Sem spada: 
- svetovanje in pomoč vodstvu nesolventnega podjetja ter storitve 

stečajnih upraviteljev 

70 Storitve uprav podjetij; podjetniško in poslovno 
svetovanje 

70.1 Storitve uprav podjetij 
70.10 Storitve uprav podjetij 

70.10.1 Storitve uprav podjetij 
70.10.10 Storitve uprav podjetij 

Sem spada: 
- upravne storitve sedežev podjetij in podobnih enot, ki upravljajo, 

nadzorujejo in vodijo druge enote istega podjetja ali družbe 
- storitve uprav povezanih družb 
Sem ne spada: 
- storitve holdinških družb, ki ne upravljajo podjetij, gl. 64.20.10 

70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje 
70.21 Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo 

70.21.1 Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo 
70.21.10 Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo 

Sem spada: 
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju podobe in 

odnosov organizacije ali posameznika z javnostjo, vlado, volivci, 
delničarji in drugimi 

- lobiranje 
Sem ne spada: 
- načrtovanje oglaševanja, gl. 73.11.11 
- raziskave javnega mnenja, gl. 73.20 
- storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10 

70.22 Podjetniško in drugo svetovanje pri poslovodenju 
70.22.1 Drugo svetovanje pri poslovodenju 

70.22.11 Svetovanje pri strategiji poslovanja 
Sem spada: 
- svetovanje, vodstvo in operativna pomoč podjetju pri poslovni politiki, 

strategiji, planiranju, gradnji in kontroli organizacije poslovanja kot npr: 
• opredeljevanje politike podjetja 
• določitev najustreznejše organizacijske strukture in pravne 

organiziranosti podjetja 
• priprava strateških poslovnih načrtov 
• določanje informacijskega sistema za poslovno odločanje 
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• vzpostavitev ali spremljanje internega obratovanja in kontrole 
poslovanja 

• razvoj programov za izboljšanje poslovanja, večjo donosnost ter 
podobne storitve za vodstvo podjetja 

- svetovanje pri e-poslovanju 
- svetovanje pri finančnem poslovanju 
Sem ne spada: 
- pravne storitve, gl. 69.10.1 
- storitve v zvezi z združitvami in prevzemi podjetij, gl. 66.19.21 

70.22.12 Svetovanje pri finančnem poslovanju (razen davčnega) 
Sem spada: 
- svetovanje, vodenje in pomoč na področju odločanja o finančnih 

zadevah: 
• analize kapitala, likvidnosti, bilanc, ekonomski pregledi 
• preverjanje in ovrednotenje investicijskih predlogov, pridobitev in 

finančnih zahtevkov 
• poslovno ovrednotenje združevanj in nakupov podjetij 
• oblikovanje računovodskih sistemov in sistemov finančne 

kontrole 
• svetovanje pri finančnem poslovanju, povezanim z združitvami, 

prevzemi ipd., npr. svetovanje metod ovrednotenja, plačevanja, 
kontrole  ipd. 

Sem ne spada: 
- razvoj programske opreme za finančno poslovanje, gl. 62.01.1 
- posredništvo z vrednostnimi papirji, gl. 66.12.11 
- upravljanje portfeljev in skladov, gl. 66.30.1 
- računovodske, knjigovodske in revizijske storitve, gl. 69.20 

70.22.13 Svetovanje pri trženju 
Sem spada: 
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri tržni strategiji in tržnih 

operacijah 
• operativno raziskovanje, svetovanje in pomoč v povezavi s 

komercialnimi aktivnostmi 
• analiza tržne strategije, cenovne strategije in servisa kupcem 
• organizacija prodajne in distribucijske mreže, načina pakiranja 

ipd. 
Sem ne spada: 
- stiki z javnostjo, gl. 70.21.10 
- oglaševanje, gl. 73.11 

70.22.14 Svetovanje pri upravljanju človeških virov 
Sem spada: 
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri vodenju človeškega 

potenciala organizacije. Pri  tem gre za revizijo  delovanja osebja, 
razvoj potenciala delovne sile, svetovanje glede kadrovanja in odnosi 
z zaposlenimi ipd. 

Sem ne spada: 
- storitve pri iskanju zaposlitve, gl. 78.10.1 
- svetovanje o izobraževanju, gl. 85.60.10 

70.22.15 Svetovanje pri vodenju proizvodnje 
Sem spada: 
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju storilnosti, 

zmanjševanju proizvodnih stroškov in izboljševanju kakovosti 
proizvodov. Zajeti so ukrepi kot so: 
• analiza delovnih operacij, delovnih metod  ter svetovanje in 

pomoč v zvezi s tem 
• svetovanje in pomoč pri učinkoviti uporabi sredstev v 

proizvodnem procesu 
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• organizacija in optimizacija proizvodnje  
• kontrola kvalitete   

- svetovanje, vodenje in operativna pomoč glede varnosti pri delu, 
varnosti obrata ipd. 

Sem ne spada: 
- svetovanje v zvezi z logistiko in oskrbo, gl. 70.22.16 
- svetovanje in projektiranje obratov in industrijskih procesov,  

gl. 71.12.17 
- storitve agroekonomistov, gl. 74.90.19 

70.22.16 Svetovanje v zvezi z logistiko in oskrbo 
Sem spada: 
- svetovanje v zvezi z zagotavljanjem optimalnega pretoka blaga v 

celotni logistični oziroma oskrbovalni verigi: 
• svetovanje v zvezi z nabavno logistiko,  ugotavljanje in 

opredeljevanje nabavnih potreb in zalog 
• svetovanje v zvezi s skladiščenjem, transportom in distribucijo  

blaga v naročnikovem podjetju ali pri dostavi njegovim strankam 
- drugo svetovanje pri vodenju podjetja 
Sem ne spada: 
- arhitekturno svetovanje, gl. 71.11.24 
- inženirsko svetovanje, gl. 71.12.11 
- svetovanje v zvezi z varstvom okolja, gl. 74.90.13 
- drugo tehnično in strokovno svetovanje, gl. 74.90.19 

70.22.17 Vodenje poslovnih procesov 
Sem spada: 
- skupek storitev za podporo in vodenje poslovnih procesov v imenu 

naročnika, v katerem so kombinirane informacijsko - tehnološke 
storitve z delom (ročnim ali strojnim), stroji in napravami: 
• finančnih poslovnih postopkov, kot so obdelava finančnih 

transakcij, poslovanje s kreditnimi karticami ipd. 
• poslovnih postopkov v zvezi s človeškimi viri, kot so upravljanje 

osebja,  obdelava plač,  upravljanje beneficij ipd. 
• vodenje procesov oskrbe in logistike, kot so upravljanje gibanja in 

shranjevanja surovin in izdelkov, nabava, planiranje proizvodnje 
in obdelava naročil ipd. 

• vodenje postopkov, ki se nanašajo na odnose s strankami, npr. 
pomoč uporabnikom, servis za uporabnike 

• vodenje drugih poslovnih procesov za naročnika 

70.22.2 Vodenje projektov, razen vodenja gradbenih projektov 
70.22.20 Vodenje projektov, razen vodenja gradbenih projektov 

Sem spada: 
- koordinacija in nadzor pri pripravi, izvajanju in zaključevanju projektov 

v imenu naročnika 
- vodenje projekta, ki lahko lahko vključuje: 

• kontrolo proračuna in stroškov 
• nabavljanje, časovno in drugo planiranje 
• koordinacijo podizvajalskih del, inšpekcijo in kontrolo kakovosti  

ipd. 
- vodenje projektov, ki vključuje upravljanje in pisarniško poslovanje z 

lastnim osebjem ali brez njega 
Sem ne spada: 
- vodenje gradbenih projektov, gl. 71.12.20 

70.22.3 Drugo poslovno svetovanje 
70.22.30 Drugo poslovno svetovanje 

Sem spada: 
- storitve regionalnega, industrijskega ali turističnega razvoja 
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70.22.4 Blagovne znamke in franšize 
70.22.40 Blagovne znamke in franšize 

Sem spada: 
- izvirne znamke in franšize, to je pravno registrirano lastništvo 

določenega imena blaga 
Ti izdelki so izdelani za lasten račun z namenom pridobivanja koristi 
od dajanja teh znamk v uporabo drugim. 

Sem ne spada: 
- licenčne storitve za pravico uporabe znamk, gl. 77.40.12 
- raziskovanje in razvoj, ki vodi do  zaščitene znamke ali zamisli, gl. 72 
- svetovanje o organizaciji tržnih kanalov (tudi za franšize), gl. 70.22.13 
- upravljanje s pravicami za uporabo industrijske lastnine, gl. 74.90.20 

71 Arhitekturne storitve in projektiranje; tehnično 
preizkušanje in analiziranje 

71.1 Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano tehnično 
svetovanje 

71.11 Arhitekturne storitve 
Sem spada: 
- arhitekturno načrtovanje stavb in drugih objektov. Načrtovanje lahko 

vsebuje eno ali več storitev, kot so: 
• skiciranje projekta, kjer se (skupaj z naročnikom) določi glavne 

značilnosti, opredeli namen, prostorske zahteve, 
• predračunske omejitve in terminski načrt 
• priprava skic in tlorisov objektov in zunanje ureditve, izdelava 

podrobnih načrtov objektov, oblik, materialov, konstrukcijskih, 
mehaničnih in električnih sistemov, vse od začetnih skic do 
končnih, specificiranih detajlov 

• svetovanje stranki pri sprejemanju izvajalskih ponudb 
- druge storitve, ki zahtevajo strokovno znanje arhitektov, kot npr: 

• priprava in predstavitev promocijskega gradiva 
• priprava maket in risb objekta 
• stalna predstavitev projekta med gradnjo 
• zagotavljanje priročnikov za uporabo ipd. 
• pomoč in svetovanje v arhitekturnih in podobnih zadevah  
• izdelovanje predhodnih študij, npr. o posebnostih kraja, o  

zazidalnem načrtu, o zadevah v zvezi z okoljem, o pogojih 
zazidave,     

• ocena stroškov, analiza izbora lokacije, časovni plan gradnje ipd. 

71.11.1 Arhitekturni načrti in risbe 
71.11.10 Arhitekturni načrti in risbe 

71.11.2 Arhitekturno projektiranje stavb 
Sem ne spada: 
- načrtovanje notranje opreme, gl. 74.10.11 

71.11.21 Arhitekturno projektiranje stanovanjskih stavb 
Sem spada: 
- arhitekturno projektiranje enostanovanjskih hiš 
- arhitekturno projektiranje večstanovanjskih hiš, blokov ipd. 

71.11.22 Arhitekturno projektiranje nestanovanjskih stavb 
Sem spada: 
- arhitekturno projektiranje poslovnih stavb, hotelov in kongresnih 

centrov, zdravstvenih objektov, objektov za kulturne, razvedrilne, 
športne dejavnosti, izobraževalnih stavb, industrijskih stavb, 
prometnih objektov in drugih nestanovanjskih stavb 
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71.11.23 Arhitekturne storitve pri obnovi zgodovinskih stavb 
Sem spada: 
- arhitekturne storitve, ki vključujejo pravne zahteve po ohranitvi ali 

obnovi zgodovinskih značilnosti stavbe 
71.11.24 Arhitekturno svetovanje 

Sem spada: 
- strokovno pričanje izvedencev s področja arhitekture pred sodišči in 

drugimi upravnimi telesi 
- svetovanje, študije in poročila o arhitekturnih zadevah, ki niso v sklopu 

z drugimi arhitekturnimi storitvami za določeni projekt 
Sem ne spada: 
- svetovanje, študije in poročila o arhitekturnih zadevah v sklopu z 

drugimi arhitekturnimi storitvami za določen projekt, gl. glede na tip 
projekta 71.11.21, 71.11.22, 71.11.23 

71.11.3 Urbanistično in prostorsko načrtovanje 
71.11.31 Urbanistično načrtovanje 

Sem spada: 
- razvoj programov, ki zadevajo rabo tal, izbor lokacije ter kontrolo 

njene rabe, sistem cest in komunalne ureditve zemljišča glede na 
sistematični in koordinirani urbanistični razvoj, kot so:  
• celoviti in delni urbanistični načrti za gradnjo mest in naselij 
• posamezne sestavine urbanističnih načrtov za specifične cilje, 

npr. prometna ali oskrbna infrastruktura ipd. 
• študije in načrti, povezani s prenovitvenimi procesi mest in naselij 

- izvedbene študije,  študije o vplivu na okolje, ekonomske ocene 
urbanističnega razvoja 

- svetovanje s področja urbanizma, pričanje izvedencev, ocenjevanje 
urbanističnih programov in druge urbanistične storitve 

Sem ne spada: 
- urbanistične storitve za nestanovanjske stavbe, gl. 41.00.20 

71.11.32 Prostorsko načrtovanje 
Sem spada: 
- načrtovanje posegov v prostor in prostorske ureditve z namenom  

razvoja gospodarske javne infrastrukture, pozidave, industrijskih, 
poslovnih, rekreacijskih in drugih objektov 

- celostni prostorski načrti, ki obsegajo trajnostni razvoj in rabo zemljišč 
večjih geografskih enot 

71.11.33 Priprava glavnih zazidalnih načrtov 
Sem spada: 
- priprava zazidalnih načrtov z lokacjo stavb, cest, parkirišč, in drugih 

objektov za: 
• projekte stanovanjskih stavb 
• projekte nestanovanjskih stavb 
• projekte rekreacijskih objektov ali površin 

71.11.4 Krajinsko načrtovanje in svetovanje 
71.11.41 Krajinsko načrtovanje 

Sem spada: 
- storitve krajinske arhitekture za: 

• projekte stanovanjskih stavb (eno- ali večstanovanjskih hiš, 
blokov ipd) 

• projekte nestanovanskih stavb (večnamenskih stavb, hotelov, 
stadionov, šol, bolnišnic itd.) 

• projekte rekreacijskih površin na prostem (zelenic, parkov, 
prometnic ipd.) 

- planiranje in načrtovanje estetskega videza krajine, parkov, zemljišč 
ob poslovnih in stanovanjskih  stavbah ipd.  
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- priprava načrtov in skic zemljišč, ocena in spisek stroškov za razvoj 
zemljišč, rastlinja, ki ga je treba zasaditi, opreme, kot so ograje, poti, 
parkovne površine 

Sem spada tudi: 
- priprava terena kot so načrtovanje čiščenja, drenaže in pršilnih 

sistemov, kontrole erozije terena 
- načrtovanje olajšanja dostopa do kraja, npr. načrti osvetlitve, 

označitve, načrti stezic ipd. 
Sem ne spada: 
- vzdrževanje parkov ipd., gl. 81.30.10 

71.11.42 Svetovanje v zvezi s krajinsko arhitekturo 
Sem spada: 
- strokovno pričanje izvedencev s področja krajinske arhitekture pred 

sodišči ali drugimi upravnimi telesi 
- svetovanje, študije in poročila o krajinski arhitekturi, ki niso v sklopu z 

drugimi krajinarskimi storitvami 
Sem ne spada: 
- svetovanje, študije in poročila o krajinski arhitekturi v sklopu z drugimi 

krajinarskimi storitvami za določen projekt, gl. 71.11.41 

71.12 Inženirske storitve in s tem povezano tehnično svetovanje 
71.12.1 Inženirske storitve 

Sem spada: 
- tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje  
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega 

časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v 
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

Sem ne spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju tehnologije, gl. 72.19.2 

71.12.11 Inženirsko svetovanje 
Sem spada: 
- pomoč in svetovanje strankam, ki zadeva inženirske principe in 

metode, če se to opravlja neodvisno od inženirskega projekta, npr.: 
• tehnične izvedbene študije in študije vpliva projekta 
• inženirsko svetovanje in konzultacije pred izdelavo projekta 
• izvedbene študije, študije o vplivu na okolje, ekonomska 

utemeljitev projekta ipd. 
• tehnične ekspertize o obstoječih postavitvah ali v primeru spora 

- strokovno pričanje izvedencev s področja inženirstva pred sodišči in 
drugimi upravnimi telesi 

- strokovna pomoč upravnim organom pri načrtovanju zakonov ipd. 
- raziskovanje in presoja vzrokov napak na tehničnih sistemih ali 

strukturah 
- drugo inženirsko svetovanje 
Sem ne spada: 
- inženirsko svetovanje, studije in poročila v sklopu s projektiranjem in 

drugimi inženirskimi storitvami, gl. po tipu projekta 71.12.12. - 
71.12.19 

71.12.12 Inženirske storitve za stavbne projekte 
Sem spada: 
- izdelava gradbenih načrtov  temeljev in konstrukcije za  stanovanjske, 

poslovne, gostinske in druge stavbe  
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega 

časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v 
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

Sem spada tudi: 
- inženirske svetovalne storitve, povezane s posameznimi 

stanovanjskimi, poslovnimi, javnimi ali institucionalnimi gradbenimi 
projekti 
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Sem ne spada: 
- gradbene storitve, gl. 42 
- inženirsko svetovanje, ki ni v sklopu posameznega projekta,  

gl. 71.12.11 
- projektiranje električnih inštalacij, gl. 71.12.13 
- projektiranje cevovodnih napeljav, gl. 71.12.16 
- projektiranje komunikacijskih napeljav, gl. 71.12.18 
- projektiranje plinske napeljave, prezračevalnih, klimatskih napeljav,  

gl. 71.12.19 
71.12.13 Inženirske storitve za energetske projekte 

Sem spada: 
- inženirske storitve za projekte pridobivanja elektrike s pomočjo fosilnih 

goriv, jedrskega goriva, sončne energije, vode, vetra, geotermalne 
energije itd. 

- inženirske storitve za projekte prenosa in distribucije elektrike 
- načrtovanje električne energetske napeljave, napeljave za 

razsvetljavo, protipožarne in druge alarmne sisteme, komunikacijske 
napeljave in druge električne inštalacije v objektih 

- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega 
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v 
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

Sem ne spada: 
- gradnja elektrarn, elektrovodov, gl. 42 
- električne inštalacije v stavbah, gl. 43 

71.12.14 Inženirske storitve za transportne projekte 
Sem spada: 
- inženirske storitve (načrtovanje, izdelava študij ipd.) v povezavi z 

izgradnjo: 
• mostov, viaduktov, predorov, cest, cestnih priključkov ter 

spremljajočih objektov 
• železnic, podzemnih železnic 
• pristaniških objektov, marin, pomolov, zapornic, plovnih kanalov 
• letaliških stez, hangarjev in drugih letaliških objektov in naprav 
• transportnih cevovodov 
• drugih transportnih projektov 

- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega 
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v 
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

Sem spada tudi: 
- projektiranje sistemov kontrole prometa 
Sem ne spada: 
- gradnja objektov nizke gradnje, gl. 42 
- projektiranje vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja, 

prečiščevalnih objektov, gl. 71.12.16 
- projektiranje električnih napeljav za prometnice, gl. 71.12.13 

71.12.15 Inženirske storitve za projekte ravnanja z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki 
Sem spada: 
- inženirske storitve, povezane s sistemi za zbiranje in odvoz 

gospodinjskih odpadkov, kot so recikliranje, kompostiranje, 
pretovarjanje odpadkov, predelava, odlaganje 

- inženirske storitve za projekte v povezavi z zbiranjem, 
odstranjevanjem in obdelavo industrijskih trdnih, tekočih in plinastih 
odpadkov, navadno do stopnje, ko jih je mogoče varno spustiti v 
naravno okolje ali redni komunalni sistem 

- inženirske storitve v povezavi z zbiranjem, odstranjevanjem in 
ravnanjem z nevarnimi odpadki: 
• obravnavo jedrskih odpadkov 
• razstrupljanjem kemikalij 
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• sanacijo podtalnice 
• sanacijo zemljišč ipd. 

- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega 
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v 
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

Sem ne spada: 
- izvajanje storitev ravnanja z odpadki, gl. 38 
- izvajanje storitev sanacije okolja, gl. 39 

71.12.16 Inženirske storitve za projekte oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in osuševanja 
Sem spada: 
- inženirske storitve za projekte v povezavi z zbiranjem, čiščenjem, 

distribucijo in odstranjevanem vode, kot so: 
• sistemi za oskrbo s pitno vodo (vodna zajetja, črpalne postaje, 

vodovodno omrežje ipd.) 
• sistemi za varstvo pred vodami (hudourniki, poplavami ipd.) 
• sistemi za ravnanje z odpadnimi vodami (kanalizacija, zbiralniki, 

čistilne naprave ipd.) 
• sistemi za namakanje in oskrbo z nepitno vodo 

- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega 
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v 
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

Sem ne spada: 
- izvajanje storitev sanacije okolja, gl. 39 
- gradnja objektov za oskrbo z vodo, gl. 42.2 
- cevovodna inštalacija v stavbah, gl. 43.2 
- projektiranje napeljav za centralno ogrevanje in toplovodnih napeljav, 

gl. 71.12.19 
71.12.17 Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte 

Sem spada:  
- uporaba fizikalnih zakonov in načel inženiringa pri načrtovanju, 

razvoju in uporabi strojev, materialov, naprav, struktur, procesov in 
sistemov 

- inženirske storitve, povezane z industrijskimi objekti in procesi; 
• rudarski in metalurški objekti, kot so rudniki, talilnice, mlini, 

rafinerije, vključno z integriranimi projekti inženiringa objektov in 
procesov;  

• rudarski in metalurški procesi, kot so pridobivanje mineralov, 
taljenje, rafiniranje, preoblikovanje kovin; 

• naftni in petrokemični objekti, kot so naftne in plinske ploščadi, 
rafinerije, cevovodi, petrokemični obrati, vključno z integriranimi 
projekti inženiringa objektov in procesov; 

• procesi za proizvodnjo nafte in naftnih proizvodov, kot so črpanje, 
rafiniranje, formulacija, mešanje; 

• mikroelektronski objekti in procesi, kot so tisti za proizvodnjo 
mikroprocesorjev, silicijevih čipov in rezin, mikrovezij in 
polprevodnikov; 

• objekti in procesi za proizvodnjo tekstila in oblek;  
• objekti in procesi za proizvodnjo železa in jekla; 
• drugi industrijski in predelovalni objekti in procesi; 

- inženirske storitve, povezane z oblikovanjem industrijskih izdelkov;  
• industrijski stroji, kot so stroji za kmetijstvo, 

- gradbeništvo, rudarstvo, kovinarstvo, trgovino in storitve, ogrevanje, 
prezračevanje, klimatizacijo, prenos moči; 
• elektronska oprema, kot so računalniki in periferne naprave, 

komunikacijska oprema, avdio in video oprema, polprevodniki in 
druge elektronske komponente; 

• električna oprema, kot je razsvetljava, večje in manjše naprave, 
in sestavni deli; 

• prometna oprema, kot so motorna vozila, letala, vlaki, morska 
plovila, vesoljska plovila;  



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 M  STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE 

 

 279 

• drugi industrijski izdelki 
Sem spada tudi: 
- razvoj prototipov novih izdelkov 
Sem ne spada: 
- industrijsko oblikovanje, gl. 74.10.12 

71.12.18 Inženirske storitve za telekomunikacijske projekte 
Sem spada: 
- inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos glasu in podatkov 

med omrežnimi priključnimi točkami po bakrenih žicah, optičnih kablih, 
koaksialnih kablih in hibridnih optično-koaksialnih kablih; 

- inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos glasu, podatkov in 
programov med omrežnimi priključnimi točkami s kratkimi valovi ali 
mikrovalovi, kot so: 
• sistemi brezžične telefonije; 
• satelitski radijski sistemi;  
• satelitski sistemi za neposredno oddajanje; 

- inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos radijskih in 
televizijskih signalov; 

- druge inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos ali distribucijo 
govora, podatkov ali programov 

Sem ne spada: 
- telekomunikacijske storitve, gl. 61 

71.12.19 Inženirske storitve za druge projekte 
Sem spada: 
- inženirske storitve za projekte oskrbe s plinom in vročo vod, npr. 

• načrtovanje plinovodnega omrežja in napeljav v stavbah 
• načrtovanje toplovodnega omrežja in napeljav za centralno 

ogrevanje v stavbah 
• načrtovanje drugih oskrbnih projektov 

- protikorozijski inženiring z detekcijo in kontrolo korozije, raziskovanje 
vzrokov motenj 

- inženiring akustike in vibracij  
- načrtovanje drugih posebnih projektov in druge storitve, ki zahtevajo 

strokovno znanje inženirjev 
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega 

časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v 
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

Sem ne spada: 
- gradnja plinovodnih in toplovodnih napeljav, gl. 42, 43 

71.12.2 Vodenje gradbenih projektov 
71.12.20 Vodenje gradbenih projektov 

Sem spada: 
- vodenje gradbenih in inženirskih projektov v imenu stranke, da bi 

zagotovili izvajanje del v skladu  z načrti kot npr: 
• pisarniške in terenske storitve, nadzor, priprava poročil, terminski 

načrti, ocena stroškov za razne faze projekta 
• razpisi in analiza prijav za izvajalce, dodeljevanje pogodb 

(arhitekturnih, inženirskih, gradbenih), kontrola pretoka 
dokumentacije 

• kontrola stroškov ter vsa druga pomoč in svetovanje pri 
vodstvenih zadevah, ki se pojavijo med gradnjo 

Sem spada tudi: 
- nabava materiala in opreme v imenu stranke ali lastnika 
Sem ne spada: 
- gradbene storitve, gl. 41, 42 
- arhitekturno načrtovanje stavb, gl. 71.11.2 
- gradbeno načrtovanje, gl. 71.12.12 
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71.12.3 Geološke, geofizikalne in sorodne storitve in svetovanje 
71.12.31 Geološko in geofizikalno svetovanje 

Sem spada: 
- geološko, geofizično, geokemično in drugo znanstveno svetovanje v 

zvezi z lastnostmi in strukturo tal in kamenin 
- svetovanje v zvezi z nahajališči rudnin, nafte, plina, vode ter njihovim 

izkoriščanjem 
- svetovanje v zvezi z vrednotenjem rudnih bogastev 
- svetovanje v zvezi z geološkim kartiranjem 
Sem ne spada: 
- testno vrtanje in sondiranje, gl. 43.13.10 
- geofizikalne storitve, gl. 71.12.32 
- preiskovanje in vrednotenje rudnin, gl. 71.12.33 
- meritve in opazovanje površja, gl. 71.12.34 
- geološko kartiranje, gl. 71.12.35 

71.12.32 Geofizikalne storitve 
Sem spada: 
- zbiranje informacij o podzemnih lastnostih zemlje s pomočjo 

seizmografskih, gravimetričnih, magnetometričnih in  drugih 
raziskovalnih metod 

Sem ne spada: 
- testno vrtanje in sondiranje, gl. 43.13.10 
- geološko svetovanje brez drugih storitev, gl. 71.12.31 
- preiskovanje in vrednotenje rudnin, gl. 71.12.33 
- meritve in opazovanje površja, gl. 71.12.34 
- geološko kartiranje, gl. 71.12.35 

71.12.33 Preiskovanje in vrednotenje rudnin 
Sem ne spada: 
- testno vrtanje v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina,  

gl. 09.10.11 
- testno vrtanje in sondiranje, gl. 43.13.10 
- geološko svetovanje brez drugih storitev, gl. 71.12.31 
- geofizikalne storitve, gl. 71.12.32 
- meritve in opazovanje površja, gl. 71.12.34 
- geološko kartiranje, gl. 71.12.35 

71.12.34 Meritve in opazovanje površja 
Sem spada: 
- zbiranje informacij o velikosti, obliki, poziciji delov zemeljskega površja 

s pomočjo različnih metod 
- fotogrametrične in hidrometrične meritve, namenjene kartiranju 
- zbiranje podatkov s pomočjo satelitov 
- geodetske meritve 
Sem ne spada: 
- geofizikalne storitve, gl. 71.12.32 
- preiskovanje in vrednotenje rudnih bogastev, gl. 71.12.33 
- kartiranje, gl. 71.12.35 
- fotografiranje iz zraka, gl. 74.20.24 

71.12.35 Kartografske storitve 
Sem spada: 
- priprava in revizija zemljevidov vseh vrst (npr. cestnih, topografskih, 

planimetričnih, hidrografskih), z uporabo rezultatov meritev, drugih 
zemljevidov in drugih virov informacij 

- izdelava hidrometeoroloških kart 
Sem ne spada: 
- izdajanje zemljevidov in atlasov, gl. 58.11.15, 58.11.16 
- napovedovanje vremena, gl. 74.90.14 
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71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje 

71.20.1 Tehnično preizkušanje in analiziranje 
71.20.11 Preizkušanje in analiziranje kemičnih in bioloških lastnosti snovi 

Sem spada: 
- merjenje, preizkusi in analize kemičnih in bioloških lastnosti snovi, kot 

so zrak, voda, odpadki (komunalni in industrijski), gorivo, kovine, prst, 
minerali, hrana, kemikalije ipd. 

- merjenje, preizkusi in analize na sorodnih znanstvenih področjih, kot 
so mikrobiologija, biokemija, bakteriologija ipd.   

- analize na področju higiene živil, vključno z veterinarsko kontrolo v 
povezavi s proizvodnjo hrane 

Sem ne spada: 
- testiranje v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, gl. 75.00.1  
- medicinski preizkusi in analize, gl. 86.90.15 

71.20.12 Preizkušanje in analiziranje fizikalnih lastnosti snovi 
Sem spada: 
- merjenje, preizkusi in analize fizikalnih lastnosti (trdnosti, prevodnosti, 

kapacitivnosti, radioaktivnosti ipd.) raznih snovi, kot so kovine, 
plastične mase, blago, les, steklo, beton ipd.  

- merjenje, preizkušanje upogljivosti, trdote, odpornosti proti udarcem, 
staranju, temperaturi ipd. 

71.20.13 Preizkušanje in analiziranje mehanskih in električnih sistemov 
Sem spada: 
- merjenje,  preizkusi in analize mehanskih in električnih lastnosti 

strojev, motorjev, avtomobilov, orodja, naprav, komunikacijske 
opreme in drugih naprav z mehaničnimi in električnimi sestavinami. 
Rezultati preizkusov in analiz so navadno v obliki ocene kakovosti in 
lastnosti preizkušanega objekta. Preizkusi so lahko opravljeni tudi s 
pomočjo maket in modelov ladij, letal, jezov ipd. 

71.20.14 Tehnični pregledi cestnih vozil 
Sem spada: 
- periodično tehnično preverjanje avtomobilov, motorjev, avtobusov, 

tovornjakov in drugih cestnih vozil. 
Sem ne spada: 
- vzdrževanje in popravila motornih vozil, gl. 45.20 
- ocenjevanje škode na vozilih, gl. 66.21.10 

71.20.19 Drugo tehnično preizkušanje in analiziranje 
Sem spada: 
- merjenje, preizkusi in analize tehnične ali znanstvene narave, ki ne 

povzročijo sprememb na preiskovanem objektu, kot so radiografsko, 
magnetsko ali ultrazvočno preizkušanje delov strojev in struktur zaradi 
ugotavljanja pomanjkljivosti. Ti preizkusi se pogosto izvajajo na 
terenu. 

- meritve sevanja pri javljalnikih požara 
- certificiranje plovil, letal, jezov, jeklenk ipd. 
- certificiranje in overovljanje umetniških del 
- ugotavljanje starosti predmetov 
- storitve kriminoloških laboratorijev 
- drugo tehnično preizkušanje in analiziranje 
Sem ne spada: 
- ocenitev škode v imenu zavarovalnic, gl. 66.21.10 
- tehnični pregledi vozil,  gl. 71.20.14 
- medicinske analize in preizkusi, gl. 86.90.15 
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72 Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve 
Sem spada: 
- temeljna raziskovanja, ki obsegajo eksperimentalno in teoretično delo, 

katerega osnovni cilj je pridobivanje novega znanja na podlagi 
temeljnih pojavov in opazovalnih dejstev. Pri tem tovrstna 
raziskovanja ne predpostavljajo nobene izrecne in neposredne 
uporabnosti, ki bi jo dajali rezultati teh raziskovanj. 

- uporabna (aplikativna) raziskovanja, ki so namenjena pridobivanju 
novega znanja. Usmerjena so predvsem določenim praktičnim ciljem 
ali namenom. 

- razvojna raziskovanja (eksperimentalni razvoj), ki so sistematično delo 
ter zajemajo iz obstoječega znanja, pridobljenega s temeljnim in 
aplikativnim raziskovanjem oziroma s praktičnimi izkušnjami, in so 
usmerjena v proizvodnjo novih materialov, proizvodov ali naprav, k 
vzpostavljanju novih postopkov, sistemov in storitev. 

Sem ne spada: 
- raziskovanje trga, gl. 73.20.11 

72.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in 
tehnologije 

72.11 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju biotehnologije 
72.11.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju zdravstvene, okoljske, kmetijske in 

druge biotehnologije 
- Sem spada raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju 

uporabe znanosti in tehnologije na živih organizmih kot tudi njihovih 
delih, izdelkih ali modelih za spremembo živih ali neživih materialov za 
proizvodnjo znanja, blaga in storitev. 

Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju  DNK/RNK:  

• genomika, farmokogenomika, genske sonde, genski preizkusi, 
sekvencioniranje/sinteza /podvojevanje, transkripcija, translacija 
DNK, genski inženiring 

- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju proteinov in drugih 
molekul:  
• sekvencioniranje/sinteza/inženiring proteinov in peptidov (tudi 

hormonov) 
• lipidni/proteinski/gliko inženiring, proteomika, izolacija in čiščenje 

proteinov, identifikacija celičnih receptorjev 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju gojenja in 

inženiringa celic in tkiva: 
• tkivni elementi (gradniki), biomedicinski inženiring, celična fuzija, 

vakcinalni/imunski stimulansi, manipulacija z embriji 
• raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju genov in RNK 

vektorjev:  
• genska terapija, virusni vektorji 
• raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju 

biotehnoloških tehnik (metod): 
• fermentacija z rabo bioreaktorjev, bioprocesiranje, bioluženje, 

biorazžvepljevanje, biorazvlaknjevanje, biofiltracija, 
bioremediacija, biofiltracija, fitoremediacija 

• raba orodij in procesov nanotehnologije za izgradnjo 
mehanizmov za preučevanje biosistemov, rabo v farmaciji, 
diagnostiki ipd. 

- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju bioinformatike:  
• kopičenje genskih podatkovnih zbirk, proteinskih sekvenc, 

modeliranje bioloških procesov, vključujoč sistematsko biologijo 
72.11.11 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju zdravstvene biotehnologije 
72.11.12 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju okoljske in industrijske 

biotehnologije 
72.11.13 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijske biotehnologije 
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72.11.2 Izvirniki raziskav s področja biotehnologije 
72.11.20 Izvirniki raziskav s področja biotehnologije 

Sem spada: 
- izvirniki raziskav s področja biotehnologije: zasnove, načrti, zapisi, 

formule, procesi ipd., ki jih je mogoče zaščititi kot industrijsko lastnino, 
poslovno tajno, patent ipd. 
Ustvarjanje teh izvirnikov se opravlja za svoj račun, tj. proizvodnja je 
namenjena prodaji, ki se izvede brez kakršne koli pogodbe ali vnaprej 
znanega kupca. 

72.19 Raziskovanje in razvoj na drugih področjih naravoslovja in tehnologije 
72.19.1 Raziskovanje in razvoj na drugih področjih naravoslovja 

72.19.11 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju matematike 
72.19.12 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju računalništva 
72.19.13 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju fizike 

Sem spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju fizike, toplote, svetlobe, 

elektromagnetizma, astronomije ipd. 
72.19.14 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kemije 
72.19.15 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju ved o zemlji in sorodnih 

vedah o okolju 
72.19.16 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju biologije 

Sem spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju fiziologije in ekologije živali in 

rastlin, mikroorganizmov ipd. 
72.19.19 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih naravoslovnih ved 

Sem spada tudi: 
- interdisciplinarno raziskovanje in razvoj, pretežno na področju 

naravoslovja 

72.19.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnike in tehnologije, razen 
biotehnologije 
72.19.21 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju nanotehnologije 
72.19.29 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na drugih področjih tehnologije, razen 

biotehnologije 
Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju uporabne znanosti 

in tehnologije za litje kovin, metalurgije, strojništva, elektronike, 
elektrotehnike, komunikacij, prometa, letal, gradbeništva itd. 

Sem ne spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju industrijske biotehnologije,  

gl. 72.11.12 

72.19.3 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine 
72.19.30 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine 

Sem spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju medicine in farmacije 
- raziskovalne in razvojne storitve pri zdravljenju bolezni, preventivni 

higieni, ipd. 
Sem ne spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju zdravstvene biotehnologije,  

gl. 72.11.11 
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72.19.4 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijskih ved 
72.19.40 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijskih ved 

Sem spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju kmetijskih in gozdarskih ved: 

kmetijske tehnologije, sadjarstva, živinoreje, gozdarstva, ribištva, 
veterine, ipd. 

Sem ne spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju kmetijske biotehnologije,  

gl. 72.11.13 
72.19.5 Izvirniki raziskav s področja drugih naravoslovnih ved, razen biotehnologije 

72.19.50 Izvirniki raziskav s področja drugih naravoslovnih ved, razen biotehnologije 
Sem spada: 
- izvirniki raziskav s področja naravoslovnih ved, razen biotehnologije: 

zasnove, načrti, zapisi, formule, procesi ipd., ki jih je mogoče zaščititi 
kot industrijsko lastnino, poslovno tajno, patent ipd. 

- Ustvarjanje teh izvirnikov se opravlja za svoj račun, tj. proizvodnja je 
namenjena prodaji, ki se izvede brez kakršne koli pogodbe ali vnaprej 
znanega kupca. 

Sem ne spada: 
- izvirniki raziskav s področja biotehnologije, gl. 72.11.20 

72.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in 
humanističnih ved 

72.20 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in 
humanističnih ved 

72.20.1 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovnih ved 
72.20.11 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju ekonomije 

Sem spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju ekonomije, vodenja poslov, financ, 

statistike ipd. 
Sem ne spada: 
- tržne raziskave, gl.73.20.11 

72.20.12 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju psihologije 
72.20.13 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju prava 
72.20.19 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih družboslovnih ved 

Sem spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju antropologije, demografije, 

geografije, političnih ved, sociologije ipd. 
72.20.2 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanističnih ved 

72.20.21 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju jezikoslovja in književnosti 
Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju starodavnih in 

sodobnih jezikov in književnosti 
72.20.29 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanističnih ved 

Sem spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju zgodovine, filozofije, umetnosti, 

religije, teologije ipd. 

72.20.3 Izvirniki raziskav s področja družboslovja in humanistike 
72.20.30 Izvirniki raziskav s področja družboslovja in humanistike 

Sem spada: 
- izvirniki raziskav s področja družboslovnih in humanističnih ved: 

zasnove, načrti, zapisi, formule za izume, izdelki, procesi ipd., ki jih je 
mogoče zaščititi kot industrijsko lastnino, poslovno tajno, patent ipd. 
Ustvarjanje teh izvirnikov se opravlja za svoj račun, tj. proizvodnja je 
namenjena prodaji, ki se izvede brez kakršne koli pogodbe ali vnaprej 
znanega kupca. 
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73 Oglaševanje in raziskovanje trga 
73.1 Oglaševanje 

73.11 Storitve oglaševalskih agencij 
73.11.1 Storitve oglaševalskih agencij 

73.11.11 Kompletne storitve oglaševanja 
Sem spada: 
- zagotavljanje celotnih storitev oglaševanja, vključno z načrtovanjem, 

ustvarjanjem in izvedbo storitve: 
• zasnova in izvedba oglaševanja po časopisih, revijah, radiu, 

televiziji, internetu ipd. 
• priprava scenarijev za reklamne filme in umestitev v medije (brez 

produkcije) 
• zasnova in izvedba oglaševanja na prostem, npr. z oglasnimi 

panoji, plakati, izložbami in drugimi  razstavnimi prostori, na 
prevoznih sredstvih ipd. 

- organizacija neposrednega trženja 
Sem ne spada: 
- produkcija in snemanje reklamnih filmov ali spotov, gl. 59.11.12 
- stiki z javnostjo, gl. 70.21.10 
- kreiranje osnovne zamisli oglasa, spota ipd., brez izvedbe,  

gl. 73.11.13 
- tržne raziskave, gl. 73.20.11 
- fotografiranje, povezano z  oglaševanjem, gl. 74.20.22 

73.11.12 Neposredno oglaševanje in naslavljanje 
Sem spada: 
- razvoj in organizacija oglaševalskih kampanj neposrednega trženja, tj. 

organiziranje pošiljanja oglasnih in promocijskih sporočil neposredno 
strankam namesto prek množičnih medijev; vključene so metode, kot 
sta neposredna pošta in telemarketing. 

Sem ne spada: 
- naslavljanje, gl. 82.19.12 

73.11.13 Zasnova in oblikovanje oglaševalskih akcij 
Sem spada: 
- kreiranje osnovne zamisli za oglas, pisanje besedila 
- oblikovanje skic za tiskane oglase, risbe, posterje ipd. 
- pisanje scenarijev za reklamne filme in spote 
Sem ne spada: 
- zasnova in izvedba kompletne oglaševalske akcije, gl. 73.11.11 
- grafično oblikovanje, ki ni povezano z oglaševanjem, gl. 74.10.19 

73.11.19 Druge oglaševalske storitve 
Sem spada: 
- oglaševanje na prostem ali v zraku 
- razdeljevanje vzorcev in drugega reklamnega materiala 
- predstavitve in reklamiranje na prodajnih mestih (brez prodaje ali 

sprejemanja naročil) 
Sem ne spada: 
- izdajanje reklamnih publikacij, gl. 58.19.15 
- storitve modnih agencij, gl. 78.10.12 
- aranžiranje izložb, gl. 74.10.11 
- oglaševanje poštnih storitev, gl. 82.19.12 
- storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10 
- organiziranje sejmov in razstav, gl. 82.30.1 
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73.12 Posredovanje oglaševalskega prostora 
73.12.1 Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa 

Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji ali dajanju v najem oglaševalskega prostora 

ali časa 
- storitve agencij za zakup medijskega prostora ali časa, ki medijski 

prostor ali čas kupujejo v imenu oglaševalcev ali oglaševalskih agencij 
Sem ne spada: 
- stiki in komunikacija z javnostjo, gl. 70.21.10 

73.12.11 Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora v tiskanih medijih 
Sem ne spada: 
- prodaja lastnega oglaševalskega prostora v tiskanih medijih, gl. 58 

73.12.12 Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa na televiziji ali radiju 
Sem ne spada: 
- prodaja lastnega oglaševalskega časa v  televizijskih ali radijskih 

oddajah, gl. 60.10.30, 60.20.40 
73.12.13 Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa na internetu 
73.12.14 Posredovanje pri oglaševanju ob dogodkih 

Sem spada: 
- prodaja pravic do poimenovanja tekmovanj, stadionov ipd. 

73.12.19 Posredovanje pri prodaji drugega oglaševalskega prostora ali časa 
Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora na vozilih, stavbah, 

oglasnih panojih, športnih dresih ipd. 
- prodaja oglaševalskega prostora ali časa v elektronskih medijih, 

vendar ne na spletu 
- prodaja oglaševalskega časa v videofilmih in filmih (umeščanje 

izdelkov) 

73.12.2 Preprodaja oglaševalskega prostora ali časa za tuj račun 
73.12.20 Preprodaja oglaševalskega prostora ali časa za tuj račun 

73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

73.20.1 Raziskovanje trga in podobne storitve 
Sem spada: 
- tržne analize, analize obnašanja potrošnikov 
- uporaba raziskovalnih monografij, statistike, ekonometričnih modelov, 

anket, ipd. 
Sem ne spada: 
- storitve oglaševanja, gl. 73.1 
- raziskovanje javnega mnenja, gl. 73.20.20 

73.20.11 Raziskovanje trga: kvalitativne ankete 
Sem spada: 
- (poglobljeni) intervjuji z eno ali več osebami z odprtimi odgovori, ki 

niso ovrednoteni v intervalih - pogosto na podlagi študij primerov 
73.20.12 Raziskovanje trga: kvantitativne ad hoc ankete 

Sem spada: 
- ankete, ki se izvajajo enkrat, odgovore pa se lahko razvrsti po 

intervalih 
73.20.13 Raziskovanje trga: kvantitativne trajne in redne ankete 

Sem spada: 
- ankete, ki se izvajajo redno in pri katerih se odgovori lahko razvrstijo 

po intervalih 
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73.20.14 Raziskovanje trga razen z anketami 
Sem spada: 
- raziskave trga, ki ne potekajo z anketiranjem, ampak z uporabo drugih 

že obstoječih podatkov iz različnih virov 
73.20.19 Drugo raziskovanje trga 

73.20.2 Raziskovanje javnega mnenja 
73.20.20 Raziskovanje javnega mnenja 

Sem spada: 
- raziskave javnega mnenja o političnih, socialnih, gospodarskih in 

drugih temah 
Sem ne spada: 
- podobne raziskave, ki obravnavajo obnašanje potrošnikov, gl. 73.20.1 
- storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10 

74 Druge strokovne in tehnične storitve 
74.1 Specializirano oblikovanje 

74.10 Specializirano oblikovanje 
74.10.1 Notranje, industrijsko in drugo specializirano oblikovanje 

74.10.11 Oblikovanje notranje opreme 
Sem spada: 
- načrtovanje notranje opremljenosti prostorov 
- aranžiranje izložb, prostorov 
- risanje načrtov za notranje opremljanje 
- notranje opremljanje 
Sem ne spada: 
- arhitekturno načrtovanje, gl. 71.11 

74.10.12 Industrijsko oblikovanje 
Sem spada: 
- oblikovanje industrijskih izdelkov, to je kreiranje načrtov in specifikacij, 

ki naj bi optimizirali estetski videz, uporabnost in ceno izdelka; 
vključen je izbor surovin, konstrukcije, oblike, barve, načina 
površinske obdelave izdelka z vidika uporabnosti, varnosti, 
vzdrževanja, tržne zanimivosti ipd. 

Sem ne spada: 
- inženirske storitve za načrtovanje industrijskih izdelkov, gl. 71.12.17 

74.10.19 Drugo specializirano oblikovanje 
Sem spada: 
- načrtovanje oblike predmeta z upoštevanjem skladnosti med 

funkcionalnostjo, estetiko,  tehničnimi in drugimi zahtevami, npr.: 
• oblikovanje pohištva, oblačil, čevljev, nakita in drugih izdelkov 

široke rabe 
- načrtovanje embalaže  
- izdelava tridimenzionalnih modelov 
- grafično oblikovanje 

74.10.2 Oblikovalski izvirniki 
74.10.20 Oblikovalski izvirniki 

Sem spada: 
- oblikovalski izvirniki, proizvedeni za svoj račun: 

• skice za industrijske proizvode  
• skice za estetske izdelke  
• skice za grafične izdelke 
Ti izdelki intelektualne lastnine so običajno izdelani za prodajo ali 
licenciranje informacij drugim. 
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74.2 Fotografske storitve 
74.20 Fotografske storitve 

74.20.1 Osvetljene fotografske plošče in filmi, razen kinematografskih 
74.20.11 Osvetljene, toda nerazvite fotografske plošče in filmi 
74.20.12 Osvetljene in razvite fotografske plošče in filmi za ofsetno reprodukcijo 
74.20.19 Druge osvetljene in razvite fotografske plošče in filmi, razen kinematografskih 

74.20.2 Fotografiranje 
Sem spada tudi: 
- storitve fotoreporterjev 

74.20.21 Portretno fotografiranje 
Sem spada: 
- fotografiranje oseb ali drugih objektov v studiu ali na drugih krajih, npr. 

v naročnikovih prostorih.  
Storitve na splošno vključujejo razvijanje in izdelavo fotografij glede na 
zahteve strank: 
• fotografije za potni list ali osebno izkaznico 
• portreti dojenčkov in otrok  
• družinski ali vojaški portreti 
• studijske modne fotografije  
• slike za podjetja in družbe 

Sem ne spada: 
- storitve s samopostrežnimi fotografskimi napravami, gl. 96.09.13 

74.20.22 Reklamno in podobno fotografiranje 
Sem spada: 
- fotografiranje: 

• trgovskega blaga, industrijskih izdelkov 
• modnih in drugih oblačil 
• strojev, stavb  
• oseb in drugih za uporabo v odnosih z javnostjo - fotografske 

storitve za: reklamne zaslone, brošure, časopisne oglase, 
kataloge 

74.20.23 Fotografiranje in videosnemanje dogodkov 
Sem spada: 
- fotografiranje ali videosnemanje dogodkov, kot so poroke, 

podeljevanje diplom, zborovanja, sprejemi, modne revije, športni, 
kulturni  in drugi aktualni dogodki 

Sem ne spada: 
- produkcija filmov in televizijskih programov, gl. 59.11.1 
- storitve tiskovnih agencij, gl. 63.91.1 

74.20.24 Fotografiranje iz zraka 
Sem spada: 
- fotografiranje pokrajine, objektov in drugih površin iz letala ali 

helikopterja 
Sem ne spada: 
- fotogrametrija in zbiranje podatkov s pomočjo satelitov, gl. 71.12.34 

74.20.29 Drugo specializirano fotografiranje 
Sem spada: 
- fotografiranje oseb, predmetov ali pokrajine z uporabo posebnih 

naprav in tehnik, kot npr: 
• fotografiranje pod vodo 
• medicinsko in biološko fotografiranje  
• mikrofotografija (fotografija s pomočjo mikroskopa) 

Sem ne spada: 
- zagotavljanje fotografij za tisk, gl. 63.91.1 
- mikrofilmanje, gl. 74.20.39 
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74.20.3 Druge fotografske storitve 
74.20.31 Fotografska obdelava 

Sem spada: 
- razvijanje negativov in izdelava fotografij po željah naročnika 

• povečava negativov ali diapozitivov 
• izdelava črno-belih ali barvnih fotografij, diapozitivov ipd. 

- razvijanje filmov amaterskih fotografov in poslovnih naročnikov 
- presnemavanja filmov in audiovizualnih medijev 
Sem ne spada: 
- obdelava filmov v zvezi s filmsko in televizijsko dejavnostjo, 

gl. 59.12.1 
74.20.32 Obnavljanje in retuširanje fotografij 

Sem spada: 
- obnavljanje starih fotografij 
- kopiranje iz slik, retuširanje in drugi posebni fotografski efekti 

74.20.39 Druge fotografske storitve, d. n. 
Sem spada: 
- mikrofilmanje (preslikavanje dokumentov ipd. na mikrofilme) 
Sem ne spada: 
- mikrofotografija, gl. 74.20.29 
- fotokopiranje, gl. 82.19.11 

74.3 Prevajanje in tolmačenje 
74.30 Prevajanje in tolmačenje 

74.30.1 Prevajanje in tolmačenje 
74.30.11 Prevajanje 

Sem spada: 
- pisni prevod besedil iz enega jezika v drugega 

74.30.12 Tolmačenje 
Sem spada: 
- neposredno ustno prevajanje govora v drug jezik 
Sem spada tudi: 
- tolmačenje znakovnega jezika 

74.9 Druge strokovne, znanstvene in tehnične storitve, d. n. 
74.90 Druge strokovne, znanstvene in tehnične storitve, d. n. 

74.90.1 Strokovna in tehnična podpora ter svetovanje, d. n. 
74.90.11 Revizija računov in informacije o prevoznih stroških 
74.90.12 Posredovanje pri sklepanju poslov; ocenjevanje, razen v zvezi z 

nepremičninami in zavarovanjem 
Sem spada: 
- posredovanje pri prodaji podjetij in profesionalnih praks 
- ocenjevanje umetnin, storitve sodnih cenilcev (razen za nepremičnine 

in škodo) ipd. 
Sem ne spada: 
- ocenjevanje škode, gl. 66.21.10 
- posredovanje pri trgovanju z nepremičninami, gl. 68.31.1 
- ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16 

74.90.13 Svetovanje v zvezi z varstvom okolja 
Sem spada: 
- okoljevarstvena ocena, to je preverjanje stanja okolja, z namenom:      

• ugotoviti, ali na določeni lokaciji obstaja onesnaženost okolja ter 
identificirati vire, vrsto in velikost onesnaženja 

• oceniti tveganje za javno varnost in zdravje, ki ga predstavlja 
onesnaženost okolja, povezana z nameravanim projektom na 
tem mestu 
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• oceniti vpliv človekovega ali naravnega delovanja na ekološke 
spremembe v okolju 

- okoljevarstvena revizija, to je neodvisna ocena  usklajenosti stanja s 
okoljskimi predpisi 

- priprava načrtov za saniranje onesnaženosti okolja, navadno za 
določeno lokacijo, ki vsebujejo  tehnične ali druge zahtevke ali so 
predpisani z zakonodajo 

- ocena okoljskih študij, to je analiza prednosti in slabosti, ki je lahko 
podlaga za presojo nadaljnjih ukrepov 

- svetovanje o ekološki sprejemljivosti gospodarjenja z naravnimi viri: 
zemljo, gozdovi, vodnimi viri, rudninami, živalstvom  itd.  

- svetovanje v zvezi z odpadki, njihovem zmanjševanju, ravnanju z 
njimi, načinu odstranjevanja, recikliranja 

- svetovanje v zvezi z okoljsko politiko in drugo svetovanje o okolju 
- drugo svetovanje v zvezi z varstvom okolja 
Sem ne spada: 
- odstranjevanje odpadkov, gl. 38.12 
- sanacija okolja, gl. 39.00.2 
- inženirske storitve za projekte ravnanja z odpadki, gl. 71.12.15 

74.90.14 Napovedovanje vremena in meteorološke storitve 
Sem spada: 
- priprava meteoroloških analiz ozračja ter napovedovanje vremena 

74.90.15 Svetovanje o varnosti 
Sem spada: 
- opredelitev naročnikovih potreb glede varovanja 
- svetovanje in predlaganje najprimernejše vrste varovanja ali izboljšav 

obstoječega načina varovanje 
Sem ne spada: 
- svetovanje o varovanju podatkov v informatiki, gl. 62.02 
- nadzor varnostnih sistemov, gl. 80.20.10 

74.90.19 Drugo znanstveno in tehnično svetovanje, d. n. 
Sem spada: 
- znanstveno svetovanje matematikov, statistikov ipd. 
- svetovalne storitve agroekonomistov, argonomov, gozdarskih 

strokovnjakov 
- storitve drugih znanstvenih in tehničnih svetovalcev, d.n. 
Sem ne spada: 
- poslovno svetovanje, gl. 70.22.1 
- arhitekturno in inženirsko svetovanje, gl. 71.11.24, 71.12.11 
- storitve svetovalcev za trženje, gl. 73.11.1 

74.90.2 Druge strokovne, tehnične in poslovne storitve, d. n. 
74.90.20 Druge strokovne, tehnične in poslovne storitve, d. n. 

Sem spada: 
- svetovanje specialistov (razen za nepremičnine, zavarovalništvo in 

inženiring), npr. svetovanje specialistov za umetnost, specialistične 
storitve za sodišča ipd. 

- upravljanje z avtorskimi pravicami, razen za filme in umetniška dela 
- storitve upravljanja za pravice industrijske lastnine (patenti, licence, 

blagovne znamke, franšize ipd.) 
Sem spada tudi: 
- storitve agencij, ki v imenu igralcev iščejo angažma pri filmskih, 

gledaliških ali drugih predstavah ali v športu  
- plasiranje knjig, iger, umetnin, fotografij ipd. pri založnikih, producentih 

ipd. 
Sem ne spada: 
- upravljanje s pravicami za filme, gl. 59.13.12 
- upravljanje s pravicami za umetniška dela, gl. 90.02.19 
- obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 90.04.10 
- organizacija športnih dogodkov, gl. 93.11.10, 93.12.10 
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75 Veterinarske storitve 
75.0 Veterinarske storitve 

75.00 Veterinarske storitve 
75.00.1 Veterinarske storitve 

Sem ne spada: 
- umetno osemenjevanje, gl. 01.62.10 
- veterinarsko testiranje in nadzor v zvezi s proizvodnjo hrane,  

gl. 71.20.11 
75.00.11 Veterinarske storitve za hišne živali 

Sem spada: 
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za hišne 

živali (pse, mačke, ptiče in druge hišne ljubljence). Storitve so 
namenjene zdravljenju ali ohranjanju zdravja živali.  

- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (tudi dietna) ipd. 
- veterinarska klinično-patološka in druga diagnostika 
- cepljenje hišnih živali 
Sem ne spada: 
- nastanitev hišnih živali brez zdravstvenih storitev, gl. 96.09.11 

75.00.12 Veterinarske storitve za rejne živali 
Sem spada: 
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za živino. 

Storitve so namenjene zdravljenju ali ohranjanju zdravja živali.  
- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (tudi dietna) ipd. 
- veterinarska klinično-patološka in druga diagnostika 
- cepljenje živine 
Sem ne spada: 
- testiranje črede, kapuniranje ipd., gl. 01.62.10 
- striženje ovc, gl. 01.62.10 
- uhlevljenje živine, brez medicinske oskrbe, gl. 01.62.10 

75.00.19 Druge veterinarske storitve 
Sem spada: 
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za druge 

živali (razen hišnih živali in živine), npr. za kožuharje, živali v 
zooloških vrtovih, cirkusih, v prosti naravi ipd. Storitve so namenjene 
zdravljenju ali ohranjanju zdravja živali.  

- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (tudi dietna) ipd. 
- veterinarska klinično-patološka in druga diagnostika 
- cepljenje živali
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N DRUGE POSLOVNE IN POMOŽNE STORITVE 

77 Dajanje v najem 
Sem ne spada: 
- finančni lizing, gl. 64.91.10 

77.1 Dajanje motornih vozil v najem 
77.11 Dajanje osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil brez voznika v najem 

77.11.1 Dajanje osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil brez voznika v najem 
77.11.10 Dajanje osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil brez voznika v najem 

Sem spada: 
- dajanje kombijev in podobnih vozil z nosilnostjo do 3,5 t brez voznika 

v najem 
Sem ne spada: 
- dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem, gl. 49.32.12 

77.12 Dajanje tovornjakov in drugih težkih vozil brez voznika v najem 
77.12.1 Dajanje tovornjakov in drugih težkih vozil brez voznika v najem 

77.12.11 Dajanje tovornjakov brez voznika v najem 
Sem spada: 
- dajanje vozil z nosilnostjo > 3,5 t, namenjenih predvsem prevozu 

tovora (npr. polprikolic, traktorjev, tovornjakov, tovornih kombijev in 
drugih večnamenskih vozil) 

Sem ne spada: 
- dajanje tovornih vozil v najem z voznikom, gl. 49.41.20 

77.12.19 Dajanje avtobusov in drugih težkih vozil brez voznika v najem 
Sem spada: 
- dajanje potniških vozil, kot so npr. avtobusi ter drugih kopenskih vozil, 

tudi vprežnih, brez voznikov v najem ali zakup 
Sem ne spada: 
- dajanje potniških vozil z voznikom v najem, gl. 49.39.31 
- izposojanje koles, smuči, gl. 77.21.10 
- izposojanje motornih koles, počitniških prikolic, avtodomov brez 

voznikov, gl. 77.39.13 

77.2 Dajanje športne opreme in izdelkov široke porabe v najem 
77.21 Dajanje športne opreme v najem 

77.21.1 Dajanje športne opreme v najem 
77.21.10 Dajanje športne opreme v najem 

Sem spada: 
- dajanje športne in rekreacijske opreme v najem: 

• jadrnic , kanujev, športnih čolnov brez posadke 
• jadralnih desk 
• smučarske opreme, drsalk 
• zmajev, jadralnih padal 
• koles, motorjev za motokros 
• opreme za plažo (senčnikov, ležalnikov ipd), opreme za 

taborjenje 
• druge športne opreme (loparjev, palic, sedel, ipd.) 

Sem ne spada: 
- dajanje jadrnic in čolnov s posadko v najem, gl. 50.10.20, 50.30.20 
- dajanje v najem balonov na vroč zrak in jadralnih letal brez pilota,  

gl. 77.35.10 
- izposojanje športne opreme kot integralni del obratovanja 

rekreacijskih objektov, gl. 93.29.1 
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77.22 Dajanje videokaset in plošč v najem 
77.22.1 Dajanje videokaset in plošč v najem 

77.22.10 Dajanje videokaset in plošč v najem 
Sem spada: 
- izposojanje posnetih videokaset, CD in DVD plošč, predvsem za 

razvedrilo doma 
- izposojanje video iger 
Sem ne spada: 
- izposojanje videorekorderjev, gl. 77.29.11 

77.29 Dajanje drugih izdelkov široke rabe v najem 
77.29.1 Dajanje drugih izdelkov široke rabe v najem 

77.29.11 Dajanje televizijskih in radijskih sprejemnikov, videorekorderjev in podobne 
opreme v najem 

Sem spada: 
- izposojanje vseh vrst električnih in elektronskih naprav za domače 

razvedrilo, kot so: 
• stereo sistemi, magnetofoni, televizorji, radijski sprejemniki in 

videorekorderji 
• predvajalniki laserskih plošč in podobna oprema 

Sem ne spada: 
- izposojanje posnetih CD, DVD plošč in video trakov, gl. 77.22.10 

77.29.12 Dajanje pohištva in druge gospodinjske opreme v najem 
Sem spada: 
- izposojanje pohištva (tudi vzmetnic) 
- izposojanje električnih gospodinjskih naprav,  kot so:  hladilniki,  pralni 

stroji, klimatske naprave, ventilatorji, opekači, mešalniki ipd. 
- izposojanje kuhinjskega in namiznega jedilnega pribora, porcelana in 

drugih gospodinjskih potrebščin 
Sem ne spada: 
- izposojanje pisarniškega pohištva, gl. 77.33.11 

77.29.13 Dajanje glasbil v najem 
77.29.14 Dajanje gospodinjskega perila v najem 

Sem spada: 
- dajanje v najem prtov, brisač, zaves ipd. 
Sem ne spada: 
- storitve, ki jih opravljajo pralnice perila, gl. 96.01.19 

77.29.15 Dajanje tekstila, oblačil in obutve v najem 
Sem spada tudi: 
- izposoja kostumov 
Sem ne spada: 
- zagotavljanje delovnih uniform in podobnih predmetov s strani pralnic, 

gl. 96.01.1 
77.29.16 Dajanje strojev in opreme „naredi sam“ v najem 

Sem spada: 
- dajanje v najem kosilnic za trato, strojčkov za hišna popravila ipd., 

brez upravljavca 
Sem ne spada: 
- dajanje profesionalnih strojev v najem, gl. 77.3 
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77.29.19 Dajanje drugih izdelkov za osebno rabo in izdelkov široke rabe v najem 
Sem spada: 
- dajanje v najem ali zakup izdelkov široke rabe, npr.: 

• knjig, revij, časopisov 
• fotoaparatov, kamer, daljnogledov, optične opreme 
• rastlin in cvetja 
• nakita, ur itd. 

- dajanje v najem medicinskih pripomočkov, npr. bergel in 
paramedicinske opreme 

Sem ne spada: 
- dajanje v najem vozil, gl.77.1 
- dajanje v najem športne opreme, gl. 77.21.10 
- dajanje v najem videoposnetkov, CD in DVD plošč, gl. 77.22.10 
- dajanje v najem glasbil, gl. 77.29.13 
- dajanje v najem gospodinjskega perila, gl. 77.29.14 
- dajanje v najem oblačil, obutve, gl. 77.29.15 
- dajanje v najem strojev in naprav za hišno rabo, gl. 77.29.16 
- dajanje v najem motornih koles, počitniških prikolic in avtodomov brez 

voznika, gl. 77.39.13 

77.3 Dajanje strojev, naprav in opreme brez upravljavcev v najem 
77.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem 

77.31.1 Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem 
77.31.10 Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem 

Sem spada: 
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje kmetijske mehanizacije brez 

upravljavcev, npr. proizvodi iz razreda 28.30 kot so: 
• kmetijski traktorji in priključki zanje 
• stroji za setev in sajenje, žetev, spravljanje pridelkov in sortiranje 

ipd. 
Sem ne spada: 
- dajanje kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme v najem z 

upravljalcem, gl. 01.61.10, 01.62.10, 02.40.10 
- izposojanje kosilnic za trato, gl. 77.29.16 

77.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem 
77.32.1 Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem 

77.32.10 Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem 
Sem spada: 
- dajanje v najem gradbenih strojev in opreme brez upravljalcev v 

najem: 
• gradbenih strojev za odkop, ravnanje, nakladanje, traktorjev 

goseničarjev, strojev za izdelavo cestišč itd. 
• gradbenih odrov  brez postavljanja in razstavljanja 
• delovnih barak ipd. 

Sem ne spada: 
- dajanje gradbene mehanizacije v najem z upravljavci, gl. F 

77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalnikov brez operaterjev v najem 
77.33.1 Dajanje pisarniške opreme in računalnikov brez operaterjev v najem 

77.33.11 Dajanje pisarniške opreme tudi brez operaterjev v najem 
Sem spada: 
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje vseh vrst pisarniških strojev in 

opreme, kot so: kopirni, pisalni in knjigovodski stroji, kalkulatorji, 
registrirne blagajne ipd.  

- posojanje pisarniškega pohištva, sefov ipd. 
Sem ne spada: 
- dajanje računalnikov v najem brez operaterjev, gl. 77.33.12 
- dajanje telefonske in telefaks opreme v najem ali zakup, gl. 77.39.14 
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77.33.12 Dajanje računalnikov brez operaterjev v najem 
Sem spada: 
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje računalnikov in računalniške 

opreme (brez operaterjev), kot so: centralne in procesne enote, 
izhodne ali vhodne enote, magnetni ali optični čitalniki ipd. 

Sem ne spada: 
- dajanje računalnikov in računalniške opreme v najem ali zakup z 

operaterjem ali upravljalcem, gl. 63.11 

77.34 Dajanje ladij brez posadke v najem 
77.34.1 Dajanje ladij brez posadke v najem 

77.34.10 Dajanje ladij brez posadke v najem 
Sem spada: 
- dajanje v najem ali zakup plovil brez posadke, namenjenih predvsem 

prevozu potnikov ali tovora (npr. ladij, trajektov, hidrogliserjev, 
tankerjev, vlačilcev ipd.) 

Sem ne spada: 
- dajanje morskih ladij  s posadko v najem, gl. 50.10.20 za potniške 

ladje, 50.20.21 za tovorne ladje 
- dajanje rečnih in jezerskih ladij s posadko v najem, gl.  50.30.20 za 

potniške ladje, 50.40.21 za tovorne ladje 
- dajanje jadrnic čolnov, veslaških čolnov in podobnih  plovil za zabavo  

brez posadke v najem, gl. 77.21.10 

77.35 Dajanje zrakoplovov brez posadke v najem 
77.35.1 Dajanje zrakoplovov brez posadke v najem 

77.35.10 Dajanje zrakoplovov brez posadke v najem 
Sem spada: 
- dajanje helikopterjev, letal, cepelinov, balonov na vroč zrak  in drugih 

zrakoplovov brez posadke v najem ali zakup 
Sem ne spada: 
- dajanje zračnih plovil s posadko v najem, gl. 51.10.20 
- dajanje jadralnih letal in zmajev v najem, gl. 77.21.10 

77.39 Dajanje drugih naprav, opreme in opredmetenih sredstev v najem 
77.39.1 Dajanje drugih naprav, opreme in opredmetenih sredstev v najem 

77.39.11 Dajanje tirnih vozil v najem 
Sem spada: 
- dajanje v nefinančni zakup ali najem tirnih vozil brez upravljalvcev: 

lokomotiv, vagonov, tramvajev ipd. 
Storitev lahko obsega tudi vzdrževanje, popravila, zavarovanje, 
garancije 

Sem ne spada: 
- kreditiranje nakupa teh osnovnih sredstev, gl. 64.19.25, 64.92.15 
- dajanje tirnih vozil v finančni zakup, gl. 64.91.10 
- zavarovanje, plačano posebej, gl. 65.12.31 
- vzdrževanje in popravila tirnih vozil, plačana posebej, gl. 33.17.11 

77.39.12 Dajanje zabojnikov v najem 
Sem spada: 
- dajanje transportnih zabojnikov v najem ali zakup 
Sem ne spada: 
- dajanje bivalnih zabojnikov v najem, gl. 77.39.19 

77.39.13 Dajanje motornih koles, počitniških prikolic in avtodomov v najem 
Sem ne spada: 
- dajanje vozil za javni potniški prevoz z voznikom v najem in zakup,  

gl. 49.39.31 
- dajanje koles, smuči v najem, gl. 77.21.10 
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77.39.14 Dajanje telekomunikacijske opreme v najem 
Sem spada: 
- dajanje profesionalne televizijske, radijske in komunikacijske opreme 

in naprav brez upravljavcev v najem 
- dajanje telefonov, telefaksov, mobilnih telefonov ipd. v najem 

77.39.19 Dajanje drugih naprav in opreme ter opredmetenih sredstev brez upravljavca v 
najem, d.n.  

Sem spada: 
- dajanje v najem drugih strojev in naprav brez upravljavcev, razen 

gospodinjskih in osebnih,  npr.: 
• motorjev, turbin 
• obdelovalnih strojev 
• rudarskih,  metalurških in drugih industrijskih strojev 

- dajanje v najem drugih naprav: 
• igralnih avtomatov na žetone 
• razstavnega materiala 
• opreme za filmsko produkcijo 
• profesionalnih  instrumentov za merjenje in kontrolo 
• bivalnih zabojnikov 
• palet 

Sem spada tudi: 
- dajanje v najem črede, tekmovalnih konj in drugih živali 
Sem ne spada: 
- dajanje v najem kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme brez 

upravljalcev, gl. 77.31.10 
- dajanje v najem gradbenih strojev brez upravljalcev, gl. 77.32.10 
- dajanje v najem pisarniških strojev in računalnikov brez upravljalcev, 

gl. 77.33.1 
- dajanje v najem transportnih zabojnikov, gl. 77.39.12 

77.4 Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih 
izdelkov, razen avtorsko zaščitenih del 

77.40 Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih 
izdelkov, razen avtorsko zaščitenih del 

77.40.1 Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih izdelkov, razen 
avtorsko zaščitenih del 

Sem spada: 
- dovoljevanje uporabe intelektualne lastnine in podobnih izdelkov. To 

zajema pravico izkoriščanja teh izdelkov, npr. licenciranje tretji osebi, 
uporabe patentov za izdelke in procese itd. 
Tu ni vključena omejena pravica uporabe, ki jo končni uporabnik 
pridobi ob nakupu izdelka (npr. knjge, računalniške opreme ipd.) 

Sem ne spada: 
- licenčne storitve za avtorske pravice (za knjige, filme, glasbo, 

programsko opremo, računalniške igre), gl. ustrezno kategorijo v 58, 
59 

- pravne storitve glede patentov, avtorskih pravic in drugih pravic 
intelektualne lastnine, gl. 69.10.15 

- upravljanje pravic do uporabe industrijske lastnine (patentov, licenc, 
blagovnih znamk, franšiz ipd.), gl. 74.90.20 

- upravljanje izključnih pravic do javne uporabe avtorskih del (copyright) 
in dohodkov iz tega naslova, razen za filme in umetniška dela,  
gl. 74.90.20 

77.40.11 Licenčne storitve za pravico uporabe rezultatov raziskovanja in razvoja 
Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico uporabe rezultatov raziskovanj in razvoja, 

npr. izumov, sestave stvari, procesov, mehanizmov, električnih in 
elektronskih vezij in naprav, farmacevtskih, kemičnih formul, 
farmacevtske formulacije in nove oblike umetno proizvedenih živih 
organizmov itd. 
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77.40.12 Licenčne storitve za pravico uporabe blagovnih znamk in franšiz 
Sem spada: 
- izdaja licenc za pravico uporabe blagovnih znamk in za delovanje 

franšiz v zvezi z drugimi neproizvedenimi sredstvi 
77.40.13 Licenčne storitve za pravico uporabe preiskav in vrednotenja rudnih bogastev 

Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico uporabe podatkov o rudnih bogastvih, npr. 

podatkov o nahajališčih nafte, plina, rud ipd. 
77.40.19 Licenčne storitve za pravico uporabe druge intelektualne lastnine in podobnih 

izdelkov razen avtorsko zaščitenih del 
Sem spada: 
- licenčne storitve za pravico uporabe drugih vrst intelektualne lastnine, 

izdelkov kot so arhitekturni in inženirski načrti, industrijski vzorci ipd. 
Sem ne spada: 
- licenčne storitve za pravico uporabe izvirnih zbirk podatkov ali 

informacij iz raznih virov, gl. 58.12.30 

78 Storitve pri zaposlovanju 
78.1 Storitve agencij za zaposlovanje 

78.10 Storitve agencij za zaposlovanje 
78.10.1 Storitve agencij za zaposlovanje 

78.10.11 Storitve za zaposlovanje vodilnih kadrov 
Sem spada: 
- iskanje in izbira vodilnih kadrov (višjih uradnikov in vodij). Storitve 

vsebujejo:   
• razgovore z vodstveno ekipo naročnika 
• opis delovnega mesta, oglaševanje in iskanje kandidatov 
• razgovore s kandidati in njihovo testiranje, preverjanje priporočil 

ipd. 
Bodoči zaposleni/stranka se odloči, katerega kandidata bo zaposlil. 
Storitev se plača ne glede na to, ali je kandidat sprejet ali ne. Storitev 
je znana tudi kot pogodbeno iskanje kadrov. 

Sem spada tudi: 
- iskanje kadrov po internetu 

78.10.12 Storitve za trajno zaposlovanje drugih delavcev, razen vodilnih kadrov 
Sem spada: 
- iskanje in izbira  kandidatov v zvezi z zaposlovanjem osebja za 

nedoločen čas.  Storitve so namenjene delodajalcu ali delojemalcu in 
vsebujejo: 
• opis delovnega mesta 
• razgovore s kandidati in njihovo testiranje 
• preverjanje priporočil ipd. 
Storitev se obračuna samo ob uspešni zaposlitvi kandidata. Zajete so 
storitve za zaposlitev kandidatov za nedoločen čas ter za vse ravni 
delovnih mest, tako od najnižjih do vodilnih, razen tistih za 
zaposlovanje prek storitve stalnega iskanja kadrov (retained search). 

- storitve modnih agencij 
Sem spada tudi: 
- internetno  iskanje kandidatov za stalno zaposlitev 
Sem ne spada: 
- storitve osebnih agentov ali agencij , ki v imenu igralca iščejo 

zaposlitev v gledaliških, filmskih, športnih predstavah ipd., gl. 74.90.20 
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78.2 Posredovanje začasne delovne sile 
78.20 Posredovanje začasne delovne sile 

78.20.1 Posredovanje začasne delovne sile 
Sem spada: 
- storitve zagotavljanja osebja za začasne delovne naloge.  

Podjetje za posredovanje začasne delovne sile najame svoje zaposlene 
in jih odstopi stranki za podporo ali dopolnitev njene delovne sile zaradi 
morebitne odsotnosti njenih zaposlenih, začasnega pomanjkanja 
veščin, sezonskega dela ter posebnih nalog in projektov. Zaposleni so 
na plačilni listi podjetja za posredovanje začasne delovne sile, ki je 
pravno odgovorno za njihova dejanja, ko pa delajo, so pod 
neposrednim nadzorom stranke. Podjetje za zagotavljanje začasne 
delovne sile določa plačo, dodatke ipd. za zaposlenega. 

78.20.11 Posredovanje začasne delovne sile na področju računalništva in 
telekomunikacij 

Sem spada: 
- posredovanje osebja za začasna dela na področju računalništva in 

telekomunikacij: programerjev, sistemcev, računalniških operaterjev in 
drugega osebja s področja informacijske tehnologije. Osebje najeme 
in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.20.12 Posredovanje začasne delovne sile na področju drugih pisarniških del 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za začasna pisarniška dela: tajnic, uradnikov, 

knjigovodij, tipkaric itd. 
Osebje najame in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.20.13 Posredovanje začasne delovne sile na področju trgovine 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za začasna dela na področju trgovine: 

prodajalcev, trgovskih pomočnikov, komercialistov itd. Osebje najame 
in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.20.14 Posredovanje začasne delovne sile na področju transporta, skladiščenja, 
logistike ali proizvodnje 

Sem spada: 
- posredovanje osebja za začasna dela na področju transporta, 

skladiščenja, logistike, industrije: gradbenih delavcev, šoferjev, 
avtomehanikov, monterjev, upravljavcev strojev, transportnih 
delavcev, fizičnih delavcev itd. Osebje najeme in plača posredovalec, 
nadzoruje pa ga naročnik. 

78.20.15 Posredovanje začasne delovne sile na področju gostinstva 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za začasna dela na področju gostinstva: hostes, 

kuharjev, natakarjev, sobarjev, receptorjev itd. Osebje najeme in plača 
posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.20.16 Posredovanje začasne delovne sile na področju zdravstva 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za začasna dela na področju zdravstva: 

negovalk, medicinskih sester, fizioterapevtov, zdravnikov itd. Osebje 
najeme in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.20.19 Posredovanje začasne delovne sile na drugih področjih 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za začasna dela na drugih področjih: učiteljev, 

vodstvenega kadra in drugega osebja d. n. Osebje najeme in plača 
posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 
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78.3 Druga oskrba s človeškimi viri 
78.30 Druga oskrba s človeškimi viri 

Sem ne spada: 
- oskrba s človeškimi viri skupaj z nadzorom ali vodenjem posla,  

gl. razred v posamezni gospodarski dejavnosti tega podjetja  
- oskrba z le eno funkcijo človeških virov, gl. razred v posamezni 

gospodarski dejavnosti te funkcije 
78.30.1 Druga oskrba s človeškimi viri 

Sem spada: 
- storitve zagotavljanja osebja za povečane delovne naloge. 

Pod pogoji tega dogovora stranka lahko zaposli osebo ali osebe, ki jih 
je najelo podjetje za posredovanje delovne sile in jih razporedilo na 
delovno mesto, ali pa prenese del svoje obstoječe delovne sile na 
podjetje za posredovanje delovne sile. Dolgoročno zaposleni so na 
plačilni listi podjetja za posredovanje začasne delovne sile, ki je 
pravno odgovorno za njihova dejanja, ko pa delajo, so pod nadzorom 
stranke. Storitev vključuje najem delovne sile, najem osebja, najem 
zaposlenih, podaljšano zaposlovanje ipd. 

Sem ne spada: 
- posredovanje delovne sile za krajši čas - nadomeščanje, sezonsko 

delo, občasno delo ipd, gl. 78.20 
78.30.11 Druga oskrba s človeškimi viri na področju računalništva in telekomunikacij 

Sem spada: 
- posredovanje osebja za dela na področju računalništva in 

telekomunikacij: programerjev, sistemcev, računalniških operaterjev in 
drugega osebja s področja informacijske tehnologije. Osebje je 
zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.30.12 Druga oskrba s človeškimi viri na področju drugih pisarniških del 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za  pisarniška dela: tajnic, uradnikov, knjigovodij, 

tipkaric itd. Osebje je zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga 
naročnik. 

78.30.13 Druga oskrba s človeškimi viri na področju trgovine 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za  dela na področju trgovine: prodajalcev, 

trgovskih pomočnikov, komercialistov itd. Osebje je zaposleno pri 
posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.30.14 Druga oskrba s človeškimi viri za področje transporta, skladiščenja, logistike ali 
proizvodnje 

Sem spada: 
- posredovanje osebja za dela na področju transporta, skladiščenja, 

logistike, industrije: gradbenih delavcev, šoferjev, avtomehanikov, 
monterjev, upravljavcev strojev, transportnih delavcev, fizičnih 
delavcev itd. Osebje je zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga 
naročnik. 

78.30.15 Druga oskrba s človeškimi viri na področju gostinstva 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za dela na področju gostinstva: hostes, kuharjev, 

natakarjev, sobarjev, receptorjev itd. Osebje je zaposleno pri 
posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.30.16 Druga oskrba s človeškimi viri na področju zdravstva 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za dela na področju zdravstva: negovalk, 

medicinskih sester, fizioterapevtov, zdravnikov itd. Osebje je 
zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik. 

78.30.19 Druga oskrba s človeškimi viri, d. n. 
Sem spada: 
- posredovanje osebja za  dela na drugih področjih: učiteljev, 

vodstvenega kadra in drugega osebja, d. n. Osebje je zaposleno pri 
posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik. 
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79 Storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in 
druge s potovanji povezane storitve 

79.1 Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj 
79.11 Storitve potovalnih agencij 

79.11.1 Storitve potovalnih agencij za rezervacije prevozov 
Sem spada: 
- storitve v zvezi s prodajo prevozov in s tem povezane storitve. 

Storitev vključuje preskrbo vozovnic po izboru naročnika, svetovanje o 
drugih možnostih prevoza do namembnega kraja, rezervacijo 
prevozov, tako domačih kot mednarodnih in podobne storitve. Storitve 
se lahko izvajajo osebno, prek telefona ali interneta. Vključene so tudi 
storitve preprodaje. 

79.11.11 Storitve rezervacij za polete 
79.11.12 Storitve rezervacij za železniške prevoze 
79.11.13 Storitve rezervacij za avtobusne prevoze 
79.11.14 Storitve rezervacij za najem vozil 
79.11.19 Storitve rezervacij za druge prevoze 

Sem spada: 
- urejanje rezervacij za druge storitve d. n., kot npr.: 
- storitve rezervacij in dobava vozovnic za prevoz s trajekti in ladjami, 

prevozov do letališč in druge prevoze 

79.11.2 Storitve potovalnih agencij za rezervacije gostinskih nastanitev, križarjenj in paketnih 
potovanj 
79.11.21 Storitve rezervacij za gostinske nastanitve 

Sem spada: 
- priprava rezervacij za gostinske nastanitve, tako v domačih objektih 

kot v tujini 
- organiziranje menjave nastanitve z drugimi lastniki stanovanj 

79.11.22 Storitve rezervacij za križarjenja 
Sem spada: 
- storitve za večdnevna, enodnevna ali krajša križarjenja 

79.11.23 Storitve rezervacij za paketna potovanja 
Sem spada: 
- storitve rezervacij za paketna potovanja doma in po tujini 

79.12 Storitve organizatorjev potovanj 
79.12.1 Storitve organizatorjev potovanj 

79.12.11 Priprava paketnih potovanj in aranžmajev 
Sem spada:  
- organiziranje, sestavljanje in trženje: 

• paketnih potovaj, doma ali v tujini 
• potovalnih aranžmajev za skupine, lahko tudi po željah 

naročnikov 
Takšen paket običajno vključuje nakup in preprodajo prevoza potnikov 
in prtljage, nastanitev, hrano in ogled znamenitosti. Paketno potovanje 
se lahko proda posamezniku ali na debelo potovalnim agentom ali 
drugim organizatorjem potovanj. 

79.12.12 Storitve vodenja potovanj 
Sem spada: 
- storitve samostojnih voditeljev potovanj 
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79.9 Druge s potovanji povezane storitve in rezervacije 
79.90 Druge s potovanji povezane storitve in rezervacije 

Sem ne spada: 
- storitve potovalnih agencij, gl. 79.11 
- storitve organizatorjev potovanj in vodenje potovanj, gl. 79.12.1 

79.90.1 Storitve turistične promocije in posredovanje turističnih informacij 
79.90.11 Storitve turistične promocije 

Sem spada: 
- promocija turizma za države, regije ali skupnosti 

79.90.12 Posredovanje turističnih informacij 
Sem spada: 
- posredovanje informacij obiskovalcem ali potencialnim obiskovalcem 

glede destinacije, priprava brošur, itd. 

79.90.2 Storitve turističnih vodnikov 
79.90.20 Storitve turističnih vodnikov 

Sem spada: 
- storitve turističnih vodnikov, samostojnih ali agencijskih 
Sem ne spada: 
- storitve tolmačev, gl. 74.30.12 
- vodenje potovanj, gl. 79.12.12 
- storitve gorskih in lovskih vodnikov, gl. 93.19.13 

79.90.3 Druge s potovanji povezane storitve 
79.90.31 Storitve za izmenjavanje v objektih s časovnim zakupom 

Sem spada: 
- izmenjava in rezervacija (pogosto na temelju točk) za lastnike 

objektov s časovnim zakupom 
79.90.32 Storitve rezervacij za kongresna središča in razstavne prostore 

Sem ne spada: 
- organiziranje kongresov in srečanj, gl. 82.30.11 

79.90.39 Storitve rezervacij vstopnic za prireditve in druge storitve rezervacij 
Sem spada: 
- storitve rezervacij vstopnic za gledališke predstave, koncerte, športne 

prireditve ipd. 

80 Varovanje in poizvedovalne storitve 
80.1 Varovalne storitve 

80.10 Varovalne storitve 
80.10.1 Varovalne storitve 

80.10.11 Storitve z oklepnimi vozili 
Sem spada: 
- zagotavljanje oklepnega vozila za pobiranje in dostavo denarja, 

izkupička ali drugih dragocenosti z najetim osebjem za 
- neposredno zaščito imetja med prevozom:  

• bančne storitve dvigov in pologov 
• storitve prenosa vrednostnih papirjev 

80.10.12 Storitve straže 
Sem spada: 
- storitve osebja, ki varujejo osebe ali premoženje pred poškodovanjem, 

krajo, vandalizmom ali protizakonitim vstopom: 
• storitve varnostnikov 
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• storitve telesnih stražarjev 
• storitve čuvajev, tudi psov čuvajev 
• storitve vratarjev 
• storitve paznikov ipd. 

Sem ne spada: 
- storitve za javni red in varnost, gl. 84.24.1 

80.10.19 Druge storitve v zvezi z varovanjem 
Sem spada: 
- dresiranje psov čuvajev 
- storitve s poligrafom 
- jemanje prstnih odtisov 
- varnostno uničevanje zaupnih dokumentov 
Sem ne spada: 
- svetovanje o varovanju podatkov v informatiki, gl. 62.02.20 
- varovanje pred požari, gl. 84.25.11 

80.2 Nadzor delovanja varovalnih sistemov 
80.20 Nadzor delovanja varovalnih sistemov 

80.20.1 Nadzor delovanja varovalnih sistemov 
80.20.10 Nadzor delovanja varovalnih sistemov 

Sem spada: 
- vzdrževanje in nadzor varnostnih sistemov (npr. protivlomnih, 

protipožarnih) s pomočjo sprejema alarmnih signalov 
- preverjanje, če vsi sistemi delujejo pravilno 
- obveščanje policije, gasilcev ipd. v primeru potrebe 
Sem spada tudi: 
- daljinski nadzor 
- montaža sistemov skupaj s storitvami nadzora 
Sem ne spada: 
- montaža varovalnih sistemov, brez nadzora, gl. 43.21.10 
- maloprodaja varnostnih naprav, kot so ključavnice, varovalni sistemi 

ipd., brez nadzora, gl. 47.00.59 
- svetovanje o varnosti kot samostojna storitev, gl. 74.90.15 
- izdelava kopij ključev, gl. 95.29.19 

80.3 Poizvedovanje in iskanje 
80.30 Poizvedovanje in iskanje 

80.30.1 Poizvedovanje in iskanje 
80.30.10 Poizvedovanje in iskanje 

Sem spada: 
- poizvedovanje in raziskovanje v primerih kriminala, tatvin, sleparstva, 

nepoštenosti, in drugih kaznivih dajanj 
- detektivske storitve v primerih izginulih oseb, raziskovanja domačih 

razmer ipd. 
- varstvo pred tatovi v trgovinah, hotelih ipd. 
Sem spada tudi: 
- kontrola bolniških dopustov 
Sem ne spada: 
- poizvedovanje o kreditni sposobnosti, gl. 82.91.11 

81 Oskrba stavb in okolice 
81.1 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve 

81.10 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve 
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81.10.1 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve 
81.10.10 Vzdrževanje objektov in hišniške storitve 

Sem spada: 
- kombinirane pomožne hišniške storitve za vzdrževanje objektov 

naročnika, npr: 
• splošno čiščenje notranjosti objekta in njegove okolice 
• skrb za odstranjevanje odpadkov in smeti 
• vratarske storitve in razdeljevanje poštnih pošiljk 
• manjša popravila 
• kontroliranje grelnega in ventilacijskega sistema ter podobna 

hišniška opravila 
Sem ne spada: 
- izvajanje samo ene pomožne storitve (npr. samo čiščenje),  

gl. razvrstitev glede na storitev 
- zagotavljanje opravljanja celotne storitve vodenja obratovanja 

objektov kot so hoteli, restavracije, rudniki, bolnišnice ipd.,  
gl. razvrstitev glede vrsto dejavnosti, ki potekajo v objektu 

81.2 Čiščenje 
81.21 Splošno čiščenje stavb 

81.21.1 Splošno čiščenje stavb 
81.21.10 Splošno čiščenje stavb 

Sem spada: 
- čiščenje in vzdrževanje stanovanjskih, poslovnih, upravnih in 

industrijskih prostorov 
• čiščenje tal in loščenje 
• čiščenje notranjih sten 
• loščenje pohištva in drugo splošno čiščenje 

- manjša popravila v zvezi s tem 
Sem ne spada: 
- specializirano čiščenje, npr. čiščenje kurišč, dimnikov, kaminov, peči, 

kotlov, prezračevalnih cevi, oken ipd., gl. 81.22.1 

81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 
81.22.1 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme 
81.22.11 Čiščenje oken 

Sem spada: 
- čiščenje oken in izložb v stanovanjskih in poslovnih prostorih in drugih 

stavbah 
- čiščenje zunanjih oken z  uporabo visečih odrov 

81.22.12 Specializirano čiščenje 
Sem spada: 
- specializirano čiščenje računalniških prostorov 
- čiščenje rezervoarjev in cistern, ki so deli industrijskih naprav ali 

prevoznih sredstev 
- čiščenje industrijske mehanizacije 
- sterilizacija objektov ali prostorov (npr. operacijskih dvoran) 
- čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst vključno z uradi, tovarnami, 

trgovinami itd. 
- drugo specializirano čiščenje 
Sem ne spada: 
- čiščenje hlevov, kurnikov in podobnih kmetijskih objektov, gl. 01.62.10 
- vzdrževanje naprav in napeljav za centralno ogrevanje, gl. 33.11.16 in 

43.22.12 
- čiščenje novogradenj pred prevzemom, gl. 43.39.19 
- čiščenje zunanjosti stavb s paro, peskanje fasad, gl. 43.99.90 
- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 81.22.13 
- čiščenje preprog,  tekstilnih oblog, oblazinjenega pohištva,  

gl. 96.01.19 
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81.22.13 Čiščenje dimnikov in kurišč 
Sem ne spada: 
- tehnično merjenje in analiziranje dimnih plinov, gl. 71.20.11 
- vzdrževanje napeljav centralnega ogrevanja, gl. 43.22.12 

81.29 Drugo čiščenje 
81.29.1 Drugo čiščenje 

81.29.11 Dezinfekcija in zatiranje škodljivcev 
Sem spada: 
- dezinfekcija stanovanjskih prostorov in stavb 
- dezinfekcija vozil in plovil 
- iztrebljanje žuželk, glodalcev in drugih škodljivcev 
- zapraševanje mrčesa na terenu 
Sem ne spada: 
- zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.61.10 
- čiščenje kurnikov, svinjakov, hlevov, gl. 01.62.10 
- impregnacija lesa, gl. 16.10.91 
- čiščenje onesnaženih zemljišč in podtalnice, gl. 39.00.11 
- saniranje stavb, odstranjevanje azbesta, svinca ipd., gl. 39.00.14 

81.29.12 Čiščenje cest in odstranjevanje snega 
Sem spada: 
- pometanje in čiščenje cest, vzletno - pristajalnih stez, parkirišč in 

drugih prometnih površin 
- soljenje in peskanje cestišč 
- pluženje snega in odstranjevanje ledu 

81.29.13 Druge storitve javne higiene 
Sem spada: 
- čiščenje plaž 
Sem ne spada: 
- zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.61.10 
- čiščenje naftnih razlitij in drugega onesnaženja obale, gl. 39.00 
- razkuževanje in deratizacija stavb in drugih nekmetijskih zgradb,  

gl. 81.29.11 
81.29.19 Drugo čiščenje, d. n. 

Sem spada: 
- nespecializirano čiščenje: avtobusov, podzemnih železnic, vlakov, 

letal, ladij in drugih prevoznih sredstev 
- čiščenje notranjosti tankerjev 
- čiščenje steklenic 
- čiščenje in vzdrževanje plavalnih bazenov  
- drugo čiščenje 
Sem ne spada: 
- čiščenje kmetijskih poslopij (hlevov, kurnikov, svinjakov itd.),  

gl. 01.62.10 
- saniranje okolja, gl. 39.00 
- čiščenje zunanjosti stavb, gl. 43.39.19 
- pranje avtomobilov, gl. 45.20.30 
- čiščenje preprog, oblazinjenega pohištva, tapiserij itd., gl. 96.01.19 

81.3 Urejanje okolice 
81.30 Urejanje okolice 

81.30.1 Urejanje okolice 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 N  DRUGE POSLOVNE IN POMOŽNE STORITVE 

 

 305 

81.30.10 Urejanje okolice 
Sem spada: 
- urejanje in oskrba parkov in zelenic v mestih, na pokopališčih ipd. 
- oskrba travnih površin in nasadov ob prometnicah (cestah, železniških 

progah, vodnih poteh ipd.) 
- oskrba  travnatih površin na stadionih, igriščih in drugih rekreacijskih  

objektih (igrišča za golf) 
- urejanje in oskrba vodnih površin (ribnikov, bazenov, kanalov, 

vodnjakov, rečnih strug ipd.)  
- vrtnarska dela in vzdrževanje vrtov, tudi privatnih  
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah   
- zasajanje in obrezovanje grmovja in drevja, razen sadnega 
- urejanje in oskrba nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo, 

pripeko ipd. 
- druge krajinarske storitve na zemljiščih, ki niso ne kmetijska, ne 

gozdna: renaturaliziranje, rekultiviranje, melioriranje itd. 
Sem spada tudi: 
- manjša načrtovalna in gradbena dela, obenem z urejanjem in 

vzdrževanjem 
Sem ne spada: 
- gojenje rastlin za prodajo, gl. 01.02 
- storitve sadnih in gozdnih drevesnic, gl. 01.30.10, 02.10.20 
- obrezovanje sadnega drevja, gl. 01.61.10 
- vzdrževanje kmetijskih zemljišč, gl. 01.61.10 
- gradbena dela za potrebe urejanja okolice, gl. F 
- krajinarsko načrtovanje in arhitekturne storitve, gl. 71.11.4 

82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitve 
82.1 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitve 

82.11 Celovite pisarniške storitve 
82.11.1 Celovite pisarniške storitve 

82.11.10 Celovite pisarniške storitve 
Sem spada: 
- opravljanje kombinacije vsakodnevnih pisarniških storitev kot npr. 

recepcija, fakturiranje, vodenje evidenc, storitve vložišča ipd. za 
plačilo ali po pogodbi. 

Sem ne spada: 
- izvajanje ene same od teh storitev se razvršča glede na vrsto storitve 

82.19 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve 
82.19.1 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve 

82.19.11 Fotokopiranje in podobno razmnoževanje gradiv 
Sem spada: 
- razmnoževanje gradiva z različnimi postopki, kot je diazokopiranje, 

fotokopiranje, šapirografija ipd., razen tiska 
Sem ne spada: 
- tiskanje dokumentov, gl. 18.12.19 
- fotografsko razmnoževanje, gl. 74.20 
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82.19.12 Priprava adresarjev in razpošiljanje 
Sem spada: 
- priprava imenikov in adresarjev iz telefonskih imenikov in drugih virov 
- storitve priprave in razpošiljanja materialov (npr. reklamni material, 

obvestila ipd.) po pošti: naslavljanje kuvert, pakiranje, pečatenje, 
tehtanje in pošiljanje 

Sem ne spada: 
- kurirske storitve, gl. 53.20.1 
- storitve, povezane s  podatkovnimi bazami, gl. 63.11.1 
- združevanje drugih informacij in podatkov iz raznih virov, gl. 63.99.10 
- izvirniki adresarjev, pripravljenih iz raznih virov, gl. 63.99.20 
- razdeljevanje reklamnih materialov, gl. 73.11.19 

82.19.13 Priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve 
Sem spada: 
- priprava dokumentov, korekturno branje 
- urejanje dokumentov ali lektoriranje 
- tipkanje, oblikovanje besedil 
- pomožne tajniške storitve 
- prepis dokumentov, pisanje pisem, povzetkov 
- drugo kopiranje dokumentov brez storitev tiskanja (tj. ofsetni tisk, hitri 

tisk, digitalni tisk, priprava za tisk) 
- druge pisarniške storitve 
Sem ne spada: 
- priprava za tisk, gl. 18.13.10 
- priprave dobesednih zapisnikov (npr. na sodiščih), stenografske 

storitve, gl. 82.99.11 

82.2 Storitve klicnih centrov 
82.20 Storitve klicnih centrov 

82.20.1 Storitve klicnih centrov 
82.20.10 Storitve klicnih centrov 

Sem spada: 
- telefonski stiki s kupci ali drugimi osebami in podobne tehnične 

storitve po navodilih naročnika in za njegov račun: 
• sprejemanje klicov kupcev in odgovarjanje nanje, tudi z 

avtomatskimi odzivniki, telefoni, povezanimi z računalniki ali 
interaktivnim glasovnim kontaktom  (npr. posredovanje naročil, 
dajanje informacij o proizvodih, sprejemanje pritožb) 

• klicanje kupcev ali drugih oseb v zvezi s prodajo in trženjem po 
navodilih naročnika in za njegov račun (npr. prodaja po telefonu, 
preverjanje naslovov ipd.) 

Sem ne spada: 
- pospeševanje prodaje, če ni prejetih naročil, gl. 73.11.19 
- raziskovanje trga, gl. 73.20.1 
- raziskovanje javnega mnenja, gl.  73.20.20 

82.3 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.30 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

82.30.1 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.30.11 Organiziranje kongresov in srečanj 

Sem spada: 
- organiziranje in vodenje prireditev, kot so znanstvena in gospodarska 

srečanja, kongresi, konference ipd., z ali brez lastnega osebja za 
izvedbo in opremljanjem prostorov za  prireditve: 
• svetovanje glede o vseh vidikih prireditve, vključno z opredelitvijo 

ciljev, financiranjem (sponzorstvom, vstopninami, prispevki, 
kotizacijami itd.) 
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• pomoč pri izbiri prizorišča in organiziranju dostopnosti 
• trženje in stiki z javnostjo v zvezi s prireditvijo, zagotavljanje 

povezovalca prireditve 
• organiziranje začasne pisarne za prireditev (vpisovanje 

udeležencev, razmnoževanje in prevajanje gradiv, priprava 
izvlečkov ipd.) 

• organiziranje informativne službe na prireditvi, tudi prek 
elektronskih medijev 

• oskrba s tehničnimi pripomočki za prireditev, kot so avdiovizuelna 
oprema, npr. slušalke, računalniki, zasloni, zvočniki itd. 

• organiziranje namestitve in prevozov za udeležence, preskrbe 
hrano in pijačo, obiskov itd. 

• organizacija simultanega prevajanja 
Te storitve lahko plača organizator prireditve po pogodbi, ali pa se jih 
plača z vstopnino oziroma kotizacijo udeležencev. 

82.30.12 Organiziranje sejmov in razstav 
Sem spada: 
- organiziranje in vodenje sejmov in razstav, tudi z zagotavljanjem 

osebja za izvedbo in opremljanjem prostorov za razstave: 
• svetovanje glede prireditev, z opredelitvijo ciljev in financiranja 

(sponzorstvo, vstopnine, prispevki, reklame itd.) 
• pomoč pri izbiri prizorišča in organiziranju dostopnosti 
• trženje in stiki z javnostjo v zvezi s prireditvijo 
• organiziranje začasne pisarne za prireditev (vpisovanje 

udeležencev, razmnoževanje in prevajanje gradiv ipd.) 
• organiziranje informativne službe na prireditvi, tudi prek 

elektronskih medijev 
• oskrba s tehničnimi pripomočki za prireditev, avdiovizuelno 

opremo, kot so npr.  zasloni, zvočniki itd. 
• organiziranje namestitve in prevozov za udeležence, preskrbe s 

hrano in pijačo, obiskov itd. 

82.9 Druge spremljajoče storitve za poslovanje 
82.91 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 

82.91.1 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti 
82.91.11 Ocenjevanje kreditne sposobnosti 

Sem spada: 
- poročanje o kreditni sposobnosti fizičnih in pravnih oseb 
- raziskovanje in ocena finančnega stanja potencialnih prosilcev za 

kredite ipd. 
- kreditne preiskovalne službe 

82.91.12 Zbiranje terjatev in izterjava računov 
Sem spada: 
- storitve zbiranja terjatev, čekov, pogodb ali bankovcev in nakazilo 

denarja strankam 
- zbiranje rednih terjatev (npr. računov za komunalne storitve) in 

izterjava neplačanih terjatev 
- nakup neplačanih terjatev in dolgov ter njihova naknadna izterjava 
Sem ne spada: 
- odkup zapadlih terjatev (factoring),  gl. 64.99 

82.92 Pakiranje 
82.92.1 Pakiranje 

82.92.10 Pakiranje 
Sem spada: 
- pakiranje blaga za tuj račun (npr: živil, farmacevtskih izdelkov, čistil, 

toaletnih potrebščin ipd.) z uporabo različnih tehnik avtomatskega ali 
ročnega pakiranja 
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- pakiranje v mehurjaste ovoje, folije, vakuumsko pakiranje ipd. 
- zavijanje, pečatenje, pakiranje v vrečke, stekleničenje  ter lepljenje 

nalepk ali označevanje na embalažo 
- zavijanje paketov in daril 
- pakiranje kovancev in bankovcev 
- stekleničenje tekočin, vključno s pijačami in hrano 
Sem ne spada: 
- tiskanje informacij na embalažo, gl. 18.12.16, 18.12.19 
- pakiranje in zlaganje, povezano s prevozom, gl. 52.29.20 
- oblikovanje embalaže, gl. 74.10.19 
- pakiranje lastnega blaga za svoj račun, gl. ustrezno postavko v C 

82.99 Druge pomožne poslovne storitve 
82.99.1 Druge pomožne poslovne storitve 

82.99.11 Priprava zapisnikov in stenografske storitve 
Sem spada: 
- opravljanje dobesednih zapisov, npr. na sodiščih 
- stenografske storitve 
Sem ne spada: 
- prepis dokumentov, pisanje pisem, povzetkov, gl. 82.19.13 

82.99.12 Pomožne storitve s pomočjo telefona 
Sem spada: 
- odgovarjanje na telefonske klice 
- bujenje po telefonu 
Sem ne spada: 
- storitve računalniško avtomatizirane sporočilne službe, gl. 63.99.10 
- storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10 

82.99.19 Druge pomožne poslovne storitve, d. n. 
Sem spada: 
- simultano podnaslavljanje televizijskih prenosov konferenc, srečanj v 

živo 
- storitve črtnega kodiranja 
- pogodbeno organiziranje nabiralnih akcij in skladov  
- pobiranje kovancev iz parkirnih ur 
- odčitavanje števcev porabe vode, elektrike, plina ipd. 
- dejavnost samostojnih dražbarjev 
- izvajanje programov zvestobe kupcev (točke zvestobe, posebni 

popusti ipd.) 
- druge spremljajoče poslovne storitve 
Sem ne spada: 
- naslavljanje in podnaslavljanje filmov, gl. 59.12.16 
- storitve v povezavi z reklamiranjem in prodajno promocijo, gl. 73.1 
- prepisovanje dokumentov, gl. 82.19.13



 O  STORITVE JAVNE UPRAVE IN OBRAMBNE STORITVE;  
KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 STORITVE OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 
 

 309 

O STORITVE JAVNE UPRAVE IN OBRAMBNE STORITVE; 
STORITVE OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI 

84 Storitve javne uprave in obrambe; storitve obvezne 
socialne varnosti 

84.1 Storitve državne uprave ter storitve za ekonomsko in socialno politiko 
skupnosti 

84.11 Splošne storitve javne uprave 
84.11.1 Splošne storitve javne uprave 

84.11.11 Izvršilne in zakonodajne storitve 
Sem spada: 
- izvršilne in zakonodajne storitve raznih organov na različnih ravneh 

uprave, tj. na centralni, regijski in lokalni  
Sem spada tudi: 
- zakonodajne in izvršilne storitve, ki jih opravljajo ministrstva in drugi 

upravni ali svetovalni organi, pridruženi  zakonodajnim in izvršilnim 
organom 

84.11.12 Finančne in davčne storitve javne uprave 
Sem spada: 
- upravljanje in nadzor v finančnih in davčnih zadevah 

• operativne storitve za davčni sistem 
• pobiranje davkov in carin  
• preiskovanje kršitev plačila davkov 

- upravljanje javnih skladov in javnega dolga 
84.11.13 Storitve za splošno gospodarsko in družbeno načrtovanje ter statistiko 

Sem spada: 
- upravne in operativne storitve za splošno gospodarsko in družbeno 

načrtovanje 
- storitve načrtovalnih in statističnih uradov, ki delujejo na različnih 

ravneh uprave 
- storitve drugih uradov, pisarn ali programskih enot, ki opredeljujejo, 

koordinirajo in pogosto nadzorujejo izvajanje splošnih gospodarskih in 
družbenih načrtov ter  programov 

84.11.14 Storitve javne uprave v zvezi s temeljnimi raziskovanji 
Sem spada: 
- upravne storitve, ki jih opravljajo zavodi, pisarne in podobne vladne 

enote pri zagotavljanju namenskih sredstev ter spremljanju temeljnih 
raziskovanj 

Sem ne spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj, gl.72 
- upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov s 

področja zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih 
storitev, gl. 84.12.12 

- storitve javne uprave za politike raziskovanja in razvoja, namenjene 
za izboljšanje gospodarske uspešnosti in konkurenčnosti, gl. 84.13.1 

- storitve javne uprave za politike raziskovanja in razvoja, povezane z 
obrambo, in s tem povezanimi sredstvi, gl. 84.22.1 

84.11.19 Druge splošne storitve javne uprave 
Sem spada: 
- upravne, operativne in pomožne storitve javne uprave, ki niso 

uvrščene v nobeno od prejšnjih kategorij 
- storitve, ki jih zagotavljajo programske enote, ki se ukvarjajo z 

nesamoupravnimi zadevami in z zadevami, povezanimi s skrbniškimi 
ozemlji 

- storitve javne uprave pri izvajanju volitev 
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84.11.2 Pomožne storitve za javno upravo 
84.11.21 Pomožne storitve za javno upravo na področju kadrov 

Sem spada: 
- upravne in operativne storitve za splošne kadrovske zadeve, ki so ali 

pa niso povezane s posebno funkcijo 
- storitve v zvezi z razvojem in uvajanjem splošne kadrovske politike, 

postopki izbora in predstavitve, metode ocenjevanja, opisi del, 
vrednotenje in razvrščanje poslov, upravljanje predpisov javne uprave 
in podobne zadeve 

84.11.29 Druge pomožne storitve za javno upravo 
Sem spada: 
- storitve, povezane z javnimi naročili in nabavo 
Sem ne spada:  
- storitve obratovanja vladnih objektov, gl. 68.20.12, 68.32.13 
- storitve obratovanja državnih arhivov, gl. 91.01.12 

84.12 Storitve javne uprave na področju urejanja zdravstva, izobraževanja, kulture in 
sociale, razen obvezne socialne varnosti 

84.12.1 Storitve javne uprave na področju urejanja zdravstva, izobraževanja, kulture in sociale, 
razen obvezne socialne varnosti 

Sem spada tudi: 
- upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov za ta 

področja 
84.12.11 Storitve javne uprave na področju izobraževanja 

Sem spada: 
- storitve javne uprave za različne izobraževalne ustanove 
- upravljanje, poslovanje, nadzor in pomoč vsem vrstam šol in drugim 

izobraževalnim ustanovam 
- storitve obveščanja javnosti o izobraževalnem sistemu na splošno, ki 

jih zagotavljajo vladne službe posebnih programskih enot 
Sem ne spada: 
- pomožne storitve za izobraževanje, gl. 85.60.10 

84.12.12 Storitve javne uprave na področju zdravstva 
Sem spada: 
- storitve javne uprave za vse vrste zdravstvenih in socialnih storitev 
- upravljanje, poslovanje, nadzor in pomoč splošnim ter specializiranim 

zdravstvenim in zobozdravstvenim ustanovam, plus storitve nege in 
okrevanja na domu 

- storitve upravljanja, vodenja, delovanja in podpore na področju 
javnega zdravja, kot so delovanje krvne banke, odkrivanje bolezni, 
preventiva, vodenje programov za kakovost zdravil, nadzorovanje 
rojstev ipd. 
Te storitve pogosto opravljajo specializirane skupine, ki niso povezane 
z bolnišnicami, klinikami ali splošnimi zdravniki. 

Sem ne spada: 
- storitve javne uprave za programe pomoči v času bolezni, materinstva 

ali začasne delovne nezmožnosti, gl. 84.30.11 
- zdravstvene storitve, gl. 86 
- storitve socialnega varstva, gl. 87 

84.12.13 Storitve javne uprave na področju stanovanjskih in komunalnih zadev 
Sem spada: 
- storitve javne uprave v zvezi s stanovanjskimi zadevami in zadevami 

splošnega komunalnega razvoja, oskrbe z vodo, sanitarne ureditve in 
javne razsvetljave 

- storitve, povezane z razvojem, nadzorom in vrednotenjem stanovanj 
in stanovanjskih standardov (razen gradbenih) 
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- storitve javne uprave za nadzor najemnin in upravičenosti do državno 
subvencioniranih stanovanj 

- storitve s področja stanovanjskih zadev za širšo javnost ali za ljudi s 
posebnimi potrebami 

- obveščanje javnosti o stanovanjskih zadevah 
- storitve, ki jih opravljajo uradi, oddelki in enote, ki se ukvarjajo z 

razvojem in upravljanjem predpisov v zvezi z oskrbo z vodo 
- storitve javne uprave v zvezi z odvozom in odlaganjem odpadkov, 

kanalizacijo in čiščenjem ulic 
- standardi onesnaževanja, izkazovanje informacij o onesnaževanju 
- storitve javne uprave glede okoljevarstvenih programov 
Sem ne spada: 
- ravnanje z odpadki in odplakami ter saniranje okolja, gl. 37, 38, 39 

84.12.14 Storitve javne uprave na področju rekreacije, kulture in religije 
Sem spada: 
- storitve javne uprave na področju športa, rekreacije, kulture in religije 
- storitve za kulturne objekte in posamezne umetnike in tudi 

organizacije, ki se ukvarjajo s promocijo kulturnih dejavnosti, vključno 
z razdelitvijo javnih sredstev za umetnike  

- pomoč pri državnih, regijskih in lokalnih praznovanjih  
- pomoč pri delovanju verskih institucij 
Sem ne spada: 
- storitve knjižnic, arhivov, gl. 91.01.1 
- obratovanje športnih objektov, gl. 93.11.10 
- promocija in organizacija športnih dogodkov, gl. 93.12.10, 93.19.11 
- druge storitve za prosti čas, gl. 92.00, 93.21, 93.29 

84.13 Storitve javne uprave za učinkovitejše poslovanje podjetij 
84.13.1 Storitve javne uprave za učinkovitejše poslovanje podjetij 

Sem spada tudi: 
- upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov za ta 

področja 
- pomožne in informacijske storitve za te zadeve 
Sem ne spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj, gl. 72 

84.13.11 Storitve javne uprave na področju kmetijstva, gozdarstva, ribolova in lova 
Sem spada: 
- storitve javne uprave v zvezi z: 

• upravljanjem kmetijskih zemljišč, agrarno reformo in urejanjem 
zemljišč  

• stabilizacijo agrarnega trga  
• veterinarskimi zadevami 
• gozdarstvom 
• ribištvom  in lovom  

- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v 
zvezi z: 
• zaščito in izboljšavo kmetijskih zemljišč 
• kontrolo in zatiranjem škodljivcev, mrčesa in rastlinskih bolezni 
• pregledom  in ocenjevanjem pridelkov  

- upravne storitve, ki se nanašajo na regulacijo del v gozdovih, izdajo 
sečnih dovoljenj, pogozdovanje, varstvo gozdov ipd. 

- storitve javne uprave, ki se nanašajo na delovanje in pomoč lovskim 
rezervatom in ribogojnicam, razvoj in nadzor nad predpisi ter nad 
ribolovnimi in lovskimi dovoljenji  

- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah 



O  STORITVE JAVNE UPRAVE IN OBRAMBNE STORITVE;  
     STORITVE OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

312  

84.13.12 Storitve javne uprave na področju energetike 
Sem spada: 
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v 

zvezi:  
• s trdimi gorivi, vključno s predpisi, ki uravnavajo njihovo 

izkoriščanje ali zaščito 
• z nafto in zemeljskim plinom, mineralnimi gorivi 
• z jedrskimi  in drugimi gorivi, kot so alkohol, les in lesni odpadki 

itd.  
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah 

84.13.13 Storitve javne uprave na področju rudarstva, predelovalnih dejavnosti in 
gradbeništva 

Sem spada: 
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v 

zvezi z odkrivanjem, izkoriščanjem, zaščito, trženjem in drugimi vidiki 
rudarstva in pridobivanja kamnin ter razvojem in nadzorom  predpisov, 
ki se nanašajo na iskanje, kopanje in varnost 

- storitve  za razvoj, razširitev in izboljšavo položaja proizvodnih 
ustanov  

- storitve v zvezi z razvojem in upravljanjem predpisov, ki se nanašajo 
na gradbeništvo, izdajo gradbenih dovoljenj, razvojem in nadzorom 
nad predpisi, ki se nanašajo na varnost na gradbiščih 

- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah 
Sem ne spada: 
- storitve v zvezi z mineralnimi gorivi, gl. 84.13.12 

84.13.14 Storitve javne uprave na področju prometa in zvez 
Sem spada: 
- storitve javne uprave na področju cestnega, vodnega, železniškega 

ter zračnega prometa in komunikacij  
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote in se 

nanašajo na načrtovanje, projektiranje, izgradnjo, vzdrževanje, 
izboljšave cest in avtocest in s tem povezanih struktur 

- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote in se 
nanašajo na naprave za plovbo, železnice, letališča: vzletno - 
pristajalne steze, terminale, hangarje, naprave za zračno navigacijo 
ter na drugo fiksno opremo, povezano z letalskim prometom 

- nadzor in regulacija del ter razvoj in upravljanje izvajanja predpisov o 
zgoraj omenjenih prometnih sredstvih in opremi  

- upravne storitve na področju komunikacij, tj. poštnih, telefonskih, 
telegrafskih, kabelskih, satelitskih in brezžičnih komunikacijskih 
sistemov 

- storitve, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje predpisov o teh 
sistemih 

- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah 
Sem ne spada: 
- policijski nadzor cestnega in rečnega prometa, gl. 84.24.11 

84.13.15 Storitve javne uprave na področju trgovine in gostinstva 
Sem spada: 
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v 

zvezi z razvojem in nadzorom predpisov, ki se nanašajo na trgovino 
na debelo in drobno, skladiščenje, poslovanje hotelov in restavracij 

- storitve v zvezi z zaščito potrošnikov, kontrolo cen 
- upravne storitve v zvezi s projektiranjem in gradnjo hotelov in 

restavracij 
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah 
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84.13.16 Storitve javne uprave na področju turizma 
Sem spada: 
- storitve javne uprave za turizem in promocijo turizma 
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne enote v zvezi z 

oglaševalskimi kampanjami, širjenjem turističnih informacij in druge 
podporne storitve turizmu 

Sem ne spada: 
- storitve potovalnih in  turističnih organizacij, gl. 79.90.12 

84.13.17 Storitve javne uprave pri razvoju večnamenskih razvojnih projektov 
Sem spada: 
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne  vladne enote v 

zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, izboljšavami in 
delovanjem večnamenskih projektov (npr. integriran objekt za 
pridobivanje elektrike, varstvo pred poplavami, namakanje in 
rekreacijo) 

- storitve pomoči in informiranja o zgoraj navedenih zadevah 
84.13.18 Storitve javne uprave na področju splošnega gospodarstva in urejanja trga dela 

Sem spada: 
- upravne storitve uradov in podobnih vladnih enot v zvezi s splošnim 

gospodarstvom, npr.:  
• oblikovanje splošne ekonomske politike 
• urejanje ali pomoč splošnim gospodarskim aktivnostim, kot sta 

izvoz in uvoz kot celota, blagovni in kapitalski trg 
• splošna kontrola dohodka 
• splošno pospeševanje trgovinske dejavnosti 
• urejanje monopolov in drugih omejitev konkurenčnosti in vstopa 

na trg 
• urejanje, izdajanje dovoljenj in nadzor različnih tržnih segmentov  

- storitve javne uprave, ki zadevajo delovanje ustanov, kot so patentni 
uradi, uradi za blagovne znamke in avtorske pravice, ustanove za 
napovedovanje vremena, ustanove za standardizacijo 

- upravne storitve, ki se nanašajo na opredelitev in uporabo splošne 
politike zaposlovanja in predpisov, npr. o delovnih pogojih, menjavi 
delavcev 

- uvajanje vladnih ukrepov za zmanjševanje nezaposlenosti in 
stimulacijo mobilnosti delovne sile 

84.2 Posebne storitve za celotno družbeno skupnost 
84.21 Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami 

84.21.1 Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami 
Sem ne spada: 
- mednarodna zatočišča za begunce ali žrtve katastrof, gl. 88.99.19 

84.21.11 Upravne storitve v zvezi z zunanjimi zadevami, diplomatske in konzularne 
storitve 

Sem spada: 
- javnoupravne in operativne storitve za ministrsvo za zunanje zadeve, 

diplomatska in konzularna predstavništva v tujini ali v uradih 
mednarodnih organizacij 

- upravne ter operativne informacijske in kulturne storitve zunaj 
državnih meja ter knjižnice, čitalnice ipd. 

84.21.12 Storitve v zvezi s tujo gospodarsko pomočjo 
Sem spada: 
- javnoupravne storitve za gospodarsko pomoč deželam v razvoju, ki je 

ali pa ni usmerjena prek mednarodnih organizacij 
- zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja 
- misije gospodarske pomoči, akreditirane pri tujih vladah 



O  STORITVE JAVNE UPRAVE IN OBRAMBNE STORITVE;  
     STORITVE OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

314  

84.21.13 Storitve v zvezi s tujo vojaško pomočjo 
Sem spada: 
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi ali podobne vladne enote v 

zvezi z misijami vojaške pomoči, akreditiranih pri tujih vladah ali 
pridruženih mednarodnim vojaškim organizacijam ali zvezam 

- finančna podpora ali posojila za vojaško pomoč 
- prispevki mednarodnim mirovnim silam za ohranjanje miru, vključno z 

napotitvijo osebja 

84.22 Obrambne storitve 
84.22.1 Obrambne storitve 

Sem spada tudi: 
- upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov za to 

področje 
- pomožne in informacijske storitve za te zadeve 

84.22.11 Storitve vojaške obrambe 
Sem spada: 
- upravne, operativne in nadzorne storitve za vojaške kopenske, 

morske, zračne obrambne sile, kot so 
• bojne enote kopenske vojske, mornarice in letalstva 
• inženirske, prometne, komunikacijske, obveščevalne enote 
• poveljstva, osebje in druge nebojne enote 
• rezervne in pomožne enote obrambnih ustanov  
• logistične enote (oskrba z opremo, potrebščinami in napravami 

ipd.) 
- storitve za zagotovitev opreme, zalog itd. 
- zdravstvene storitve za vojaško osebje  na terenu 
- upravne storitve in storitve pomoči za raziskave in eksperimentalni 

razvoj v zvezi z obrambo 
Sem ne spada: 
- storitve v zvezi z  vojaško pomočjo tujini, gl. 84.21.13 
- storitve vojaških sodišč, gl. 84.23.11 
- izobraževalne storitve vojaških šol in akademij, gl. 85.3, 85.4 
- storitve vojaških bolnišnic, gl. 86.10.1 

84.22.12 Storitve civilne zaščite 
Sem spada: 
- upravne, operativne in pomožne storitve  za civilno obrambo 
- pomoč pri pripravi načrtov za ravnanje v kriznih razmerah 
- izvajanje vaj, v katere so vključene civilne  institucije in prebivalstvo 
Sem ne spada: 
- storitve v zvezi z nujno oskrbo v primerih nesreč v mirnem času,  

gl. 84.24.19 

84.23 Pravosodne storitve 
84.23.1 Pravosodne storitve 

84.23.11 Storitve sodišč 
Sem spada: 
- storitve sodišč civilnega in kazenskega prava 
- storitve  vojaških sodišč  
- pravno zastopanje in svetovanje za javno upravo ali druge, ko to 

zagotavlja javna uprava 
- storitve v zvezi z izrekanjem sodb in razlago zakonov, tudi 

civilnopravne poravnave 
Sem ne spada: 
- storitve, ki se nanašajo na svetovanje in zastopanje v civilnih, 

kazenskih in drugih primerih, gl. 69.10.1 
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84.23.12 Storitve v zvezi s kazenskimi sankcijami in rehabilitacijo kaznjencev 
Sem spada: 
- kaznovalne sankcije, administrativne in operativne storitve zaporov ter 

podobnih ustanov za zapiranje in rehabilitacijo  kaznjencev, kot so 
zaporniška posestva, delavnice, ustanove za prevzgojo prestopnikov 
ipd. 

Sem ne spada: 
- izobraževalne storitve šol v zaporih, gl. 85 
- storitve zaporniških bolnišnic, gl. 86.10.1 
- storitve prevzgojnih domov za mladoletnike, gl. 87.90.11 

84.24 Storitve za javni red in varnost 
84.24.1 Storitve za javni red in varnost 

Sem ne spada: 
- storitve policijskih laboratorijev, gl. 71.20.19 
- storitve vojaške obrambe, gl. 84.22.11 
- gašenje in preprečevanje požarov, gl. 84.25.11 
- boj z naravnimi nesrečami kot so poplave, potresi ipd., obalna straža 

in reševanje na morju ali v gorah in podobne storitve, gl. 84.25.19 
84.24.11 Storitve policije 

Sem spada: 
- pravne in operativne storitve rednih in pomožnih policijskih sil ter 

pristaniških, mejnih in obalnih straž ter drugih specializiranih policijskih 
sil 

- policijske storitve, povezane z urejanjem prometa, registracijo tujcev, 
vodenje policijskih evidenc 

Sem ne spada: 
- storitve kriminoloških laboratorijev, gl. 71.20.19 

84.24.19 Druge storitve v zvezi z javnim redom in varnostjo 
Sem spada: 
- upravne in operativne storitve za promocijo javnega reda in varnosti 

ter razvoj splošne politike v zvezi s tem 
- storitve v zvezi z nujno oskrbo v primerih nesreč v mirnem času in 

posredovanje informacij o zgoraj omenjenih zadevah 

84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 
84.25.1 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 

84.25.11 Gašenje in preprečevanje požarov 
Sem spada: 
- upravne in operativne storitve pri gašenju in preprečevanju požarov, ki 

jih opravljajo redne in pomožne gasilske enote s podporo oblasti 
- storitve gasilskih ladij 
Sem ne spada: 
- gozdarska protipožarna obramba, gl. 02.40.10 
- protipožarna obramba na naftnih in plinskih poljih, gl. 09.10.11 
- protipožarna obramba na letališčih, če je ne opravljajo specializirane 

enote, gl. 52.23.19 
84.25.19 Druga zaščita in reševanje 

Sem spada: 
- boj proti poplavam in drugim naravnim nesrečam 
- nadzor na plažah in reševalne akcije na odprtih vodah in v gorah 
- storitve civilne zaščite, ki jih izvajajo vojaške ali policijske sile 
- reševanje s helikopterji in drugimi zrakoplovi 
Sem ne spada: 
- boj proti poplavam, reševalne akcije ipd., ki jih opravlja policija,  

gl. 84.24.11 
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84.3 Storitve obvezne socialne varnosti 
84.30 Storitve obvezne socialne varnosti 

84.30.1 Storitve obvezne socialne varnosti 
Sem ne spada:  
- storitve neobveznega socialnega zavarovanja, gl. 65 
- dobrodelne storitve in storitve socialnega varstva (brez nastanitve),  

gl. 88.10, 88.9 
84.30.11 Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z zdravljenjem, materinstvom ali 

začasno delovno nezmožnostjo 
Sem spada: 
- upravne in operativne storitve povezane s socialnim varstvom, ki 

vključujejo zagotavljanje nadomestil za izgubo dohodka zaradi 
bolezni, rojstva otroka ali začasne nezmožnosti za delo 

Sem ne spada: 
- storitve javne uprave na področju zdravstva, gl. 84.12.12 

84.30.12 Storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Sem spada: 
- upravne in operativne storitve javne uprave, povezane z državnim 

pokojninskim sistemom 
- sistem socialne pomoči za nadomestilo trajne izgube dohodka zaradi 

delne ali popolne invalidnosti 
Sem ne spada: 
- storitve socialnega varstva, gl. 87 

84.30.13 Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z brezposelnostjo 
Sem spada: 
- storitve javne uprave, operativne storitve in storitve pomoči za 

nadomestila v času brezposelnosti  (npr.: izplačila socialnega 
zavarovanja in drugih vladnih shem za nadomestila posameznikom 
zaradi izgube dohodka zaradi nezaposlenosti) 

Sem ne spada: 
- storitve socialnega varstva, gl. 87 

84.30.14 Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z družinskimi in otroškimi dodatki 
Sem spada: 
- storitve javne uprave, operativne storitve in storitve pomoči 

gospodinjstvom in družinam z nepreskrbljenimi otroki 
- izplačila družinam z nepreskrbljenimi otroki, neodvisno od prihodkov 

družinskih članov  
- izplačila gospodinjstvom za vsakega otroka 
Sem ne spada: 
- nadomestila v času porodniške odsotnosti, gl. 84.30.11
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P IZOBRAŽEVANJE 
 85 Izobraževanje 

Poimenovanje enot v poglavju P izobraževanje je brez posebnih slovenskih 
prilagoditev povzeto po izvornem angleškem besedilu CPA 2008. Vsebina teh 
enot je prilagojena značilnostim slovenskega izobraževalnega sistema, in sicer 
v obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura CPA 2008.            

Členitev enot v poglavju P Izobraževanje temelji na ravneh, opredeljenih po 
ISCED 1997; pri enotah, vezanih na  terciarno izobraževanje pa sledi t. i. 
bolonjskim stopnjam visokošolskega študija. V pojasnilih - opisih enot je 
upoštevana slovenska obstoječa praksa razumevanja in uporabe ISCED 1997  

Sem spada tudi: 
- na vsaki ravni izobraževanja je vključeno tudi specializirano 

izobraževanje otrok z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju 

85.1 Predšolska vzgoja  
85.10 Predšolska vzgoja 

85.10.1 Predšolska vzgoja 
85.10.10 Predšolska vzgoja 

Sem spada: 
- vzgoja in izobraževanje, ki ju izvajajo vrtci ali posebne enote v sklopu 

osnovnih šol. Predšolska vzgoja (raven 0 po ISCED 1997) je 
definirana kot začetna stopnja organiziranega pripravljanja zelo 
majhnih otrok na šolo 

Sem ne spada: 
- storitve dnevnega varstva otrok, gl. 88.91.1 

85.2 Primarno izobraževanje 
Poimenovanje skupine 85.2 Primarno izobraževanje in pripadajočih nižjih enot 
je brez posebnih slovenskih prilagoditev povzeto po izvornem angleškem 
besedilu CPA 2008. Vsebina teh enot je prilagojena značilnostim slovenskega 
izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura 
CPA 2008. 

V izvornem besedilu CPA 2008 se »primarno izobraževanje« nanaša na raven 
1 po ISCED 1997, ki vsebuje programe prvega obdobja osnovnega 
izobraževanja. Glede na to, da imamo v Sloveniji skupno enojno strukturo tako 
imenovanega primarnega in nižjega (splošnega) sekundarnega izobraževanja, 
skupina 85.2 Primarno izobraževanje ne vsebuje le prvega obdobja osnovnega 
izobraževanja (raven 1 po ISCED 1997), temveč celotno obvezno 
osnovnošolsko izobraževanje (tj. raven 1 Primarno izobraževanje oz. Prvo 
obdobje osnovnega izobraževanja po ISCED 1997 in raven 2 Nižje sekundarno 
izobraževanje oz. Drugo obdobje osnovnega izobraževanja po ISCED 1997). 

85.20 Primarno izobraževanje 
85.20.1 Primarno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih 

osnovnošolskega izobraževanja. To izobraževanje je namenjeno 
predvsem sistematičnemu razvoju pismenosti in numeričnih 
sposobnosti. Poleg področij družboslovja ter naravoslovja in tehnike, 
ki v začetku  še nista diferencirani, sta zastopani tudi področji 
umetnosti in športa, v tretjem triletju devetletnega osnovnega 
izobraževanja je vsebina bolj diferencirana; poučujejo predmetni 
učitelji. 

Sem spada tudi: 
- opismenjevanje odraslih na tej ravni 
Sem ne spada: 
- dnevno varstvo otrok, gl. 88.91.1 
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85.20.11 Internetno primarno izobraževanje 

85.20.12 Drugo primarno izobraževanje 

85.3 Sekundarno izobraževanje 
85.31 Splošno sekundarno izobraževanje 

85.31.1 Splošno sekundarno izobraževanje 
Poimenovanje kategorije 85.31.1 Splošno sekundarno izobraževanje in 
pripadajočih podkategorij je brez posebnih slovenskih prilagoditev povzeto po 
izvornem angleškem besedilu CPA 2008. Vsebina teh enot je prilagojena 
značilnostim slovenskega izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki ga 
dopušča izvorna struktura CPA 2008.            

V izvornem besedilu CPA 2008 se »splošno sekundarno izobraževanje« 
nanaša na splošno orientirano »nižje sekundarno izobraževanje« - tj. na raven 
2 po ISCED 1997 in na splošno orientirano »višje sekundarno izobraževanje« - 
tj. na raven 3 po ISCED 1997.   

V Sloveniji se srednješolsko splošno izobraževanje nadaljuje po obveznem 
osnovnošolskem izobraževanju. Glede na to, da osnovnošolsko izobraževanje 
obsega tudi raven 2 Nižje sekundarno izobraževanje po ISCED 1997, sta v 
povezavi z uporabo CPA 2008 v Sloveniji v okviru kategorije 85.31.1 Splošno 
sekundarno izobraževanje relevantni le podkategorija 85.31.13 Internetno višje 
splošno izobraževanje in podkategorija 85.31.14 Drugo višje splošno 
izobraževanje.      

Glede na strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in ob obstoječi 
slovenski praksi razvrščanja programov po ISCED 1997, se podkategoriji 
85.31.13 in 85.31.14 v Sloveniji nanašata na izobraževanje, ki ga po ISCED 
1997 razvrščamo na raven 3 (natančneje v 3A: gimnazijski programi) in na 
raven 4 (natančneje v 4A: maturitetni tečaj). Glej tudi pojasnilo pri 85.41 
Posekundarno neterciarno izobraževanje.      

85.31.11 Internetno nižje splošno sekundarno izobraževanje 

Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.31.1 
Splošno sekundarno izobraževanje).   

85.31.12 Drugo nižje splošno sekundarno izobraževanje 

Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.31.1 
Splošno sekundarno izobraževanje).   

85.31.13 Internetno višje splošno sekundarno izobraževanje 

Sem spada: 
- internetno izobraževanje na ravni 3 in 4 po ISCED 1997, ki vsebuje 

programe splošnega srednješolskega izobraževanja.  
Namenjene so predvsem pripravi udeležencev na vstop v 
izobraževanje na terciarni ravni. 

- izobraževalne storitve v povezavi s programi splošnih in strokovnih 
gimnazij, maturitetnih tečajev ipd. 

- storitve izobraževanja potekajo prek sprotne povezave z internetnim 
omrežjem 

85.31.14 Drugo višje splošno sekundarno izobraževanje 
Sem spada: 
- izobraževanje na ravni 3 in 4 po SCED 1997, ki vsebuje programe 

splošnega srednješolskega izobraževanja in ne poteka 
 sprotno prek interneta. Namenjene so predvsem pripravi udeležencev 
na vstop v izobraževanje na terciarni ravni. 

- izobraževalne storitve v povezavi s programi splošnih in strokovnih 
gimnazij, maturitetnih tečajev ipd. 

85.32 Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje 
85.32.1 Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje 

Poimenovanje kategorije 85.32.1 Sekundarno poklicno in strokovno 
izobraževanje in pripadajočih podkategorij je brez posebnih slovenskih 
prilagoditev povzeta po izvornem angleškem besedilu CPA 2008. Vsebina teh 
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enot je prilagojena značilnostim slovenskega izobraževalnega sistema, in sicer 
v obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura CPA 2008. 

V izvornem besedilu CPA 2008 se »sekundarno poklicno in strokovno 
izobraževanje« nanaša na poklicno orientirano »nižje sekundarno 
izobraževanje« - tj. na raven 2 po ISCED 1997 in na poklicno orientirano »višje 
sekundarno izobraževanje« - tj. na raven 3 po ISCED 1997.   

V Sloveniji se srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje nadaljuje po 
obveznem osnovnošolskem izobraževanju. Glede na to, da osnovnošolsko 
izobraževanje obsega tudi raven 2 Nižje sekundarno izobraževanje po ISCED 
1997, sta v povezavi z uporabo CPA 2008 v Sloveniji v okviru kategorije 
85.32.1 Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje relevantni le 
podkategorija 85.32.13 Internetno poklicno in strokovno višje sekundarno 
izobraževanje in podkategorija 85.32.14 Drugo poklicno in strokovno višje 
sekundarno izobraževanje.     

Glede na strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in ob obstoječi 
slovenski praksi razvrščanja programov po ISCED 1997, se podkategoriji 
85.32.13 in 85.32.14 v Sloveniji nanašata na izobraževanje, ki ga po ISCED 
1997 razvrščamo na raven 3 (natančneje v 3B: programi tehničnega in 
drugega strokovnega izobraževanja in v 3C: programi nižjega poklicnega in 
strokovnega izobraževanja) ter na raven 4 (natančneje v 4B; poklicni tečaj). 
Glej tudi pojasnilo pri 85.41 Posekundarno neterciarno izobraževanje.      

Sem ne spada: 
- izobraževanje, ki se ga ne da opredeliti po ravni, gl. 85.5 
- vozniške šole za nepoklicne voznike, gl. 85.53.11 
- zaposlitvena rehabilitacija v okviru socialnega dela, gl. 88.10.13, 

88.99.13 
85.32.11 Internetno poklicno in strokovno nižje sekundarno izobraževanje 

Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.32.1 
Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje).   

85.32.12 Drugo poklicno in strokovno nižje sekundarno izobraževanje 

Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.32.1 
Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje).   

85.32.13 Internetno poklicno in strokovno višje sekundarno izobraževanje 

Sem spada: 
- internetno izobraževanje na ravni 3 in 4 po ISCED 1997, ki vsebuje 

programe s poudarkom na specializaciji določenih predmetov in 
pridobivanju teoretičnih in praktičnih veščin. Namenjeno je  pripravi  
udeležencev na določen poklic ali pa nadaljevanju izobraževanja v 
strokovno orientiranih programih terciarnega izobraževanja. Uspešen  
zaključek programov pa vodi k pridobitvi poklicne kvalifikacije. 

- internetne izobraževalne storitve v povezavi s programi nižjega in 
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega 
poklicnega izobraževanja (npr. poklicno tehniško izobraževanje, 
poklicni tečaji) 

- storitve izobraževanja potekajo v sprotni povezavi z internetnim 
omrežjem 

85.32.14 Drugo poklicno in strokovno višje sekundarno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje na ravni 3 in 4 po ISCED 1997, ki vsebuje programe s 

poudarkom na specializaciji določenih predmetov in pridobivanju 
teoretičnih in praktičnih veščin in ne poteka sprotno prek interneta. 
Namenjeno je  pripravi udeležencev na določen poklic ali pa 
nadaljevanju izobraževanja v strokovno orientiranih programih 
terciarnega izobraževanja. Uspešen zaključek programov pa vodi k 
pridobitvi poklicne kvalifikacije. 

- izobraževalne storitve v povezavi s programi nižjega in srednjega 
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega 
poklicnega izobraževanja (npr. poklicno tehniško izobraževanje, 
poklicni tečaji). 
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85.4 Višje izobraževanje 
Poimenovanje skupine 85.4 Višje izobraževanje in pripadajočih nižjih enot je 
brez posebnih slovenskih prilagoditev povzeto po izvornem angleškem 
besedilu CPA 2008. Vsebina teh enot je prilagojena značilnostim slovenskega 
izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura 
CPA 2008.    

V izvornem besedilu CPA 2008 se »višje izobraževanje« nanaša na 
»posekundarno neterciarno izobraževanje« (tj. na raven 4 po ISCED 1997) in 
na »terciarno izobraževanje« (tj. na ravni 5 in 6 po ISCED 1997). Glede na 
strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in ob obstoječi slovenski praksi 
razvrščanja programov na ravni po ISCED 1997, v Sloveniji razvrščamo na 
raven 4 zelo majhno število programov (Glej pojasnilo pri 85.41 Posekundarno 
neterciarno izobraževanje), na ravni 5 in 6 (tj.v terciarno izobraževanje) pa 
celotno slovensko višješolsko in visokošolsko izobraževanje.         

85.41 Posekundarno neterciarno izobraževanje 
Ta razred se v Sloveniji ne uporablja.  

V izvornem angleškem besedilu CPA 2008 se »posekundarno neterciarno 
izobraževanje« nanaša na raven 4 po ISCED 1997, ki vsebuje programe, ki 
pomenijo nadgradnjo srednješolskega izobraževanja, vendar jih ni mogoče 
razvrstiti v višješolsko ali visokošolsko (tj. v terciarno izobraževanje).  

V Sloveniji na raven 4 po ISCED 1997 razvrščamo zelo majhno število 
programov. Sem razvrščamo v glavnem tiste, ki udeležencem omogočajo, da 
po drugi poti nadaljujejo in dokončajo srednješolsko izobraževanje, ki se sicer 
praviloma dokonča s programi, tipičnimi za raven 3 po ISCED 1997. Programe, 
ki jih v Sloveniji razvrščamo v raven 4 po ISCED 1997, izvajajo institucije, ki kot 
glavno dejavnost izvajajo programe srednješolskega izobraževanja v okviru 
začetnega izobraževanja (SKD 2008: 85.310 Srednješolsko splošno 
izobraževanje in 85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje) 
bodisi institucije, ki kot glavno dejavnost izvajajo drugo izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje, ki po vsebini ni podobno začetnemu 
izobraževanju (SKD 2008: 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, 
izpopolnjevanje in usposabljanje). Slovenski izobraževalni sistem do sedaj ni 
imel programov, ki bi bili namensko oblikovani kot dopolnilno posrednješolsko 
izobraževanje – priprava za vstop v terciarno izobraževanje. V večjem obsegu 
imajo take programe nekatere druge države.  

Glede na dosedanjo strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in ob 
obstoječi slovenski praksi razvrščanja programov v raven 4 po ISCED 1997, so 
razred 85.41 Posekundarno neterciarno izobraževanje in vse pripadajoče nižje 
enote tega razreda v povezavi z uporabo CPA 2008 v Sloveniji, nerelevantni.  

85.41.1 Posekundarno neterciarno izobraževanje 
Ta kategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41 
Posekundarno neterciarno izobraževanje).   

85.41.11 Internetno posekundarno neterciarno splošno izobraževanje 

Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41 
Posekundarno neterciarno izobraževanje).  

85.41.12 Drugo posekundarno neterciarno splošno izobraževanje 

Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41 
Posekundarno neterciarno izobraževanje).   

85.41.13 Internetno posekundarno neterciarno strokovno in poklicno izobraževanje 

 Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41 
Posekundarno neterciarno izobraževanje).   

85.41.14 Drugo posekundarno neterciarno strokovno in poklicno izobraževanje 

 Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41 
Posekundarno neterciarno izobraževanje).   



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 P  IZOBRAŽEVANJE 

 

 321 

85.42 Terciarno izobraževanje 
Poimenovanje razreda 85.42 Terciarno izobraževanje in pripadajočih nižjih 
enot je brez posebnih slovenskih prilagoditev povzeto po izvornem angleškem 
besedilu CPA 2008. Vsebina je prilagojena značilnostim slovenskega 
izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura 
CPA 2008.  

Kategorija 85.42.1 Terciarno izobraževanje obsega ravni 5 in 6 po ISCED 
1997, členitev te kategorije v podkategorije pa ne temelji na razmejitvi med 
ravnema 5 in 6 po ISCED 1997, temveč sledi t. i. tri-stopenjski bolonjski 
strukturi visokošolskega študija (prva, druga in tretja stopnja).   

V Sloveniji razvrščamo v terciarno izobraževanje (tj. na ravni 5 in 6 po ISCED 
1997) celotno slovensko višješolsko in visokošolsko izobraževanje.    

Slovensko višješolsko oz. višješolsko strokovno izobraževanje razvrščamo na 
raven 5 po ISCED 1997; z vidika tri-stopenjske bolonjske strukture 
visokošolskega študija pa višješolsko oz. višješolsko strokovno izobraževanje 
ne enačimo s t. i. prvostopenjskim visokošolskim izobraževanjem. Ne glede na 
to je (zaradi omejitev obstoječe izvorne strukture CPA 2008) tudi to višješolsko 
oz. višješolsko strokovno izobraževanje vključeno v podkategoriji 85.42.11 
Internetno prvostopenjsko terciarno izobraževanje in 85.42.12 Drugo 
prvostopenjsko terciarno izobraževanje.                                   

85.42.1 Terciarno izobraževanje 
Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev višje strokovne 

izobrazbe in ga izvajajo višje strokovne šole 
- izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev visokošolske 

izobrazbe (dodiplomske in podiplomske oziroma visokošolske 
izobrazbe prve, druge in tretje stopnje) in ki ga izvajajo visokošolski 
zavodi (univerze oziroma fakultete, umetniške akademije, visoke 
strokovne šole idr.) 

85.42.11 Internetno prvostopenjsko terciarno izobraževanje 

Sem spada tudi: 
- internetno izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev višje 

strokovne izobrazbe in ga izvajajo višje strokovne šole (glej pojasnilo 
pri 85.42 Terciarno izobraževanje)  

85.42.12 Drugo prvostopenjsko terciarno izobraževanje 

Sem spada tudi: 
- izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev višje strokovne 

izobrazbe in ga izvajajo višje strokovne šole in ne poteka sprotno prek 
interneta (glej pojasnilo pri 85.42 Terciarno izobraževanje)  

85.42.13 Internetno drugostopenjsko terciarno izobraževanje 

85.42.14 Drugo drugostopenjsko terciarno izobraževanje 

85.42.15 Internetno tretjestopenjsko terciarno izobraževanje 

Sem spada: 
- internetno tretjestopenjsko terciarno izobraževanje, ki vodi do 

doktorata  
- storitve izobraževanja potekajo v sprotni povezavi z internetnim 

omrežjem 
85.42.16 Drugo tretjestopenjsko terciarno izobraževanje 

Sem spada: 
- tretjestopenjsko terciarno izobraževanje, ki vodi do doktorata in ne 

poteka sprotno prek interneta 
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85.5 Druge izobraževalne storitve 
85.51 Izobraževanje na področju športa in rekreacije 

85.51.1 Izobraževanje na področju športa in rekreacije 
85.51.10 Izobraževanje na področju športa in rekreacije 

Sem spada: 
- storitve izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju 

športa in rekreacije, ki je formalno organizirano bodisi za skupine ali 
posameznike in poteka v različnih oblikah (kot šola, tečaj, tabor z 
nastanitvijo) in v različnih okoljih (na terenu, pri tečajniku ipd.) 

- storitve šol za različne športe (npr. jahalne šole, plavalne šole, šola 
tenisa, golfa ipd.) 

- storitve samostojnih športnih inštruktorjev, učiteljev, trenerjev 
• poučevanje borilnih in drugih športov 
• poučevanje iger, kot so bridge, šah, go ipd.; 
• poučevanje joge 

Sem ne spada: 
- izobraževanje, ki vodi do pridobitve javno veljavne izobrazbe, 

izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. glede na raven 
izobraževanja 85.2 -  85.4 

- izobraževanje na področju kulture, gl. 85.52 

85.52 Izobraževanje na področju kulture 
85.52.1 Izobraževanje na področju kulture 

Sem ne spada: 
- izobraževanje, ki vodi do pridobitve javno veljavne izobrazbe, 

izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. glede na raven 
izobraževanja 85.2 -  85.4 

85.52.11 Storitve plesnih šol in plesnih učiteljev 

Sem spada: 
- storitve osnovnega plesnega izobraževanja v glasbenih in podobnih 

šolah   
- storitve baletnih šol, ki niso v sklopu rednega šolskega sistema 
- storitve plesnih učiteljev in plesnih studijev 
Sem ne spada: 
- izobraževanje v umetniških gimnazijah in umetniških akademijah 
- obratovanje plesišč, gl. 93.29.19 

85.52.12 Storitve glasbenih šol in glasbenih učiteljev 

Sem spada: 
- storitve osnovnega glasbenega izobraževanja v glasbenih in podobnih 

šolah   
- storitve glasbenih šol, ki niso v sklopu rednega šolskega sistema 
- storitve učiteljev petja in igranja instrumentov 
Sem ne spada: 
- izobraževanje v umetniških gimnazijah in umetniških akademijah 

85.52.13 Storitve šol in inštruktorjev za upodabljajoče umetnosti  

Sem ne spada: 
- izobraževanje v umetniških gimnazijah in umetniških akademijah 

85.52.19 Druge storitve izobraževanja na področju kulture 

Sem spada: 
- tečaji dramske igre  
- fotografski tečaji 
Sem ne spada: 
- izobraževanje na akademijah, ki vodi do pridobitve javno veljavne 

izobrazbe, izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. 85.42 
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85.53 Storitve vozniških šol 
85.53.1 Storitve vozniških šol 

85.53.11 Storitve avtošol 

Sem spada: 
- priprava za vozniške izpite za osebni avtomobil, avtobus, tovornjak in 

motor 
Sem ne spada: 
- storitve šol za poklicne voznike, gl. 85.32.1 

85.53.12 Storitve šol letenja in plovbe 

Sem spada: 
- priprava za pridobitev spričeval za letenje in vodenje čolnov 
Sem ne spada: 
- storitve šol za poklicne pilote in pomorce, gl. 85.32.1 

85.59 Drugo izobraževanje, d. n. 
85.59.1 Drugo izobraževanje, d.n. 

Sem ne spada: 
- izobraževanje, ki vodi do  pridobitve javno veljavne izobrazbe, 

izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. glede na raven 
izobraževanja 85.2 -  85.4 

85.59.11 Storitve jezikovnih šol 

Sem spada: 
- poučevanje tujih jezikov in konverzacije 

85.59.12 Izobraževanje na področju informacijske tehnologije 

Sem spada: 
- računalniško poučevanje 

85.59.13 Drugo poklicno izobraževanje 

Sem spada: 
- poklicno izobraževanje odraslih, ki ga ni mogoče opredeliti po ravni 

ISCED 1997 
Sem ne spada: 
- sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje, gl. 85.32.1 
- posekundarno neterciarno  ter terciarno izobraževanje, gl. 85.41.1, 

85.42.1 
- storitve učiteljev, inštruktorjev, trenerjev športnih disciplin, gl. 85.51.10 
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture, 

razen akademij, gl. 85.52.1 
- poučevanje tujih jezikov, gl. 85.59.11 

85.59.19 Izobraževanje d. n. 

Sem spada: 
- inštruiranje in pomoč pri učenju 
- usposabljanje reševalcev 
- tečaji prve pomoči 
- poučevanje hitrega branja 
- tečaji preživetja 
- usposabljanje za nastopanje v javnosti 
- tečaji za turistične vodiče 
- tečaji na področju zdravilstva in alternativne medicine 
- drugo izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po ravni ISCED 1997 
Sem ne spada: 
- storitve opismenjevanja odraslih, gl. 85.20.1 
- sekundarno splošno izobraževanje, gl. 85.31.1 
- sekundarno tehnično in strokovno izobraževanje, gl. 85.32.1 
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- postsekundarno neterciarno  ter terciarno izobraževanje, gl. 85.41.1, 
85.42.1 

- storitve učiteljev, inštruktorjev trenerjev športnih disciplin, gl. 85.51.10 
- izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture, 

gl. 85.52.1 
- poučevanje tujih jezikov, gl. 85.59.11 

85.6 Pomožne storitve za izobraževanje 
85.60 Pomožne storitve za izobraževanje 

85.60.1 Pomožne storitve za izobraževanje 
85.60.10 Pomožne storitve za izobraževanje 

Sem spada: 
- storitve, ki niso izobraževalne, ampak spremljajo izobraževalne 

procese ali sisteme: 
• svetovanje o izobraževanju  
• izvajanje in ocenjevanje preizkusov znanja  
• izvajanje preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij 
• izvajanje mojstrskih, delovodskih, poslovodskih izpitov  
• organizacija programov za izmenjavo študentov 

Sem ne spada: 
- raziskovanje in razvoj na področju družboslovja in humanistike,  

gl. 72.20.1 
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Q STORITVE ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA 

86 Zdravstvene storitve 
86.1 Storitve bolnišnic 

86.10 Storitve bolnišnic 
86.10.1 Storitve bolnišnic 

Sem spada: 
- storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene 

hospitaliziranim pacientom. 
Storitve se izvajajo pod nadzorom zdravnikov. Vključena je 
kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba in storitve v splošnih ali 
specializiranih bolnišnicah, tudi porodnišnicah, psihiatričnih 
bolnišnicah, vojaških in bolnišnicah v zaporih ter v zavodih za 
rehabilitacijo, klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih zavodih, ki 
imajo posteljne zmogljivosti. 
Sem spada medicinska oskrba in storitve (diagnostika, laboratorijski 
pregledi, operativni posegi in drugo zdravljenje, rehabilitacija, nujna 
medicinska pomoč ipd.), pa tudi nemedicinska oskrba (namestitev, 
prehrana za hospitalizirane paciente ipd.) 

Sem ne spada: 
- storitve nehospitaliziranim pacientom, gl. 86.21.10, 86.22.1 

86.10.11 Kirurške storitve bolnišnic 
Sem spada: 
- kirurške storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim pacientom, 

z namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja 
Sem ne spada: 
- dentistična kirurgija, gl. 86.23.11 

86.10.12 Ginekološke storitve bolnišnic in porodnišnic 
Sem spada: 
- ginekološke in porodničarske storitve pod vodstvom zdravnikov 

hospitaliziranim pacientom, z namenm zdravljenja, izboljšanja ali 
ohranjanja zdravja 

Sem spada tudi: 
- storitve načrtovanja družine vključujoč zdravljenje; sterilizacija in 

prekinitev nosečnosti z nastanitvijo 
86.10.13 Rehabilitacijske storitve bolnišnic 

Sem spada: 
- rehabilitacijske storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim 

pacientom, z namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja 
86.10.14 Psihiatrične storitve bolnišnic 

Sem spada: 
- psihiatrične storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim 

pacientom, z namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja 
86.10.15 Druge storitve bolnišnic, ki jih nudijo zdravniki 

Sem spada: 
- druge storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim pacientom, z 

namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja 
Sem ne spada: 
- zdravstvena oskrba vojaškega osebja na terenu, gl. 84.22.11 
- svetovanje zasebnih zdravnikov bolnikom, gl. 86.2 
- zobozdravstvene storitve, gl. 86.23.1 
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86.10.19 Druge storitve bolnišnic 
Sem spada: 
- druge storitve bolnišnic (farmacevtske storitve, negovalne storitve, 

storitve laboratorijev in tehnične storitve, tudi radiološke in 
anesteziološke, ipd.) 

Sem ne spada: 
- storitve drugih laboratorijev, razen medicinskih, gl. 71.20.1 
- veterinarske storitve, gl. 75.00.1 
- storitve reševalnih postaj, gl. 86.90.14 
- storitve medicinskih laboratorijev, razen bolnišničnih, gl. 86.90.15 

86.2 Izvenbolnišnične zdravniške in zobozdravniške storitve 
86.21 Izvenbolnišnične storitve zdravnikov splošne medicine 

86.21.1 Izvenbolnišnične storitve zdravnikov splošne medicine 
86.21.10 Izvenbolnišnične storitve zdravnikov splošne medicine 

Sem spada: 
- storitve zdravnikov splošne prakse, kot so preiskovanje, zdravljenje, 

preventiva, svetovanje. Te storitve niso  omejene na posebna stanja, 
bolezni ali anatomska področja. Opravljajo se lahko v zasebnih 
praksah, zdravstvenih domovih, bolnišnicah za nehospitalizirane 
paciente, ambulantah podjetij, šol, po telefonu ali internetu itd. 

86.22 Izvenbolnišnične storitve zdravnikov specialistov 
86.22.1 Izvenbolnišnične storitve zdravnikov specialistov 

- Specialistične storitve, ki jih opravljajo zdravniki specialisti v zasebnih 
praksah, zdravstvenih domovih, bolnišnicah za nehospitalizirane 
paciente, ambulantah podjetij, šol, po telefonu ali internetu itd. 

86.22.11 Storitve analize in interpretacije zdravstvenih slik 
Sem spada: 
- analiza in razlaga medicinskih posnetkov (rentgenskih posnetkov, 

elektrokardiogramov, endoskopskih, ultrazvočnih posnetkov ipd.) 
Sem ne spada: 
- bolnišnične storitve, gl. 86.10.1 
- storitve medicinskih laboratorijev, gl. 86.90.15 

86.22.19 Druge storitve zdravnikov specialistov 
Sem spada: 
- svetovanje v pediatriji, ginekologiji in porodništvu, nevrologiji in 

psihiatriji ter razne medicinske storitve 
- predoperacijsko svetovanje 
- zdravljenje v bolnišnicah za nehospitalizirane paciente (dializa, 

kemoterapija, insulinska terapija, dihalna terapija, rentgen ipd.) 
Sem ne spada: 
- storitve hospitaliziranim pacientom, gl. 86.10.1 
- zobozdravstvene storitve, gl. 86.23.1 
- babiške storitve, gl. 86.90.11 
- storitve medicinskih sester, gl. 86.90.12 
- psihoterapevtske storitve, gl. 86.90.13 
- storitve medicinskih laboratorijev, gl. 86.90.15 
- svetovanje o načrtovanje družine, brez medicinske obravnave,  

gl. 88.99.19 

86.23 Zobozdravstvene storitve 
86.23.1 Zobozdravstvene storitve 

86.23.11 Ortodontske storitve 
Sem spada: 
- ortodontske storitve, npr. zdravljenje štrlečih zob, prečnih in prevelikih 

ugrizov ter  zobne operacije, tudi za hospitalizirane paciente 
- storitve na področju oralne kirurgije 
- druge specializirane zobozdravstvene storitve na področju 

paradontologije, periodontike, endodontike in obnove 
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86.23.19 Druge zobozdravstvene storitve 
Sem spada: 
- diagnosticiranje in zdravljenje bolezni zob ali ustne votline in storitve, 

namenjene preprečevanju razvoja bolezni zob. 
Te storitve se lahko opravljajo v ambulantah, ki delujejo v okviru šol, 
podjetij, domov za ostarele itd., kot tudi v tistih, ki delujejo samostojno. 
Pokrivajo storitve splošnega zobozdravstva (rutinski pregledi, 
preventivna nega zob, zdravljenje kariesa itd.) 

86.9 Druge zdravstvene storitve 
86.90 Druge zdravstvene storitve 

86.90.1 Druge zdravstvene storitve 
86.90.11 Storitve v zvezi z nosečnostjo 

Sem spadajo storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci 
razen zdravnikov: 
- nadzor med nosečnostjo in rojevanjem  
- nadzor nad materjo po porodu 
- storitve za načrtovanje družine, ki obsegajo tudi medicinsko 

obravnavo 
86.90.12 Negovalne storitve 

Sem spadajo storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci 
razen zdravnikov: 
- storitve na področju bolniške nege 
- svetovanje in preventiva na pacientovem domu ali v lastnih prostorih 
- skrb za matere, otroška higiena itd. 
Sem ne spada: 
- storitve nastanitvenih domov za bolniško nego, gl. 87.10.10 
- dobrodelne storitve, kjer zdravstvena nega ni primarna, gl. 88.99.12 

86.90.13 Fizioterapevtske storitve 
Sem spadajo storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci 
razen zdravnikov: 
- fizioterapevtske storitve 
- ergoterapija ipd. 

86.90.14 Prevoz z rešilnimi vozili 
Sem spada: 
- prevoz pacientov z rešilnimi avtomobili, helikopterji ali drugimi 

prevoznimi sredstvi, z opremo za oživljanje in medicinskim osebjem 
ali brez tega 

86.90.15 Storitve zdravstvenih laboratorijev 
Sem spada: 
- medicinski preizkusi in analize 
Sem ne spada: 
- storitve nemedicinskih laboratorijev, gl. 71.20.1 
- preizkušanje na področju živilske higiene, gl. 71.20.11 

86.90.16 Storitve krvnih, semenskih bank in bank organov 
Sem spada: 
- storitve krvnih, semenskih, tkivnih in embrionalnih bank, bank organov 

za presajanje, obenem s hranjenjem in katalogiziranjem vzorcev  ter 
iskanjem primernih dajalcev za potencialne prejemnike 

86.90.17 Storitve z diagnostičnimi napravami 
Sem spada: 
- storitve z diagnostičnimi napravami, brez analize in razlage 

posnetkov, npr. snemanje z rentgenskimi in drugimi sevalnimi 
napravami, ultrazvočnimi napravami, napravami za magnetno 
resonanco ipd. 
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86.90.18 Storitve psihologov, psihoanalitikov, psihoterapevtov ipd. 
Sem spadajo storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci 
razen zdravnikov: 
- storitve psihoanalitikov, psihologov, psihoterapevtov 

86.90.19 Druge zdravstvene storitve, d. n. 
Sem spadajo druge storitve, ki jih nudijo pooblaščeni zdravstveni delavci 
razen zdravnikov: 
- delovna terapija 
- logopedija 
- dietetika 
- akupunktura 
- aromaterapija 
- homeopatija ipd. 
Sem ne spada: 
- fizioterapija in ergoterapija, gl. 86.90.13 

87 Storitve socialnega varstva z nastanitvijo 
87.1 Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego 

87.10 Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego 
87.10.1 Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego 

87.10.10 Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego 
Sem spada: 
- nastanitev in bolniška nega, ki se izvaja brez nadzora zdravnika v 

domovih za ostarele, okrevališčih, negovalnih in podobnih ustanovah 
Sem ne spada: 
- zdravstvene storitve na domu, gl. 86  
- storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših oseb brez ali z 

minimalno zdravstveno nego, gl. 87.30.11 
- storitve socialnih ustanov z nastanitvijo brez bolniške nege (kot npr. 

začasna zavetišča brezdomcem), gl. 87.90.1 

87.2 Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno 
obolelih in zasvojenih 

87.20 Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno 
obolelih in zasvojenih oseb 

87.20.1 Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in 
zasvojenih oseb 

Sem spada: 
- storitve nastanitvenih ustanov za rehabilitacijo zasvojenih z alkoholom 

ali drogami, za rehabilitacijo duševno obolelih ali čustveno motenih 
oseb 

- storitve bivalnih skupnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju  
- storitve terapevtskih bivalnih skupnosti za rehabilitacijo zasvojenih 

oseb 
Sem ne spada: 
- storitve psihiatričnih bolnišnic, gl. 86.10 
- storitve socialnega varstva z nastanitvijo, npr. začasna zavetišča za 

brezdomce, gl. 87.90.1 
87.20.11 Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih 

in zasvojenih otrok 

87.20.12 Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih 
in zasvojenih odraslih 
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87.3 Storitve nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe 
87.30 Storitve nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe 

87.30.1 Storitve nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe 
Sem spada: 
- storitve nastanitvenih ustanov za varovanje starejših in invalidnih 

oseb, ki niso sposobni skrbeti sami zase ali ne želijo živeti 
samostojno. Oskrba zajema nastanitev, prehrano, nadzor in pomoč pri 
vsakdanjem življenju, ne pa tudi medicinske nege. 

Sem ne spada: 
- storitve bolnišnic, gl. 86.10.1 
- storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego, gl. 87.10.10 
- drugo socialno varstvo z nastanitvijo brez zdravstvene ali druge 

oskrbe, gl. 87.90 
87.30.11 Storitve nastanitvenih domov za starejše osebe 

Sem spada: 
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah 

in domovih za starejše osebe, tudi z minimalno zdravstveno oskrbo 
87.30.12 Storitve nastanitvenih ustanov za invalidne otroke in mladino 

Sem spada: 
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah 

za duševno ali telesno prizadete otroke in mladino, tudi za slabovidne 
ali slušno prizadete 

87.30.13 Storitve nastanitvenih ustanov za invalidne odrasle 
Sem spada: 
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah 

za duševno ali telesno prizadete odrasle osebe, tudi za slabovidne ali 
slušno prizadete 

87.9 Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo 
87.90 Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo 

87.90.1 Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo 
Sem ne spada: 
- finančne in administrativne storitve programov obvezne socialne 

varnosti, gl. 84.30.1 
- storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego, gl. 87.10.10 
- storitve začasnih zavetišč za žrtve naravnih nesreč, gl. 88.99.19 

87.90.11 Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo za otroke in mladino 
Sem spada: 
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah 

za otroke in mladino, npr.:   
• v domovih za otroke brez staršev 
• v vzgojnih in prevzgojnih domovih za mladoletnike 
• v kriznih centrih za otroke, ki potrebujejo zaščito 

- storitve rejništva 
Sem ne spada: 
- storitve nastanitvenih ustanov za varstvo otrok in mladine z motnjami 

v telesnem ali duševnem razvoju, gl. 87.20.11 
- storitve za posvojitev otrok, gl. 88.99.11 

87.90.12 Storitve socialnega varstva z nastanitvijo za zlorabljene ženske 
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87.90.13 Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo za odrasle 
Sem spada: 
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah 

za odrasle, npr.: 
• materinskih domovih 
• varnih hišah 
• začasnih zavetiščih brezdomcem 
• v domovih za osebe s socialnimi ali osebnimi težavami, ipd. 

Sem ne spada: 
- storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo odraslih duševno prizadetih 

oseb, gl. 87.20.12 
- storitve nastanitvenih ustanov za starejše ali invalidne osebe,  

gl. 87.30.1 

88 Storitve socialnega varstva brez nastanitve 
88.1 Storitve socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

88.10 Storitve socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 
88.10.1 Storitve socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

Sem ne spada: 
- finančne in administrativne storitve programov obvezne socialne 

varnosti, gl. 84.30.1 
88.10.11 Obiskovanje in pomoč starejšim osebam 
88.10.12 Dnevno varstvo starejših oseb 
88.10.13 Zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb 

Sem spada: 
- zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb, pod pogojem, da je 

izobraževalna komponenta omejena 
Sem ne spada: 
- zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb, pri čemer je prevladujoči 

sestavni del izobraževanje, gl. 85 
88.10.14 Obiskovanje in pomoč invalidnim osebam 
88.10.15 Dnevno varstvo invalidnih odraslih 

Sem ne spada: 
- dnevno varstvo invalidnih otrok, gl. 88.91.12 

88.9 Druge storitve socialnega varstva brez nastanitve 
88.91 Dnevno varstvo otrok 

88.91.1 Dnevno varstvo otrok 
88.91.11 Dnevno varstvo otrok, razen tistih z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju 

Sem spada: 
- socialne storitve brez nastanitve, ki vključujejo dnevno varstvo otrok  

in osnovno učenje s pomočjo iger 
Sem ne spada: 
- storitve začasnega varovanja otrok na domu ob odsotnosti staršev 

(baby sitting), gl. 88.91.13 
88.91.12 Dnevno varstvo otrok in mladine z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju 

Sem spada: 
- socialne storitve brez nastanitve, ki vključujejo dnevno varstvo otrok in 

mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, osnovno učenje 
s pomočjo iger 

88.91.13 Varovanje otrok ob odsotnosti staršev 
Sem spada: 
- storitve začasnega varovanja otrok na domu ob odsotnosti staršev 

(baby sitting) 
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88.99 Drugo socialno delo brez nastanitve 
88.99.1 Drugo socialno delo brez nastanitve 

Sem ne spada: 
- finančne in administrativne storitve programov obvezne socialne 

varnosti, gl. 84.30.1 
88.99.11 Svetovanje in pomoč v zvezi z otroki, d. n. 

Sem spada: 
- usmerjanje in svetovalne storitve v zvezi z otroki, nudijo se 

posameznikom in družinam, običajno otrokovim staršem na njihovem 
domu ali drugje. Svetovanje je lahko v zvezi z izobraževanjem, 
obnašanjem ali različnimi problemi v zvezi z otroki, npr. problemi 
razbite družine, problemi v šoli, problemi odraščanja, preprečevanje 
nasilja nad otroki, posredovanje pri krizah ipd. 

- storitve v zvezi s posvojitvami 
Sem ne spada: 
- svetovanje v zvezi z izobraževanjem, gl. 85.60.10 

88.99.12 Dobrodelne storitve, razen nastanitvenih 
Sem spada: 
- dobrodelne in podobne storitve, ki se nudijo posameznikom in 

družinam na njihovih domovih, npr. ugotavljanje upravičenosti do 
socialne pomoči, oskrba s pomočjo in hrano 

- dnevna zatočišča za brezdomce in druge socialno šibke skupine 
- svetovanje o gospodinjskem proračunu 
- sosedska pomoč 
Sem ne spada: 
- zdravstvena nega na domu, gl. 86.90.12 
- dnevno varstvo starejših in invalidnih oseb, gl. 88.10.12, 88.10.15 

88.99.13 Zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih 
Sem spada: 
- zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih oseb, pod pogojem, da je 

izobraževalna komponenta omejena 
Sem ne spada: 
- zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih oseb, pri čemer je 

prevladujoči sestavni del izobraževanje, gl. 85 
- zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb, pod pogojem, da je 

izobraževalna komponenta omejena, gl. 88.10.13 
88.99.19 Drugo socialno delo brez nastanitve, d. n. 

Sem spada: 
- druge socialne, svetovalne in dobrodelne in podobne storitve, ki se 

nudijo posameznikom na njihovih domovih ali drugje in jih opravljajo 
javne službe, zasebne inštitucije ali posamezniki, npr.: 
• zakonsko svetovanje 
• pomoč žrtvam naravnih nesreč, beguncem, priseljencem ipd., 

vključno z začasno nastanitvijo 
• zbiranje sredstev za dobrodelne namene  
• druge dobrodelne storitve
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R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE STORITVE 

90 Kulturne in razvedrilne storitve 
90.0 Kulturne in razvedrilne storitve 

90.01 Umetniško uprizarjanje 
90.01.1 Umetniško uprizarjanje 

90.01.10 Umetniško uprizarjanje 
Sem spada: 
- storitve igralcev, recitatorjev, pevcev, glasbenikov, plesalcev, 

akrobatov, moderatorjev, lektorjev, predavateljev, govornikov in drugih 
nastopajočih umetnikov 

- storitve samostojnih modelov 
- storitve diskdžokejev (DJ) 

90.02 Spremljajoče storitve za umetniško uprizarjanje 
90.02.1 Spremljajoče storitve za umetniško uprizarjanje 

Sem ne spada: 
- storitve osebnih gledaliških ali umetniških agentov, gl. 74.90.20 
- posredovanje pri zasedbi vlog, gl. 78.10.12 

90.02.11 Produkcija in predstavitev umetniških uprizoritev 
Sem spada: 
- produkcija in izvedba: 

• gledaliških predstav, oper, baletov, operet, glasbenih in 
koncertnih nastopov 

• lutkovnih predstav 
• cirkuških predstav 

Sem ne spada: 
- produkcija in izvedba ognjemetov in predstav z zvočnimi in 

svetlobnimi efekti, gl. 93.29.21 
90.02.12 Promocija in organizacija umetniških uprizoritev 

Sem spada: 
- promocija in organizacija za:  

• gledališče, opero, balet, glasbene, koncertne nastope 
• lutkovne predstave 
• cirkuške predstave 

90.02.19 Druge pomožne storitve za umetniške uprizoritve 
Sem spada: 
- upravljanje pravic, povezanih z umetniškimi, literarnimi, glasbenimi 

deli, razen filmi in avdio vizuelnimi deli 
- podporne storitve za umetniške predstave kot so storitve scenografov, 

kostumografov, dizajnerjev osvetlitve 
- druge storitve za umetniške predstave (npr. storitve odrskih delavcev, 

storitve osvetlitve in zvočne spremljave uprizoritev ipd.) 
Sem ne spada: 
- upravljanje pravic za filme, gl. 59.13.12 

90.03 Umetniško ustvarjanje 
90.03.1 Umetniško ustvarjanje 

90.03.11 Storitve avtorjev, skladateljev, kiparjev in drugih umetnikov, razen nastopajočih 
umetnikov 

Sem spada: 
- storitve posameznih umetnikov, kot so skladatelji, kiparji, slikarji, 

karikaturisti, graverji, jedkarji ipd.  
- storitve piscev z vseh področij, tako leposlovja kot tehnike 
- storitve svobodnih novinarjev 
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- restavriranje umetniških del 
Sem ne spada: 
- restavriranje starinskih glasbil, gl. 33.19.10 
- produkcija filmov, postprodukcijske storitve, gl. 59.11.1, 59.12.1 
- storitve osebnih gledaliških in umetniških agentov, gl. 74.90.20 
- umetniško uprizarjanje, gl. 90.01.10 
- restavriranje pohištva (razen muzejskega), gl. 95.24.10 

90.03.12 Izvirna dela avtorjev, skladateljev in drugih umetnikov, razen nastopajočih 
umetnikov, slikarjev, grafikov in kiparjev 

Sem spada: 
- izvirni rokopisi 
- izvirni zapisi skladb, nezaščitene izvorne izvedbe teh skladb 
- izvirna dela drugih umetnikov, razen nastopajočih umetnikov, 

slikarjev, grafikov in kiparjev 
Ta dela so kreirana za svoj račun, to je z namenom proste prodaje, ne 
za naročnika ali znanega kupca. 

Sem ne spada: 
-  izvirna dela upodabljajočih umetnikov, gl. 90.03.13 

90.03.13 Izvirna dela slikarjev, grafikov in kiparjev 
Sem spada: 
- izvirne slike, risbe, grafike, pasteli ipd.; izvirne skulpture in kipi iz 

kateregakoli materiala 
Sem spada: 
- kipi, ki niso umetniški izvirniki, gl. 23.70.1 

90.04 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
90.04.1 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

90.04.10 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
Sem spada: 
- obratovalne storitve koncertnih dvoran, gledališč, opernih hiš, vključno 

s prodajo vstopnic 
- obratovalne storitve večnamenskih centrov in podobnih objektov, kjer 

prevladujejo kulturne prireditve 
Sem ne spada: 
- obratovanje kinematografov, gl. 59.14.1 
- storitve agencij za rezervacije in prodajo vstopnic, gl. 79.90.39 
- obratovalne storitve muzejev, gl. 91.02.10 
- obratovanje stadionov, aren in podobnih večnamenskih objektov,  

gl. 93.11.10 

91 Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne 
storitve 

91.0 Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve 
91.01 Storitve knjižnic in arhivov 

91.01.1 Storitve knjižnic in arhivov 
91.01.11 Storitve knjižnic 

Sem spada: 
- storitve knjižnic vseh vrst, čitalnic ipd. za splošno javnost ali posebne 

uporabnike, kot so študenti, znanstveniki itd. 
- dokumentacijske storitve (zbiranje, katalogizacija, ročna ali 

računalniška) 
- iskanje in izposoja knjig, periodike, plošč, filmov itd. 
Sem ne spada: 
- izposojanje videokaset in DVD plošč, gl. 77.22.10 
- storitve podatkovnih baz, gl. 77.29.19 
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91.01.12 Storitve arhivov 
Sem spada: 
- storitve arhivov vseh vrst: 

• katalogizacija (ročna ali računalniška) in druge dokumentacijske 
storitve  

• konzerviranje, restavriranje gradiva 
• storitve zgodovinskih arhivov, vključno z digitalnimi arhivi 

91.02 Storitve muzejev 
91.02.1 Storitve muzejev 

91.02.10 Storitve muzejev 
Sem spada: 
- storitve muzejev vseh vrst: umetnostnih galerij, etnografskih, 

naravoslovnih, tehničnih in drugih specializiranih muzejev, razen 
zgodovinskih lokacij in stavb 

- razstavljanje zbirk vseh vrst (umetniških, znanstvenih in tehničnih, 
zgodovinskih ipd.) 

- skrb za muzejske zbirke 
- organizacija priložnostnih in potujočih razstav 
Sem ne spada: 
- storitve prodajnih galerij, gl. 47.00.69 
- restavriranje umetnin in muzejskih zbirk, gl. 90.03.11 
- storitve knjižnic in arhivov, gl. 91.01.1 
- varstvo in rekonstrukcija arheoloških najdišč, zgodovinskih lokacij in 

stavb, spomeniško varstvo, gl. 91.03.10 
- storitve botaničnih in živalskih vrtov, gl. 91.04.11 

91.02.2 Muzejske zbirke 
91.02.20 Muzejske zbirke 

Sem spada: 
- zbirke in posamezni zbirateljski predmeti z zgodovinskega, 

etnografskega, botaničnega, zoološkega, mineraloškega, 
anatomskega, numizmatičnega in drugega področja 

91.03 Varstvo in obratovanje zgodovinskih krajev, stavb, spomenikov in podobne 
kulturne dediščine 

91.03.1 Varstvo in obratovanje zgodovinskih krajev, stavb, spomenikov in podobne kulturne 
dediščine 
91.03.10 Varstvo in obratovanje zgodovinskih krajev, stavb, spomenikov in podobne 

kulturne dediščine 
Sem spada: 
- varstvo in rekonstrukcija arheoloških najdišč, zgodovinskih lokacij in 

stavb 
- storitve v zvezi z obiskovanjem teh krajev 
- spomeniško varstvo 
Sem ne spada: 
- restavriranje in obnova zgodovinskih krajev in stavb, gl. področje F 
- storitve samostojnih restavratorjev, gl. 90.03.11 

91.04 Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov 
91.04.1 Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov 

Sem ne spada: 
- vrtnarske storitve, gl. 81.30.10 

91.04.11 Storitve botaničnih in živalskih vrtov 
Sem spada: 
- storitve ohranjanja in vzdrževanja botaničnih in živalskih vrtov, razen 

naravnih rezervatov 
- storitve v zvezi z obiskovanjem botaničnih in živalskih vrtov 
Sem ne spada: 
- nadzor v narodnih parkih in naravnih rezervatih, gl. 91.04.12 
- oskrba in nega hišnih živali, gl. 96.09.11 
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91.04.12 Storitve naravnih rezervatov in varstvo naravnih vrednot 
Sem spada: 
- nadzor v narodnih parkih in naravnih rezervatih 
- ohranjanje in vzdrževanje narodnih parkov, naravnih rezervatov in 

naravnih znamenitosti  
- varstvo naravnih vrednot 
- urejanje kraških jam za obiskovalce ter druge storitve v zvezi z 

obiskovanjem naravnih znamenitosti 
Sem ne spada: 
- lovske storitve, gl. 01.70.10 
- storitve botaničnih in živalskih vrtov, gl. 91.04.11 
- obratovanje zaščitenih območij za športni ribolov in lov, gl. 93.19.13 

92 Prirejanje iger na srečo in stav 
92.0 Prirejanje iger na srečo in stav 

92.00 Prirejanje iger na srečo in stav 
92.00.1 Prirejanje iger na srečo 

92.00.11 Prirejanje namiznih iger na srečo 
Sem spada: 
- storitve igralnic z namiznimi igrami kot do ruleta, poker, black gammon 

ipd. 
92.00.12 Storitve z avtomati za igre na srečo 

Sem spada: 
- storitve z avtomati za igre na srečo, kot so: 

• avtomati na žetone 
• loterijski video terminali 
• kolo sreče ipd. 

Sem ne spada: 
- obratovanje igralnih avtomatov na kovance, gl. 93.29.22 

92.00.13 Prirejanje loterij, tombol in podobnih iger na srečo 
92.00.14 Prirejanje iger na srečo po internetu 
92.00.19 Drugo prirejanje iger na srečo 

92.00.2 Prirejanje stav 
Sem spada: 
- prirejanje konjskih stav 
- prirejanje športnih stav 
- prirejanje drugih stav 

92.00.21 Prirejanje stav po internetu 
92.00.29 Drugo prirejanje stav 

93 Športne in druge storitve za prosti čas 
93.1 Športne storitve 

93.11 Obratovanje športnih objektov 
93.11.1 Obratovanje športnih objektov 

93.11.10 Obratovanje športnih objektov 
Sem spada: 
- obratovanje notranjih in zunanjih športnih objektov in dostop do teh 

objektov, kot so npr.: stadioni, drsališča, športne dvorane, plavalni 
bazeni, kegljišča, golf igrišča, teniška igrišča, jahalne dvorane ipd. 

- obratovanje hipodromov, dirkališč ipd. 
- prirejanje športnih dogodkov v lastnem športnem objektu, tako za 

amaterje kot profesionalce 
Sem ne spada: 
- obratovanje žičnic, gl. 49.39.20 



R  KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE STORITVE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

336  

- gostinske storitve športnih centrov, gl. 55 
- upravljanje športnih objektov po pogodbi, gl. 68.32.13 
- izposojanje športne opreme, gl. 77.21.10 
- storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10 
- storitve konjušnic za konjske dirke, gl. 93.19.13 
- storitve rekreacijskih parkov, termalnih rivier, kopališč, gl. 93.29.11 
- obratovanje marin, gl. 93.29.19 
- storitve smučarskih centrov, gl.  93.29.19 

93.12 Storitve športnih klubov 
93.12.1 Storitve športnih klubov 

93.12.10 Storitve športnih klubov 
Sem spada: 
- organiziranje vseh vrst športnih dogodkov (vadbe, tekmovanj ipd.), v 

okviru športnih klubov, društev, strelskih, šahovskih in bridge klubov, 
na prostem ali v zaprtih prostorih 

Sem ne spada: 
- storitve samostojnih trenerjev in učiteljev športnih disciplin, 

gl. 85.51.10 
- storitve obratovanja športnih objektov, gl. 93.11.10 
- prirejanje športnih dogodkov v lastnih športnih objektih, gl. 93.11.10 

93.13 Storitve obratov za fitnes 
93.13.1 Storitve obratov za fitnes 

93.13.10 Storitve obratov za fitnes 
Sem spada: 
- storitve fitnes in bodi-building centrov in klubov 
Sem ne spada: 
- storitve samostojnih trenerjev in učiteljev športnih disciplin, gl. 

85.51.10 
- storitve rekreacijskih parkov in plaž, gl. 93.29.11 

93.19 Druge športne storitve 
93.19.1 Druge športne storitve 

93.19.11 Storitve promocije športa in športnih prireditev 
Sem spada:  
- storitve producentov športnih dogodkov 
- storitve v zvezi s promocijo športnih dogodkov 
Sem ne spada: 
- storitve obratovanja športnih objektov, gl. 93.11.10 
- prirejanje športnih dogodkov v lastnih športnih objektih, gl. 93.11.10 

93.19.12 Storitve samostojnih športnikov 
93.19.13 Storitve športnih sodnikov, časomerilcev, gorskih vodnikov in druge pomožne 

storitve za šport in rekreacijo 
Sem spada:  
- storitve športnih lig, zvez ipd. 
- storitve športnih sodnikov, časomerilcev ipd. 
- storitve gorskih vodnikov 
- storitve, povezane z rekreacijskim lovom in ribolovom 
- storitve konjušnic za tekmovalne konje, bivališč za druge tekmovalne 

živali  
- storitve garaž za tekmovalne avtomobile 
- dresiranje tekmovalnih konj, psov, cirkuških živali ipd. 
Sem ne spada:  
-  izposojanje športne opreme, gl. 77.21.10 
- dresiranje psov čuvajev, gl. 80.10.19 
- storitve šol za razne športne discipline in igre ter storitve samostojnih 

športnih trenerjev in inštruktorjev, gl. 85.51.10 
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93.19.19 Druge športne in rekreativne storitve 
Sem spada: 
- storitve za padalstvo 
- storitve za spuščanje z zmaji in jadralnimi letali 
- storitve za potapljanje 
- druge športne in rekreacijske storitve, d.n. 
Sem ne spada: 
- obratovanje žičnic, gl. 49.39.20 
- gostinske storitve športnih centrov, gl. 55 
- upravljanje športnih objektov po pogodbi, gl. 68.32.13 
- izposojanje športne opreme, gl. 77.21.10 
- storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10 
- storitve konjušnic za konjske dirke, gl. 93.19.13 
- storitve rekreacijskih parkov, termalnih rivier, kopališč, gl. 93.29.11 
- obratovanje marin, gl. 93.29.19 
- storitve smučarskih centrov, gl.  93.29.19 

93.2 Druge storitve za prosti čas 
93.21 Storitve zabaviščnih in tematskih parkov 

93.21.1 Storitve zabaviščnih in tematskih parkov 
93.21.10 Storitve zabaviščnih in tematskih parkov 

Sem spada: 
- storitve zabaviščnih in razvedrilnih parkov z različnimi atrakcijami, kot 

so vožnja z mehaničnimi sredstvi, vožnja s tobogani, vrtiljaki, vlakom 
smrti, zabaviščna strelišča ipd. 

93.29 Druge storitve za zabavo in rekreacijo 
93.29.1 Druge storitve za rekreacijo 

93.29.11 Storitve rekreacijskih parkov in kopališč 
Sem spada: 
- storitve rekreacijskih parkov, kopališč, termalnih rivier, plaž, vključno z 

opremo za plažo, kot so garderobe, sončniki, omarice s ključavnicami, 
ležalniki ipd. 

Sem ne spada: 
- obratovanje počitniških taborov in avtokampov, gl. 55.30 
- izposojanje športnih rekvizitov, gl. 77.21.10 
- obratovanje športnih plavalnih bazenov, gl. 93.11.10 
- storitve centrov za fitnes, gl. 93.13.10 

93.29.19 Razne storitve za zabavo in razvedrilo, d. n. 
Sem spada: 
- storitve obratovanja diskotek, plesišč ipd. 
- storitve obratovanja smučišč 
- storitve obratovanja marin 
Sem ne spada: 
- obratovanje žičnic, vzpenjač, smučarskih vlečnic ipd., gl. 49.39.20 
- strežba pijač v diskotekah in plesiščih, gl. 56.30.10 
- storitve plesnih šol, gl. 85.52.11 
- storitve obratovanja športnih objektov, gl. 93.11.10 

93.29.2 Druge storitve za zabavo 
93.29.21 Prirejanje ognjemetov in predstav s svetlobnimi in zvočnimi efekti 
93.29.22 Storitve z igralnimi avtomati na kovance 

Sem spada: 
- storitve obratovanja igralnih avtomatov na kovance ali žetone, npr. 

fliperjev, namiznega nogometa ipd. 
Sem ne spada: 
- storitve obratovanja avtomatov za igre na srečo, gl. 92.00.12 
- storitve zabaviščnih in tematskih parkov, gl. 93.21.10 
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93.29.29 Razvedrilne storitve, d. n. 
Sem spada: 
- druge razvedrilne storitve d.n., npr. bikoborbe, rodeo ipd. 
- prirejanje kvizov, zabavnih in lepotnih tekmovanj ipd. 
Sem ne spada: 
- storitveno upravljanje nestanovanjskih objektov za razvedrilo,  

gl. 68.32.13 
- zastopanje gledaliških igralcev ali umetnikov, gl. 74.90.20 
- izbor filmskih, televizijskih in gledaliških igralcev, gl. 78.10.12 
- storitve gledaliških in cirkuških skupin, gl. 90.01.10
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S DRUGE STORITVE 

94 Storitve članskih organizacij 
94.1 Storitve poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj 

94.11 Storitve poslovnih in delodajalskih združenj 
94.11.1 Storitve poslovnih in delodajalskih združenj 

94.11.10 Storitve poslovnih in delodajalskih združenj 
Sem spada: 
- storitve organizacij, katerih člani se združujejo zaradi razvoja in 

ekonomske uspešnosti podjetij na določenem poslovnem področju, na 
področju trgovine ali kmetijstva ali zaradi ekonomske rasti in razvoja 
določenega geografskega območja ali upravne enote, ne glede na 
vrsto poslovne dejavnosti (trgovinskih in gospodarskih zbornic, obrtnih 
združenj in podobnih organizacij ter zvez takih združenj) 

- storitve teh združenj so širjenje informacij, zastopanje pred državnimi 
ustanovami, stiki z javnostjo in pogajanja z delavci 

Sem ne spada: 
- odnosi z javnostmi, ki jih v imenu združenja opravljajo drugi,  

gl. 70.21.10 
- izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85 
- storitve sindikatov, gl. 94.20.10 

94.12 Storitve strokovnih združenj 
94.12.1 Storitve strokovnih združenj 

94.12.10 Storitve strokovnih združenj 
Sem spada: 
- storitve organizacij, ki združujejo zlasti člane iz posameznih strok, 

poklicne prakse ali področij tehnike: 
• združenj znanstvenikov, akademikov, strokovnjakov z raznih 

področij 
• kulturnih delavcev, pisateljev, slikarjev ter drugih umetnikov, 

novinarjev ipd. 
- širjenje informacij, uvajanje različnih strokovnih standardov in nadzor 

nad njimi, zastopanje pred državnimi ustanovami 
Sem ne spada: 
- izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85 

94.2 Storitve sindikatov 
94.20 Storitve sindikatov 

94.20.1 Storitve sindikatov 
94.20.10 Storitve sindikatov 

Sem spada: 
- storitve združenj delojemalcev, njihov glavni cilj je zastopanje 

interesov delavcev glede plač, delovnih razmer in skupnega delovanja 
s pomočjo organizacije  

- storitve posameznih tovarniških sindikatov, panožnih sindikatov in 
sindikatov posameznih strok, regij, organizacijskih struktur 

- storitve združenj sindikatov 
Sem ne spada: 
- izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85 

94.9 Storitve drugih članskih organizacij 
94.91 Storitve verskih organizacij 

94.91.1 Storitve verskih organizacij 
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94.91.10 Storitve verskih organizacij 
Sem spada: 
- storitve izvajanja verskih obredov  in pouka v cerkvah, mošejah, 

templjih, sinagogah in drugih mestih, namenjenih verskim obredom. 
- storitve misijonov 
- splošni in posebni verski obredi, kot so poroka, pogreb, birma, krst itd.  
- verske storitve domov, ki jih upravljajo meniški redovi   
- storitve v zvezi z religijo in verskimi obredi, ki niso razvrščene drugje 
Sem ne spada: 
- izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85 
- zdravstvene storitve, ki jih opravljajo verske organizacije, gl. 86 
- socialne storitve, ki jih opravljajo verske organizacije, gl. 87, 88 

94.92 Storitve političnih organizacij 
94.92.1 Storitve političnih organizacij 

94.92.10 Storitve političnih organizacij 
Sem spada: 
- storitve političnih organizacij in njihovih pomožnih delov, npr. 

mladinskih sekcij. Te organizacije se ukvarjajo predvsem z vplivanjem 
na odločitve v javnih upravnih telesih, z delegiranjem svojih članov ali 
simpatizerjev na politične funkcije in skrbijo za širjenje informacij, stike 
z javnostjo, zbiranje sredstev ipd. 

94.99 Storitve drugih članskih združenj in organizacij 
94.99.1 Storitve (razen dodeljevanja subvencij) drugih članskih združenj in organizacij, d. n. 

94.99.11 Storitve organizacij za človekove pravice 
Sem spada: 
- storitve članskih organizacij za podporo boju za človekove pravice, kot 

so civilna iniciativa ali protestna gibanja, s posredovanjem in širjenjem 
informacij, političnim vplivom, zbiranjem sredstev ipd. 

94.99.12 Storitve gibanj za varstvo okolja 
Sem spada: 
- storitve članskih organizacij (kot so društva za varstvo narave, za 

zaščito živali, ekološka gibanja ipd.), za podporo varovanja okolja s 
posredovanjem in širjenjem informacij, političnim vplivom, zbiranjem 
sredstev ipd. 

94.99.13 Storitve združenj za zaščito posebnih skupin 
Sem spada: 
- storitve, ki jih zagotavljajo združenja za varstvo in izboljšanje položaja 

posebnih skupin, kot so invalidi, etnične skupine in manjšine, z javnim 
izobraževanjem, s političnim vplivom, s podporo skupnosti, s 
socialnimi aktivnostmi in z ustanovami ipd. 

94.99.14 Storitve drugih združenj za podporo skupnih zadev 
Sem spada: 
- storitve članskih organizacij, ki niso v zvezi s političnimi strankami, 

vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti, 
političnim vplivanjem, zbiranjem sredstev ipd. 

- storitve rodoljubnih združenj, tudi združenj vojnih veteranov 
- storitve drugih organizacij, ki podpirajo drugje neomenjene skupne in 

izobraževalne namene 
94.99.15 Storitve mladinskih združenj 

Sem spada: 
- storitve mladinskih, študentskih in podobnih društev, združenj, klubov 

in bratovščin 
- storitve skavtskih in taborniških družin ipd. 
Sem ne spada: 
- nastanitvene storitve dijaških domov, študentskih naselij ipd., 55.90.11 
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94.99.16 Storitve kulturnih in rekreacijskih združenj 
Sem spada: 
-  storitve članskih organizacij za kulturne ali rekreativne aktivnosti ali 

hobije, ki ne spadajo v šport in igre: literarni klubi, klubi vrtičkarjev, 
filmski in foto klubi, glasbeni, umetniški klubi, klubi zbirateljev, 
karnevalski klubi ipd. 

Sem ne spada: 
- storitve profesionalnih kulturnih skupin in organizacij, gl. 90.02.1 
- storitve športnih klubov, gl. 93.12.10 

94.99.17 Storitve drugih družabnih klubov, lož in društev 
Sem spada: 
- storitve posebnih interesnih skupin, kot so avtomobilski klubi, 

združenja potrošnikov ipd. 
- storitve članskih organizacij za družabnost, kot npr. rotary klubi, lions 

klubi, lože ipd. 
94.99.19 Storitve drugih članskih združenj in organizacij, d. n. 

Sem spada: 
- storitve združenj lastnikov ali najemnikov stanovanj  
- storitve drugih članskih organizacij 
Sem ne spada: 
- storitve strokovnih združenj, gl. 94.12.10 

94.99.2 Subvencioniranje s strani članskih organizacij 
94.99.20 Subvencioniranje s strani članskih organizacij 

Sem spada: 
- podeljevanje finančne podpore s strani članskih organizacij, praviloma 

za izobraževanje, raziskovanje ali drug splošen ali družben pomen 
Sem ne spada: 
- dajanje kreditov, gl. 64.19.2, 64.92.1 
- zbiranje sredstev za dobrodelne namene, gl. 88.99.19 

95 Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo 
95.1 Popravila računalnikov in komunikacijskih naprav 

95.11 Popravila računalnikov in perifernih naprav 
95.11.1 Popravila računalnikov in perifernih naprav 

95.11.10 Popravila računalnikov in perifernih naprav 
Sem spada: 
- popravilo in vzdrževanje: 

• vseh vrst računalnikov 
• vseh vrst perifernih naprav (tiskalnikov, terminalov, zaslonov, 

tipkovnic, notranjih in zunanjih računalniških modemov, 
skenerjev, vključno s skenerji črtnih kod, čitalnikov pametnih 
kartic, računalniških projektorjev ipd.) 

Sem spada tudi: 
- popravilo in vzdrževanje računalniških terminalov, kot bančnih 

avtomatov, prodajnih POS terminalov (nemehanskih), dlančnikov in 
notesnikov, ročnih računalnikov (PDA) 

Sem ne spada: 
- popravilo in vzdrževanje fotokopirnih naprav, gl. 33.12.16 
- popravilo in vzdrževanje komunikacijskih modemov, gl. 95.12.10 
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95.12 Popravila komunikacijskih naprav 
95.12.1 Popravila komunikacijskih naprav 

95.12.10 Popravila komunikacijskih naprav 
Sem spada: 
-  popravilo in vzdrževanje komunikacijskih naprav, kot so: 

• telefonski aparati vseh vrst, tudi prenosni 
• komunikacijski modemi 
• pozivniki 
• faksimilne naprave 
• radiotelefoni 
• druge komunikacijske naprave 

- popravilo in vzdrževanje radijskih in televizijskih oddajnikov 
- popravilo in vzdrževanje  profesionalnih televizijskih in video kamer 
Sem ne spada: 
- popravilo video kamer za široko rabo, gl. 95.21.10 

95.2 Popravila izdelkov za široko rabo 
95.21 Popravila elektronike za široko rabo 

95.21.1 Popravila elektronike za široko rabo 
95.21.10 Popravila elektronike za široko rabo 

Sem spada: 
-  popravila in vzdrževanje: 

• televizorjev 
• radijskih sprejemnikov 
• videorekorderjev 
• predvajalnikov laserskih plošč  
• hišnih video kamer 
• digitalnih fotoaparatov 

Sem ne spada: 
- popravilo in vzdrževanje računskih strojev, gl. 33.12.16 
- popravilo in vzdrževanje profesionalne TV in video opreme, 

gl. 95.12.10 

95.22 Popravila gospodinjskih naprav in opreme za dom in vrt 
95.22.1 Popravila gospodinjskih naprav in opreme za dom in vrt 

95.22.10 Popravila gospodinjskih naprav in opreme za dom in vrt 
Sem spada: 
- popravila gospodinjskih hladilnikov, zamrzovalnikov, pralnih, 

pomivalnih in sušilnih strojev, kuhalnih in ogrevalnih naprav, 
sesalnikov, šivalnih strojev in drugih malih gospodinjskih naprav 

- popravilo in vzdrževanje vrtnarskih naprav kot so kosilnice za trato, 
škarje za grmovje in travo, puhalniki za sneg, listje ipd. 

95.23 Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov 
95.23.1 Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov 

95.23.10 Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov 
Sem spada: 
- popravila obutve 
- popravila potovalne galanterije in torbic 

95.24 Popravila pohištva in hišne opreme 
95.24.1 Popravila pohištva in hišne opreme 

95.24.10 Popravila pohištva in hišne opreme 
Sem spada: 
- tapeciranje, površinska obdelava, popravilo in obnova pohištva in 

notranje opreme 
Sem spada tudi: 
- sestavljanje pohištva 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 S  DRUGE STORITVE 

 

 343 

95.25 Popravila ur in nakita 
95.25.1 Popravila ur in nakita 

95.25.11 Popravila ur 
Sem ne spada: 
- popravila industrijskih naprav za kontrolo in merjenje časa, 

gl. 33.13.11 
95.25.12 Popravila nakita 

95.29 Popravila drugih izdelkov za široko rabo 
95.29.1 Popravila drugih izdelkov za široko rabo 

95.29.11 Popravila in predelava oblačil in gospodinjskih tekstilnih izdelkov 
Sem spada: 
- nevidno krpanje, popravilo ali obnova uporabljenih oblačil iz tekstila 

95.29.12 Popravila koles 
Sem ne spada: 
- popravila motornih koles, gl. 45.40.50 

95.29.13 Popravila in vzdrževanje glasbil 
Sem spada: 
- popravila in vzdrževanje glasbil 
- uglaševanje klavirjev in drugih glasbil 

95.29.14 Popravila in vzdrževanje športne opreme 
Sem spada: 
- popravilo, vzdrževanje in montaža smuči, smučarskih desk, drsalk, 

kotalk ipd. 
- popravilo in vzdrževanje drugih športnih rekvizitov (npr. loparjev, palic 

za golf ali hokej ipd.) 
Sem ne spada: 
- popravilo športnega strelnega orožja, gl. 33.11.14 
- popravilo jadrnic in čolnov, gl. 33.15.10 

95.29.19 Popravila drugih osebnih in gospodinjskih predmetov 
Sem spada: 
- popravila in vzdrževanje drugih gospodinjskih pripomočkov in opreme, 

npr.: svetilk, igrač in družabnih iger 
- popravilo drugih izdelkov za osebno rabo 
- kopiranje ključev, plastificiranje osebnih izkaznic ipd. 
Sem ne spada: 
- popravilo ročnih strojčkov, gl. 33.12.18 
- popravilo in restavriranje umetniških del, gl. 90.03.11 

96 Druge osebne storitve 
96.0 Druge osebne storitve 

96.01 Storitve pralnic in kemičnih čistilnic 
96.01.1 Storitve pralnic in kemičnih čistilnic 

96.01.11 Storitve s samopostrežnimi pralnimi stroji na žetone 
Sem spada: 
- storitve obratovanja pralnih strojev na žetone, ki jih uporabljajo 

stranke same 
96.01.12 Storitve kemičnih čistilnic 

Sem spada: 
- kemično čiščenje oblačil in drugih tekstilnih, krznenih in usnjenih 

izdelkov 



S  DRUGE STORITVE KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

344  

96.01.13 Likanje 
Sem spada: 
- likanje oblačil in drugih tekstilnih izdelkov (npr. posteljnine in prtov) 

96.01.14 Barvanje tekstilij 
Sem spada: 
- barvanje oblačil in drugih izdelkov iz tekstila, ki ni povezano s 

proizvodnjo teh izdelkov 
Sem ne spada: 
- barvanje preje, gl. 13.30.11 
- barvanje blaga,  gl. 13.30.13 

96.01.19 Drugo čiščenje tekstilij 
Sem spada: 
- pranje, čiščenje in likanje tekstilnih izdelkov za podjetja in ustanove, 

za skladišča perila, za gospodinjstva 
- čiščenje tekstila, zaves, oblazinjenega pohištva, tapet in preprog ipd., 

tudi v naročnikovih prostorih 
- oskrba s plenicami 
Sem spada: 
- zbiranje in dostava perila 
Sem ne spada: 
- izposojanje oblačil, gl. 77.29.15 
- kemično čiščenje, gl. 96.01.12 

96.02 Frizerske in druge lepotilne storitve 
96.02.1 Frizerske in druge lepotilne storitve 

96.02.11 Frizerske storitve za ženske 

Sem spada: 
- umivanje las, striženje, česanje, barvanje, niansiranje, kodranje, 

ravnanje in podobne frizerske storitve za ženske 
96.02.12 Frizerske in brivske storitve za moške 

Sem spada: 
- umivanje las, striženje, česanje, barvanje, niansiranje, kodranje, 

ravnanje in podobne frizerske storitve za moške 
- britje in striženje brade 

96.02.13 Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve 
Sem spada: 
- ličenje in kozmetične storitve 
- manikiranje in pedikiranje 
- svetovanje v zvezi z ličenjem in nego obraza 
Sem ne spada: 
- zdravstvene storitve kot so npr. lifting, lepotne operacije ipd., gl. 86 

96.02.19 Druge lepotilne storitve 
Sem spada: 
- storitve za osebno higieno, skrb za telo, depilacija, zdravljenje z 

ultravijoličnimi in infrardečimi žarki in druge higienske storitve 
Sem ne spada: 
- fizioterapevtska masaža, gl. 86.90.13 
- storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10 
- storitve za dobro počutje in nego telesa, kot so savne, solariji, saloni 

za hujšanje, masažni saloni, gl. 96.04.10 

96.02.2 Neobdelani človeški lasje 
96.02.20 Neobdelani človeški lasje 

Sem ne spada: 
- lasulje ipd., gl. 32.99.30 
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96.03 Pogrebne storitve 
96.03.1 Pogrebne storitve 

Sem ne spada: 
- verske pogrebne storitve, gl. 94.91.10 

96.03.11 Storitve pokopališč in krematorijev 
Sem spada: 
- upravljanje in vzdrževanje pokopališč, urejanje grobov 
- storitev upepelitve 
- najem ali prodaja grobov 
Sem ne spada: 
- vrtnarske storitve in urejanje parkov na pokopališčih, gl. 81.30.10 

96.03.12 Druge pogrebne storitve 
Sem spada: 
- priprava pokojnikov za pogreb ali upepelitev 
- prirejanje pogrebnih in upepelitvenih obredov 
- pogrebni prevoz 
- storitve grobarjev (pokopavanje, izkopavanje) 
- balzamiranje pokojnikov 
Sem spada tudi: 
- pokopavanje hišnih ljubljencev 
Sem ne spada: 
- verske pogrebne storitve, gl. 94.91.10 

96.04 Storitve za nego telesa 
96.04.1 Storitve za nego telesa 

96.04.10 Storitve za nego telesa 

Sem spada: 
- storitve v zvezi z izboljševanjem telesnega počutja in sprostitvijo: 

turške kopeli, savne in parne kopeli, solariji, saloni za hujšanje, 
masaže (razen fizioterapevtskih) ipd. 

Sem ne spada: 
- fizioterapevtska masaža, gl. 86.90.13 
- storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10 
- lepotilne storitve, gl. 96.02.19 

96.09 Druge osebne storitve, d. n. 
96.09.1 Druge osebne storitve, d. n. 

96.09.11 Storitve za hišne živali 

Sem spada: 
- oskrba hišnih živali kot so psi, mačke in drugi ljubljenčki 
- storitve pasjih zavetišč in hotelov 
- dresura hišnih živali  ipd. 
- nega, striženje, tetoviranje živali ipd. 
- storitve za parjenje hišnih živali 
Sem ne spada: 
- oskrba domačih živali, gl. 01.62.10 
- veterinarske storitve, gl. 75.00.11 
- dresiranje cirkuških in tekmovalnih živali, gl. 93.19.13 

96.09.12 Storitve spremljevalcev, družabnic 

Sem spada tudi: 
- storitve prostitucije 
Sem spada tudi: 
- storitve "vročega telefona" 
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96.09.13 Storitve z drugje nerazvrščenimi avtomati, ki delujejo na kovance 

Sem spada: 
- storitve obratovanja samopostrežnih avtomatov za osebne storitve, 

kot so samopostrežne tehtnice, fotografske kabine na žetone ali 
kovance, naprave za merjenje krvnega tlaka ipd. 

Sem ne spada: 
- storitve obratovanja stavnih ali igralnih avtomatov, gl. 92.00.12, 

93.29.22 
- storitve obratovanja samopostrežnih pralnic, gl. 96.01.11 

96.09.19 Druge storitve, d. n. 

Sem spada: 
- storitve astrologov, spiritistov, vedeževalcev, bioenergetikov, 

radiestezistov ipd. 
- organiziranje srečanj in sestajanja 
- storitve ženitnih posredovalnic 
- storitve grafologov, rodoslovcev 
- storitve  čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov ipd. 
- storitve parkiranja avtomobilov 
- storitve  animatorjev družabnega življenja 
- izvajanje preprostih fizičnih del 
- pomoč v gospodinjstvu 
- tetoviranje in piercing, ipd. 
- sestavljanje križank, ugank ipd. 
Sem ne spada: 
- storitve parkiranja na parkiriščih, gl. 52.21.24 
- varovanje otrok na domu, gl. 88.91.13 
- dejavnost priložnostnih govornikov (na pogrebih in zabavah),  

gl. 90.01.10
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T STORITVE GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM 
OSEBJEM; NEOPREDELJENI IZDELKI IN STORITVE 
GOSPODINJSTEV ZA LASTNO RABO 

97 Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem 
97.0 Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem 

97.00 Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem 
97.00.1 Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem 

97.00.10 Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem 

Sem spada: 
- storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem (kot so npr. 

služkinje, kuharji, natakarji, strežniki, kletarji, perice, vrtnarji, vratarji, 
konjarji, šoferji, vzgojiteljice, hišni učitelji, tajnice, varuške ipd.) 

Sem ne spada: 
- opravljanje storitev, kot je kuhanje, vrtnarjenje ipd., ki ga opravljajo 

samostojni izvajalci storitev (podjetja ali posamezniki), se razvrsti 
glede na vrsto storitve 

98 Neopredeljeni proizvodi in storitve gospodinjstev za 
lastno rabo 

98.1 Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo 
98.10 Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo 

98.10.1 Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo 
98.10.10 Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo 

98.2 Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo 
98.20 Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo 

98.20.1 Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo 
98.20.10 Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo
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U STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES 

99 Storitve eksteritorialnih organizacij in teles 
99.0 Storitve eksteritorialnih organizacij in teles 

99.00 Storitve eksteritorialnih organizacij in teles 
99.00.1 Storitve eksteritorialnih organizacij in teles 

99.00.10 Storitve eksteritorialnih organizacij in teles 

Sem spada: 
- storitve  mednarodnih organizacij, kot npr. Združeni narodi in njihove 

specializirane agencije, regionalna telesa, itd. Evropska unija, 
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Svetovna 
trgovinska organizacija, Svetovna carinska organizacija, Mednarodni 
denarni sklad, Svetovna banka, Organizacija proizvajalk nafte in držav 
izvoznic in drugi mednarodni organi ali eksteritorialne enote 

- storitve veleposlaništev in predstavništev drugih držav 
 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

349 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.  

STVARNO KAZALO 
 
 
 
 
 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

350  

 

A  
  
Abaka (Musa texitilis) 01.16.12 
ABS (akrilnitril-butadien-stiren) 20.16.20 
Acetaldehid 20.14.61 
Acetali 20.14.63 
Acetati 20.14.32 
Acetati, celulozni, v primarni obliki 20.16.59 
Acetatni prameni 20.60.21 
Acetilen 20.14.11 
Acetilenske svetilke 27.40.23 
Aceton 20.14.62 
Acidimetri 26.51.51 
Aciklične polikarboksilne kisline 20.14.33 
Aciklični ogljikovodiki 20.14.11 
Aciklični terpenski alkoholi 20.14.22 
Aditivi za cement 20.59.57 
Aditivi za mazalna olja 20.59.42 
Adremski stroji 28.23.23 
Adresarji na elektronskih medijih 58.12.20 
Adresarji, tiskani 58.12.10 
Aerofotografiranje 74.20.24 
Afrik (Chamerops humilis) 01.29.30 
Agar-agar 10.89.15 
Agava (Agava sisalana) 01.16.12 
Agava, okrasna (Agave spp) 01.30.10 
Agencije za avtorske pravice, storitve 74.90.20 
Agencije za plasiranje knjig pri založnikih 74.90.20 
Agencije, tiskovne, storitve 63.91.11 
Agencije, tiskovne, storitve za RTV 63.91.12 
Agenti za zračni prevoz tovora, storitve  52.29.12 
Agenti, ladijski, storitve 52.29.11 
Agenti, zavarovalniški, storitve 66.22.10 
Aglomerirana pluta v ploščah, valjih, blokih 16.29.23 
Agregati z bencinskim batnim motorjem 27.11.32 
Agregati z dizelskim motorjem 27.11.31 
Agrokemični izdelki, veleprodaja 46.75.11 
Agrokemični preparati, maloprodaja 47.00.78 
Agronomsko svetovanje 74.90.19 
Agrumi; citrusi - sadike (Citrus spp) 01.30.10 
Agrumi; citrusi (Citrus spp) 01.23.1 
Ahat, obdelan 32.12.11 
Ahatni možnarji 32.12.14 
Ahatni nakit 32.12.14 
Ajda (Fagopyrum esculentum) 01.11.49 
Ajdova kaša 10.61.33 
Ajdova moka 10.61.22 
Ajvar 10.39.17 
Ajvar, maloprodaja 47.00.24 
Akant; dežen (Acanthus mollis) 01.30.10 
Akaricidi (proti črvom) 20.20.19 
Akažu orehi  (Anacardium occidentale) 01.22.19 
Akcelerometri 26.51.11 
Akridin 21.10.31 
Akrilna kislina 20.14.33 
Akrilni polimeri v primarni obliki 20.16.53 
Akrilonitril 20.14.43 
Aktinidija; kivi - sadež (Actinidija chinensis) 01.25.11 
Aktinidija; kivi - sadike (Actinidija chinensis) 01.30.10 
Aktivno oglje 20.59.54 

Aktovke 15.12.12 
Aktuarske storitve 66.29.11 
Akumulatorji pare, za kotle 25.30.12 
Akumulatorji, električni, drugi 27.20.23 
Akumulatorji, Ni-Cd, Ni-Fe 27.20.23 
Akumulatorji, odpadni 38.12.27 
Akumulatorji, svinčevi, razen za zagon batnih 
motorjev 

27.20.22 

Akumulatorji, svinčevi, za zagon batnih motorjev 27.20.21 
Akumulatorji, veleprodaja 46.69.15 
Akumulatorske svetilke 27.40.21 
Akupunktura 86.90.19 
Akupunkturne igle 32.50.13 
Akustične obloge, montaža 43.39.19 
Akvadukti - objekti 42.21.13 
Akvadukti, gradnja 42.21.23 
Akvadukti, obratovanje 36.00.20 
Akvalunge 32.50.21 
Akvariji, stekleni 23.13.13 
Akvarijske ribe 03.00.11 
Akvarijske ribice, veleprodaja 46.23.10 
Alabaster, neobdelan 08.11.11 
Alabaster, obdelan 23.70.11 
Alarme naprave, protivlomne, protipožarne, 
električne 

26.30.50 

Alarmne naprave, nadzor 80.20.10 
Alarmne naprave, protipožarne, vgrajevanje 43.21.10 
Alarmne naprave, protivlomne, vgrajevanje 43.21.10 
Albumi 17.23.13 
Albumin, jajčni 10.89.12 
Albumin, mlečni 20.59.60 
Aldehid-alkoholi 20.14.61 
Aldehidi 20.14.61 
Aleje, vzdrževanje zelenja 81.30.10 
Alfalfa v zdrobu 10.91.20 
Alfalfa (Medicago sativa) 01.19.10 
Alfalfa; lucerna - kalčki (Medicago sativa) 01.13.39 
Alge, gojene 03.00.64 
Alge, negojene 03.00.63 
Alil alkohol 20.14.22 
Alkalijske kovine 20.13.23 
Alkalne baterije 27.20.11 
Alkalni železov oksid za čiščenje plinov 20.59.59 
Alkaloidi 21.10.53 
Alkaloidna zdravila 21.20.13 
Alkidne smole v primarni obliki 20.16.40 
Alkilbenzeni 20.59.56 
Alkilnaftaleni 20.59.56 
Alkohol, etilni, nedenaturiran, >= 80 % 20.14.74 
Alkohol, metilni 20.14.22 
Alkoholi, aromatski 20.14.23 
Alkoholi, fenolni 20.14.24 
Alkoholi, maščobni, industrijski 20.14.21 
Alkoholi, monohidroksilni 20.14.22 
Alkoholi, terpenski, aciklični 20.14.22 
Alkoholne pijače, maloprodaja 47.00.25 
Alkoholne pijače, veleprodaja 46.34.12 
Alkoholometri 26.51.51 
Aloin 21.10.53 
Aloja (Aloe spp) 01.30.10 
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Alojin izvleček 10.89.15 
Alpaka (novo srebro) 24.44.13 
Alpake 01.44.10 
Alpinistična društva, storitve 93.12.10 
Alpinistični vodniki, storitve 93.19.13 
Alpske smuči 32.30.11 
Alternatorji izmeničnega toka 27.11.26 
Altimetri 26.51.11 
Altimetri, radijski 26.51.20 
Aluminati 20.13.51 
Aluminatni cement 23.51.12 
Aluminij v primarni obliki, veleprodaja 46.72.14 
Aluminij, surovi 24.42.11 
Aluminij, v prahu in luskah 24.42.21 
Aluminijasta embalaža 25.92.12 
Aluminijasta folija 24.42.25 
Aluminijasta okna 25.12.10 
Aluminijasti izdelki, drugi 25.99.29 
Aluminijasti stebri 25.11.23 
Aluminijasti trakovi, vpredeni 25.93.12 
Aluminijasti žeblji 25.93.14 
Aluminijev hidroksid 20.13.25 
Aluminijev oksid (razen umetnega korunda) 24.42.12 
Aluminijev prah 24.42.21 
Aluminijev sulfat 20.13.41 
Aluminijeve rude in koncentrati 07.29.13 
Aluminijeve zlitine, surove 24.42.11 
Amalgam, zobarski 32.50.50 
Amalgami navadnih kovin 20.13.52 
Amalgami plemenitih kovin 20.13.51 
Amarilis  (Hippeastrum hybr.) 01.30.10 
Ambasade, tuje, storitve 99.00.10 
Ambra 10.11.60 
Amelanhir; šmarna hrušica (Amelanchier spp) 01.30.10 
Ametisti, brušeni 32.12.11 
Amidi in njihovi derivati 21.10.20 
Amigdalin 21.10.53 
Amilaze 20.14.64 
Amini 20.14.42 
Amini, aromatski 20.14.41 
Amino smole v primarni obliki 20.16.56 
Amino spojine s kisikovo funkcijo 20.14.42 
Aminoalkoholi s kisikovo funkcijo (razen lizina) 20.14.42 
Amoksicilin 21.10.54 
Amonal 20.51.11 
Amoniak 20.15.10 
Amonijev karbonat 20.15.20 
Amonijev klorid 20.15.20 
Amonijev nitrat 20.15.33 
Amonijev sulfat 20.15.32 
Amortizerji za motorna vozila 29.32.30 
Ampermetri 26.51.43 
Ampicilin 21.10.54 
Ampule, steklene 23.19.23 
Ampule, veleprodaja 46.76.19 
Amurji, gojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.24 
Amurji, gojeni, živi 03.00.15 
Analiza fizikalnih lastnosti snovi 71.20.12 
Analiza kapitala, likvidnosti, bilanc 70.22.12 
Analiza medicinskih posnetkov 86.22.11 
Analiza mehanskih in električnih sistemov 71.20.13 

Analiza mehanskih lastnosti strojev, naprav 71.20.13 
Analiza odpornosti snovi proti staranju, 
temperaturi ipd. 

71.20.12 

Analiza radioaktivnosti snovi 71.20.12 
Analiza sestave in čistoče snovi 71.20.11 
Analiza tržne strategije 70.22.13 
Analiza, medicinska, laboratorijska 86.90.15 
Ananas - sadež (Ananas comosus) 01.22.19 
Ananas - sadike (Ananas comosus) 01.30.10 
Ananasov sok 10.32.14 
Anastezijske naprave 32.50.13 
Anatomski modeli 32.99.53 
Andaluzit 08.12.22 
Anemometri 26.51.12 
Anemone; vetrnice (Anemone spp) 01.30.10 
Aneroidi 26.51.51 
Angelika - steblo (Angelica arhangelica) 01.19.39 
Angorska volna 01.49.28 
Anhidrid ftalne kisline 20.14.34 
Anhidrid maleinske kisline 20.14.33 
Anilin 20.14.41 
Animacija v filmih 59.12.15 
Animatorji, družabni, storitve 96.09.19 
Ankete o javnem mnenju 73.20.20 
Anketni studio, storitve 82.20.10 
Anode, bakrene 24.44.12 
Anode, zlate, srebrne, platinaste 32.12.14 
Anona  (sadež) (Annona spp) 01.25.90 
Anoraki, moški, iz tkanega blaga 14.13.21 
Anoraki, ženski, iz tkanega blaga 14.13.31 
Anorganske kisline 20.13.24 
Ansambli, glasbeni, storitve 90.01.10 
Ansambli, umetniški, storitve 90.01.10 
Antene vseh vrst 26.30.40 
Antene, hišne, montaža 43.21.10 
Antene, maloprodaja 47.00.33 
Antene, veleprodaja 46.52.11 
Antenski stolpi, gradnja 42.22.22 
Antibiotična zdravila 21.20.11 
Antibiotiki 21.10.54 
Antidetonatorji 20.59.42 
Antifriz 20.59.43 
Antikorozijska sredstva 20.59.59 
Antikvitete, maloprodaja 47.00.91 
Antikvitete, ocenjevanje 74.90.12 
Antimagnetne ročne ure 26.52.12 
Antimon, izdelki iz njega 24.45.30 
Antimonova ruda, koncentrati 07.29.19 
Antimonovi oksidi, hidroksidi, peroksidi 20.12.13 
Antioksidanti 20.59.56 
Antipirin 21.10.31 
Antiserumi 21.20.21 
Antracen 20.14.73 
Antracit 05.10.10 
AOP- obdelava podatkov 63.11.11 
Aplikacije, vezene 13.99.12 
Aplikacijski programski paketi za splošno rabo, 
na nosilcih zapisa 

58.29.21 

Aplikacijski programski paketi, posebni, na 
nosilcih zapisa 

58.29.29 

Aplikacijski programski paketi, presnetki z 58.29.32 
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interneta 
Apnenčev kamen, obdelan 23.70.12 
Apnenec za apno 08.11.20 
Apnenec, neobdelan 08.11.20 
Apno 23.52.10 
Apno, maloprodaja 47.00.49 
Apno, veleprodaja 46.73.16 
Apretiranje tkanin 13.30.19 
Arabski gumi  - surov (Acacia mearnsii) 02.30.12 
Arak 11.01.10 
Aralija; šeflera; fatsija (Aralia spp; Fatsia spp; 
Schefflera spp) 

01.30.10 

Arancini 10.82.24 
Aranžiranje 74.10.11 
Arašidi, praženi 10.39.23 
Arašidi;  zemeljski oreški (Arachis hypogea), 
neoluščeni 

01.11.82 

Arašidi;  zemeljski oreški (Arachis hypogea), 
oluščeni 

01.11.83 

Arašidovo maslo 10.39.23 
Arašidovo olje, rafinirano 10.41.52 
Arašidovo olje, surovo 10.41.22 
Arbitraža  69.10.17 
Arboretumi, vzdrževanje 81.30.10 
Arbutin 21.10.53 
Argon 20.11.11 
Arheološke zanimivosti, obratovanje za 
obiskovalce 

91.03.10 

Arhil (Rocella tinktoria) 01.29.30 
Arhitekturne storitve pri obnovi zgodovinskih 
stavb 

71.11.23 

Arhitekturni načrti, risbe 71.11.10 
Arhitekturno projektiranje nestanovanjskih stavb 71.11.22 
Arhitekturno projektiranje stanovanjskih stavb 71.11.21 
Arhitekturno svetovanje 71.11.24 
Arhivi, storitve 91.01.12 
Armirana kovinska vrata za trezorje 25.99.21 
Armirani beton, gradnja z njim 43.99.40 
Aromatiziran pravi čaj 10.83.13 
Aromatizirana vina iz svežega grozdja 11.04.10 
Aromatizirani sirupi 10.89.19 
Aromatizirani sirupi, veleprodaja 46.38.29 
Aromatske spojine 20.14.34 
Aromatski alkoholi 20.14.23 
Aromatski amini 20.14.41 
Aromatski ogljikovodiki, iz premogovega katrana 20.14.73 
Arteški vodnjaki, kopanje 42.21.24 
Artičoke (Cynara scolymus) 01.13.17 
Arzen 20.13.21 
Asfaltiranje cestišč, parkirišč, dvorišč 42.11.20 
Asfaltne kamnine 08.99.10 
Asfaltne mešanice za cestišča 23.99.13 
Asfaltne, plošče, polaganje 43.33.29 
Asfaltni izdelki 23.99.12 
Askorbinska kislina 21.10.51 
Aspergilna proteaza 20.14.64 
Aspidistra; ščitovka (Aspidistra spp) 01.30.10 
Astra; nebina (Aster spp) 01.30.10 
Astrahan kožuhovina, surova 01.49.32 
Astrahansko krzno 15.11.10 
Astrološke storitve 96.09.19 
Astronomski instrumenti 26.70.22 

Atestiranje letal, ladij 71.20.19 
Atlasi na elektronskih medijih 58.11.20 
Atlasi v knjižni obliki, tiskani 58.11.15 
Atlasi, internetni 58.11.30 
Atlasi, ne v knjižni obliki, tiskani 58.11.16 
Atlasi, tiskanje 18.12.14 
Atletska oprema in rekviziti 32.30.14 
Atletska oprema, maloprodaja 47.00.65 
Atletske steze na prostem, gradnja 42.99.22 
Atraktanti za insekte 20.20.11 
Audiofrekvenčni ojačevalniki 26.40.43 
Audiometri, medicinski 26.60.12 
Aurakarija (Araucaria araucana) 01.30.10 
Avdiovizualna montaža 59.12.11 
Avicidi (proti pticam) 20.20.19 
Avkuba (Aucuba japonica) 01.30.10 
Avokado - sadež (Persea gratissima) 01.22.11 
Avokado - sadike (Persea gratissima) 01.30.10 
Avtobusi 29.10.30 
Avtobusi, čiščenje notranjosti 81.29.19 
Avtobusi, dajanje v najem brez voznika 77.12.19 
Avtobusi, maloprodaja 45.19.21 
Avtobusi, veleprodaja 45.19.11 
Avtobusne posebne primestne linije 49.39.13 
Avtobusne postaje, obratovanje 52.21.21 
Avtobusni mestni javni linijski prevoz 49.31.21 
Avtobusni posebni medkrajevni prevoz potnikov 49.39.12 
Avtobusni prevoz potnikov na medkrajevnih 
javnih linijah 

49.39.11 

Avtobusni turistični prevozi 49.39.32 
Avtoceste - objekti 42.11.10 
Avtoceste, obratovanje 52.21.22 
Avtodeli, maloprodaja na tržnicah, stojnicah 45.32.29 
Avtodeli, maloprodaja po pošti 45.32.22 
Avtodeli, maloprodaja prek interneta 45.32.21 
Avtodeli, maloprodaja v nespecializiranih 
prodajalnah 

45.32.29 

Avtodeli, maloprodaja v specializiranih 
prodajalnah 

45.32.12 

Avtodomi, bencinski, < 1500 cm3 29.10.21 
Avtodomi, bencinski, > 1500 cm3 29.10.22 
Avtodomi, dajanje v najem 77.39.13 
Avtodomi, dizel 29.10.23 
Avtodomi, maloprodaja 45.19.22 
Avtodomi, veleprodaja 45.19.12 
Avtodromi, zabaviščni 28.99.32 
Avtoelektrika, popravilo 45.20.12 
Avtogume za osebna vozila 22.11.11 
Avtogume za tovornjake, avtobuse 22.11.13 
Avtogume, protektirane 22.11.20 
Avtokampi, storitve 55.30.11 
Avtokleparske storitve 45.20.14 
Avtoličarske storitve 45.20.14 
Avtomati z videoigrami, obratovanje 93.29.22 
Avtomati za kavo, negospodinjski 28.93.15 
Avtomati za prodajo blaga 28.29.43 
Avtomati, igralni, na žetone ipd. 32.40.42 
Avtomati, igralni, veleprodaja 46.49.32 
Avtomatizirana kurišča 28.21.11 
Avtomatizirane linije, projektiranje sistemov 33.20.60 
Avtomatska kegljišča 32.40.42 
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Avtomatska kegljišča, veleprodaja 46.69.19 
Avtomatski piloti 26.51.11 
Avtomatski pisalni stroji 28.23.11 
Avtomobilčki, igračke 32.40.39 
Avtomobili za demontažo 38.11.49 
Avtomobili, dajanje v najem brez voznika 77.11.10 
Avtomobili, električni 29.10.24 
Avtomobili, osebni, bencinski, < 1500 cm3 29.10.21 
Avtomobili, osebni, bencinski, > 1500 cm3 29.10.22 
Avtomobili, osebni, dizel 29.10.23 
Avtomobili, osebni, novi, maloprodaja 45.11.21 
Avtomobili, osebni, rabljeni, maloprodaja 45.11.22 
Avtomobili, osebni, veleprodaja 45.11.11 
Avtomobili, pomorski prevoz 50.20.19 
Avtomobili, posredovanje pri prodaji po internetu 45.11.41 
Avtomobili, rečni prevoz 50.40.19 
Avtomobili, tehnični pregledi 71.20.14 
Avtomobilska združenja 94.99.17 
Avtomobilske ure 26.52.13 
Avtomobilski otroški sedeži 31.00.13 
Avtomobilski plašči za osebna vozila 22.11.11 
Avtomobilski plašči za tovornjake, avtobuse 22.11.13 
Avtomobilski plašči, maloprodaja v 
specializiranih prodajalnah 

45.32.11 

Avtomobilski plašči, veleprodaja 45.31.11 
Avtomobilski sedeži 29.32.10 
Avtomobilsko pozavarovanje 65.20.22 
Avtomobilsko zavarovanje 65.12.29 
Avtooprema, posredovanje pri prodaji 45.31.20 
Avtopiloti 26.51.11 
Avtopralnice, storitve 45.20.30 
Avtoradiji 26.40.12 
Avtoradiji, maloprodaja 47.00.33 
Avtoradiji, veleprodaja 46.43.13 
Avtorske pravice - svetovanje 69.10.15 
Avtorske pravice za imenike 58.12.30 
Avtorske pravice za knjige 58.11.60 
Avtorske pravice za revije in periodiko 58.14.40 
Avtorske pravice, upravljanje z njimi, razen za 
filme in umetniška dela 

74.90.20 

Avtorske storitve 90.03.11 
Avtošole 85.53.11 
Avtovlaki, prevoz 49.10.19 
Azaleje; rododendroni (Rhododendron spp) 01.30.10 
Azbest, odstranjevanje iz objektov 39.00.14 
Azbest, predelan 23.99.11 
Azbest, surov 08.99.29 
Azbestni izdelki 23.99.11 
Azbestnocementni izdelki 23.65.12 
Azidi 20.13.64 
  
  
B  
  
Babako - sadež (Carica pentagona) 01.25.90 
Babiške storitve 86.90.11 
Baby-siter storitve 88.91.13 
Badijan; zvezdasti janež (Illicum verum) 01.28.14 
Bagranje, podvodno 42.91.20 
Bagri z vrtljivo nadgradnjo 28.92.26 
Bagri, dajanje v najem brez upravljavcev 77.32.10 

Bagri, plavajoči 30.11.33 
Bagri, samovozni, drugi 28.92.27 
Bagri, žlični 28.92.27 
Bajarji, okrasni, vzdrževanje 81.30.10 
Bajle, alpinistične 32.30.15 
Bajoneti 25.71.15 
Bakalar 10.20.23 
Baker v primarni obliki, veleprodaja 46.72.14 
Baker, nerafiniran 24.44.12 
Baker, rafiniran 24.44.13 
Bakle 32.99.54 
Bakle, signalne 20.51.14 
Bakrena folija 24.44.25 
Bakrena pločevina 24.44.24 
Bakrena žica, neizolirana 24.44.23 
Bakrene anode 24.44.12 
Bakrene cevi 24.44.26 
Bakrene mreže 25.93.13 
Bakrene palice in profili 24.44.22 
Bakrene plošče 24.44.24 
Bakrene rešetke 25.93.13 
Bakrene tube 24.44.26 
Bakrenec 24.44.11 
Bakreni izdelki za pritrjevanje 25.94.13 
Bakreni izdelki, drugi 25.99.29 
Bakreni kabli, neizolirani 25.93.12 
Bakreni žeblji 25.93.14 
Bakrenje 25.61.11 
Bakrov kamen 24.44.11 
Bakrov prah, luske 24.44.21 
Bakrove rude in koncentrati 07.29.11 
Bakrove zlitine, surove 24.44.13 
Bakrovi oksidi 20.12.12 
Baktericidi 20.20.19 
Bakteriološke analize snovi 71.20.11 
Balalajke 32.20.12 
Balance za kolesa 30.92.30 
Balata (Mimusops balata) 02.30.11 
Baletne šole izven rednega šolskega sistema 85.52.11 
Baletni amsambli, storitve 90.01.10 
Balinarske krogle 32.40.42 
Baliranje krme 01.61.10 
Balirke 28.30.53 
Balkoni, tlakovanje 43.33.10 
Balkonske ograje iz plastičnih mas 22.23.19 
Balkonske okrasne rastline 01.30.10 
Balonarski izleti, vodenje 93.29.19 
Balončki, gumijasti 22.19.73 
Baloni (plovila) 30.30.20 
Baloni in podobni izdelki iz plastičnih mas 22.22.14 
Baloni, dajanje v najem 77.35.10 
Baloni, stekleni 23.13.11 
Balonski turistični poleti 51.10.15 
Balzam, oregonski (Pseudotsuga menziesii) 02.30.12 
Balzam, perujski; tolujski (Myroxilon balsamum) 02.30.12 
Balzami za lase 20.42.17 
Bambus (Bambusa spp) 01.29.30 
Bambusno pohištvo 31.09.14 
Bambusovi vršički (Bambusa spp) 01.13.39 
Bamija (Hibiscus esculentes) 01.13.39 
Banane  (Musa spp) 01.22.12 
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Bančništvo, nadzor nad njim 64.11.10 
Bančno kreditiranje  64.19.2 
Bančno poslovno nehipotekarno kreditiranje  64.19.25 
Bančno posredovanje denarja 64.19.30 
Banje, keramične 23.42.10 
Banjo 32.20.12 
Banke, krvne, tkivne 86.90.16 
Banketi, priprava in strežba jedil 56.21.19 
Bankine, izdelava 43.12.12 
Bankomati s povezavo na omrežje 26.20.12 
Bankovci 58.19.14 
Bankovci, tiskanje 18.12.11 
Bar; italijansko proso; mohar; muhvič (Setaria 
italica) 

01.11.49 

Barbaruša (Barbarea praecox) 01.13.19 
Barbera 11.02.12 
Barbike 32.40.11 
Barbike, maloprodaja 47.00.67 
Barbiturna kislina 21.10.31 
Baretke 14.19.42 
Bari, storitve 56.30.10 
Barij 20.13.23 
Barijev karbonat (viterit), naravni 08.91.19 
Barijev sulfat 20.13.41 
Barit 08.91.19 
Barografi 26.51.51 
Barometri 26.51.51 
Barvanje  ograj 43.34.10 
Barvanje cestišč, parkirišč 42.11.20 
Barvanje fasade 43.34.10 
Barvanje gospodinjske keramike 23.41.99 
Barvanje gradbenih konstrukcij 43.34.10 
Barvanje jadrnic in čolnov 33.15.10 
Barvanje kovin 25.61.22 
Barvanje ladij, specializirano 30.11.92 
Barvanje las 96.02.11 
Barvanje mostov 43.34.10 
Barvanje notranjosti stavb 43.34.10 
Barvanje perila, oblačil 96.01.14 
Barvanje streh 43.34.10 
Barvanje tkanin 13.30.13 
Barvanje vgrajenih oken, vrat 43.34.10 
Barvanje vlaken in preje 13.30.11 
Barvanje zunanjosti stavb 43.34.10 
Barvanje, lakiranje novega pohištva, storitveno 31.09.91 
Barve za lase 20.42.17 
Barve za lase, maloprodaja 47.00.76 
Barve, maloprodaja 47.00.42 
Barve, posredovanje pri prodaji 46.13.12 
Barve, tiskarske 20.30.24 
Barve, umetniške 20.30.23 
Barve, veleprodaja 46.73.14 
Barve, zemeljske 20.12.13 
Barvice, maloprodaja 47.00.63 
Barvice, šolske 20.30.23 
Barvila rastlinskega in živalskega izvora 20.12.22 
Barvila, sintetična, organska 20.12.21 
Barvila, veleprodaja 46.75.12 
Barvilne rastline 01.29.30 
Barvna korekcija filma 59.12.13 
Barvni ekstenderji 20.59.59 

Barvni filtri 26.70.21 
Barvniki 32.99.15 
Barže 30.11.32 
Baterije, izrabljene 38.12.27 
Baterije, primarne 27.20.11 
Baterije, veleprodaja 46.69.15 
Baterijske svetilke 27.40.21 
Bati, batni obročki, za bencinske motorje 28.11.41 
Bati, batni obročki, za dizel motorje 28.11.42 
Batni kompresorji 28.13.26 
Baze podatkov, programiranje 62.01.11 
Baze podatkov, upravljanje 63.11.19 
Bazeni, hišni, gradnja 43.99.90 
Bazeni, hišni, montažni, postavljanje 43.99.90 
Bazeni, okrasni, vzdrževanje 81.30.10 
Bazeni, plavalni - objekti 41.00.20 
Bazeni, plavalni, gradnja 41.00.40 
Bazeni, plavalni, obratovanje 93.11.10 
Bazična barvila 20.12.21 
Bazilika 01.28.19 
Begonije (Begonia spp) 01.30.10 
Bekoni 01.46.10 
Bela čokolada 10.82.23 
Beletristične knjige, tiskane 58.11.19 
Beležnice 17.23.13 
Beli koren (Tragopogon porrifolius) 01.13.49 
Beli špirit 19.20.23 
Beljakovinski koncentrati 10.89.19 
Beljenje perila, oblačil 96.01.14 
Beljenje tkanin 13.30.12 
Beljenje vlaken in preje 13.30.11 
Beluši, pasterizirani, v slanici, v olju 10.39.17 
Beluši; šparglji (Asparagus officinalis) 01.13.11 
Bencin, motorni 19.20.21 
Bencin, motorni, maloprodaja 47.00.81 
Bencin, motorni, veleprodaja 46.71.12 
Bencin, specialni 19.20.23 
Bencinske črpalke, gradnja 41.00.40 
Bencinske črpalke, poslopja 41.00.20 
Bencinski motorji, industrijski 28.11.12 
Bencinski motorji, za plovila, vgradni 28.11.12 
Bencinsko gorivo za vozila 19.20.21 
Bencinsko gorivo, za letalske turbine 19.20.22 
Bengalski ogenj 20.51.13 
Bentonit 08.12.22 
Benzen 20.14.12 
Benzen iz premogovega katrana 20.14.73 
Benzojska kislina 20.14.33 
Benzol, razen kemično čistega  20.14.73 
Bergamotka (Citrus bergamia) 01.23.19 
Bergle 32.50.22 
Bergle, maloprodaja 47.00.75 
Bergle, posojanje 77.29.19 
Bergle, veleprodaja 46.46.12 
Berilij, izdelki iz njega 24.45.30 
Berivka; rezivka (Lactuca sativa crispa) 01.13.14 
Betelovi oreški  (Areca catechu) 01.25.39 
Beton, armirani, gradnja z njim 43.99.40 
Beton, ognjevzdržni 23.20.13 
Beton, sveži 23.63.10 
Betoniranje cestišč, parkirišč, dvorišč 42.11.20 
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Betoniranje opornikov 43.99.40 
Betoniranje, betonerska dela 43.99.40 
Betonska korita 23.69.19 
Betonska ogrodja za nebotičnike, postavljanje 43.99.40 
Betonske cevi 23.69.19 
Betonske mize, klopi 23.69.19 
Betonske montažne zgradbe 23.61.20 
Betonske plošče 23.69.19 
Betonski estrih, izdelava 43.99.40 
Betonski gradbeni elementi, montažni 23.61.12 
Betonski okraski 23.69.19 
Betonski zidaki 23.61.11 
Betonsko jeklo 24.10.61 
Bezeg, španski; holar (Syringa spp) 01.30.10 
Bezgov čaj 10.83.15 
Bezgove jagode (Sambucus nigra) 02.30.40 
Biblija, tiskana 58.11.19 
Bicikli 30.92.10 
Biček (Schoenoplactus lacustis) 01.29.30 
Biči 32.99.21 
Bičje; trst (Phragmites australis) 01.29.30 
Bideji, keramični 23.42.10 
Bideji, kovinski 25.99.11 
Bideji, plastični 22.23.12 
Bifeji, prodaja jedil 56.10.19 
Bifenil 20.14.12 
Biki 01.42.11 
Bikoborbe 93.29.29 
Bikovo seme 01.42.20 
Biljardne igralnice, obratovanje 93.11.10 
Biljardne mize, krogle 32.40.42 
Bilnica (Festuca spp) 01.19.10 
Binokularji 26.70.22 
Biodizel gorivo 20.59.59 
Biodizel, veleprodaja 46.71.13 
Biokemične analize snovi 71.20.11 
Bioplin 35.21.10 
Biotehnološke raziskave 72.11.1 
Birete, steklene 23.19.23 
Biseri, gojeni, neobdelani 03.00.52 
Biseri, naravni, neobdelani 03.00.51 
Biseri, obdelani 32.12.11 
Biseri, ohridski 32.99.59  
Biseri, stekleni 23.19.26 
Biseri, vdelani 32.12.14 
Biserna esenca 20.30.22 
Biserne ogrlice 32.12.14 
Biserovina, obdelana 32.99.59 
Biskvit 10.72.12 
Bitumen, naftni 19.20.42 
Bitumen, naravni 08.99.10 
Bitumenske mešanice na osnovi asfalta 23.99.13 
Bitumenski kiti 23.99.13 
Bituminozni skrilavci in pesek 06.10.20 
Bivalne prikolice 29.20.22 
Bivalni kontejnerji, kovinski 25.11.10 
Bivalni zabojniki, dajanje v najem 77.39.19 
Bivoli 01.42.11 
Bivolje mleko, surovo 01.41.20 
Bizmut, izdelki iz njega 24.45.30 
Bizoni 01.42.11 

Bižuterija 32.13.10 
Blagajne, ojačane, kovinske 25.99.21 
Blagajne, registrirne 28.23.13 
Blago, pleteno, z visokim florom 13.91.11 
Blago, prešito, v metraži 13.99.16 
Blago, tekstilno, maloprodaja 47.00.51 
Blago, tekstilno, posredovanje pri prodaji 46.16.11 
Blago, tekstilno, veleprodaja 46.41.12 
Blago, zarobljeno, v kosih 13.92.29 
Blagovna borza za plinasta goriva 35.23.10 
Blagovne borze, obratovanje 66.11.11 
Blagovne znamke 70.22.40 
Blagovne znamke, licenčne storitve 77.40.12 
Blanketi, čekovni 58.19.14 
Blankometri 26.51.53 
Blato, kanalizacijsko 37.00.20 
Blazine, napihljive, iz gume 22.19.73 
Blazine, napihljive, iz gumirane tkanine 13.92.22 
Blazine, polnjene 13.92.24 
Blazine, telovadne 32.30.14 
Blazine, varnostne, za motorna vozila 29.32.20 
Blazine, vodne, iz plastičnih mas 22.29.29 
Blazinice za žige 32.99.16 
Bleščice za obleke, kovinske 25.99.25 
Bleščice, za novoletne jelke 32.99.51 
Bliskovke, fotografske 26.70.17 
Bliskovne kocke 27.40.31 
Bliskovne žarnice 27.40.31 
Bliskovni pomnilniki 26.20.22 
Blitva (Beta vulgaris cicla) 01.13.19 
Bloki iz aglomerirane plute 16.29.23 
Bloki iz ognjevzdržne keramike 23.20.12 
Bloki iz rastlinskih vlaken, aglomeriranih s 
cementom 

23.65.11 

Bloki iz silikatne fosilne moke 23.20.11 
Bloki za bencinske motorje 28.11.41 
Bloki za gradbeništvo, stekleni 23.19.12 
Bloki, stanovanjski 41.00.10 
Bloki, stanovanjski, gradnja 41.00.30 
Bloki, zidarski, iz betona 23.61.11 
Blumi iz legiranega jekla, razen nerjavnega 24.10.23 
Blumi iz nerjavega jekla 24.10.22 
Blumi, iz nelegiranega jekla 24.10.21 
Bluze, ženske, iz pletenega blaga 14.14.13 
Bluze, ženske, iz tkanega blaga 14.14.23 
Bob (Vicia faba major) 01.11.72 
Bob, volčji (Lupinus spp) 01.19.10 
Bobi, športni 32.30.15 
Bobni (glasbila) 32.20.15 
Bobni za kable, leseni 16.24.13 
Bobni za vitle 28.22.19 
Bobni, iz aluminija 25.92.12 
Bobni, jekleni, < 50 l 25.91.12 
Bobni, jekleni, 50 - 300 l 25.91.11 
Bodala 25.71.15 
Bodeča žica 25.93.12 
Bodeča žica, veleprodaja 46.74.11 
Bodež, vrtni (Cynara cardunculus) 01.13.17 
Body building centri, storitve 93.13.10 
Boje, plavajoče 30.11.50 
Bojlerji, električni 27.51.25 
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Bojlerji, plinski, gospodinjski 27.52.14 
Bojne ladje 30.11.10 
Bokobrani za plovila, iz gume 22.19.73 
Boksarske hlačke iz tkanega blaga 14.14.22 
Bolduki 13.96.17 
Bolniško nadomestilo 84.30.11 
Bolnišnice - stavbe 41.00.20 
Bolnišnice, gradnja 41.00.40 
Bolnišnične postelje, veleprodaja 46.46.12 
Bombardoni 32.20.13 
Bombaž, česan ali mikan 13.10.25 
Bombaž, nemikan, nečesan (Gossypium 
herbaceum) 

01.16.11 

Bombaževo olje, rafinirano 10.41.55 
Bombaževo olje, surovo 10.41.25 
Bombaževo seme (Gossypium sp.) 01.11.84 
Bombažna preja 13.10.61 
Bombažne tkanine 13.20.20 
Bombažni frotir, tkan 13.20.42 
Bombažni odpadki, razen razvlaknjenih 38.11.56 
Bombažni odpadki, razvlaknjeni  13.10.92 
Bombažni sukanec 13.10.62 
Bombažno-sintetična preja 13.10.83 
Bombe 25.40.13 
Bombe, veleprodaja 46.69.16 
Bombice, plinske, <= 300 cm3 32.99.43 
Bonboni brez kakava 10.82.23 
Bonboni, čokoladni 10.82.22 
Bonboni, maloprodaja 47.00.17 
Bonboni, veleprodaja 46.36.13 
Bor 20.13.21 
Borati 20.13.62 
Borati, naravni 08.91.19 
Bordeli, storitve 96.09.12 
Bori - sadike (Pinus spp) 02.10.11 
Boridi 20.13.64 
Borova oblovina, druga (Pinus spp) 02.20.11 
Borovi oksidi 20.13.24 
Borovnice  01.25.19 
Borovnice, ameriške - sadike (Vaccinium 
corymbosum) 

01.30.10 

Borovnice, zamrznjene 10.39.21 
Borovo olje 20.14.71 
Borše iz katerihkoli materialov 15.12.12 
Borza električne energije 35.14.10 
Borza pa plin 35.23.10 
Borza prenosnih kapacitet za elektriko 35.14.10 
Borze, obratovanje 66.11.11 
Borzno posredništvo z blagom 66.12.12 
Borzno posredništvo z vrednostnimi papirji 66.12.11 
Botanični vrtovi 91.04.11 
Božična drevesca, plastična 32.99.51 
Božična drevesca, posekana 01.29.20 
Božje drevce, bodika (Ilex spp) 01.30.10 
BR (butadien kavčuk) 20.17.10 
Brade, umetne 32.99.30  
Bradlje 32.30.14 
Brahikome (Brachycome spp) 01.30.10 
Brailova pisava, kopiranje 18.14.10 
Brancini, gojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.23 
Brancini, gojeni, živi 03.00.14 

Brancini, negojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.21 
Brane 28.30.32 
Brane, krožne 28.30.32 
Bratovščine, študentske 94.99.15 
Bravina, prekajena, soljena, sušena 10.13.13 
Bravina, sveža ali ohlajena 10.11.13 
Bravina, zamrznjena 10.11.33 
Brazilski oreški  (Bertholetia excelsa) 01.25.39 
Brenčači, električni 27.90.20 
Breskve - sadež (Prunus persica) 01.24.25 
Breskve - sadike (Prunus persica) 01.30.10 
Brest - sadike (Ulmus carpinifolia) 02.10.11 
Breza - šibe, lubje (Betula pendula) 01.29.30 
Brezalkoholne pijače 11.07.19 
Brezalkoholne pijače, maloprodaja 47.00.26 
Brezalkoholne pijače, veleprodaja 46.34.11 
Brezalkoholno pivo  11.05.10 
Brezalkoholno vino 11.02.12 
Breze - sadike (Betula spp) 02.10.11 
Brezrokavniki, pleteni 14.39.10 
Brezšivne jeklene cevi, druge 24.20.13 
Brezšivne jeklene cevi, za naftovode 24.20.11 
Brezšivni jekleni votli profili s krožnim prerezom  24.20.13 
Brezšivni jekleni votli profili, razen s krožnim 
prerezom 

24.20.14 

Brezžične javne telefonske storitve, dostop do 
omrežja 

61.20.11 

Brezžične javne telefonske storitve, obravnava 
klicev 

61.20.12 

Brezžični internetni dostop, ozkopasovni,  
storitve ponudnika 

61.20.41 

Brezžični prenos podatkov 61.20.30 
Brezžični prenosi RTV programa 61.20.50 
Bridge klubi, storitve 93.12.10 
Bridge rekviziti 32.40.41 
Briketi iz črnega premoga 19.20.11 
Briketi iz rjavega premoga 19.20.12 
Briketi iz šote 19.20.13 
Briljanti 32.12.11 
Briljantina 20.42.17 
Briljantni prstani 32.12.14 
Brinjevec 11.01.10 
Brinove jagode (Juniperus spp) 01.28.14 
Brisače 13.92.14 
Brisače, maloprodaja 47.00.51 
Brisače, papirnate 17.22.11 
Brisače, veleprodaja 46.41.13 
Brisalci, vetrobranski, za vozila 29.31.23 
Brisalniki za tla 32.91.19 
Britvice, brivske 25.71.12 
Brivniki, električni 27.51.22 
Brivske storitve 96.02.12 
Brivski čopiči 32.91.12 
Brivski preparati 20.42.19 
Brizgalke, injekcijske 32.50.13 
Brizgalne pištole 28.29.22 
Brizgalni stroji za gumo, plastične mase 28.96.10 
Brnistra (Spartiun junceum) 01.16.12 
Brod, prevoz z njimi preko rek 50.30.19 
Brojlerji 01.47.11 
Brokerske storitve z borznim blagom 66.12.12 
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Brokerske storitve z vrednostnimi papirji 66.12.11 
Brokoli (Brassica oleracea cymosa) 01.13.13 
Brom 20.13.21 
Bromidi, oksibromidi 20.13.31 
Bromova kislina 20.13.24 
Bron 24.44.13 
Bronasti odlitki 24.54.10 
Broške, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Broške, z dragimi kamni 32.12.14 
Brskalnik, spletni, na nosilcih zapisa 58.29.12 
Brskalnik, spletni, on-line 58.29.40 
Brstični ohrovt; popčar (Brassica oleracea 
gemmifera) 

01.13.12 

Bršljan (Hedera spp) 01.30.10 
Brusi 23.91.11 
Brusi na nožni pogon 25.73.30 
Brusi, zobozdravniški 32.50.11 
Brusila, naravna 08.99.22 
Brusilni stroji za kamen, keramiko, beton, 
steklo 

28.49.11 

Brusilni stroji za kovine 28.41.23 
Brusilni stroji za les, plastiko ipd 28.49.12 
Brusilni stroji, ročni, z električnim motorjem 28.24.11 
Brusni papir 23.91.12 
Brusni prah iz dragih, poldragih kamnov 32.12.12 
Brusni prah na podlagi iz tekstila, papirja 23.91.12 
Brusnice 01.25.19 
Brusno platno 23.91.12 
Brušeni dragi kamni 32.12.11 
Brušenje kovin 25.62.20 
Brušenje kovinskih obdelovancev 33.11.1 
Brušenje kozarcev in  namizne steklenine 23.13.91 
Brušenje parketa 43.33.29 
Brušenje rezkarjev 33.12 
Brušenje steklenic in steklene embalaže 23.13.92 
Brušenje tkanin 13.30.19 
Bucike 25.93.18 
Buče 01.13.39 
Bučke, jedilne (Cucurbita pepo) 01.13.39 
Bučke, steklene, za žarnice 23.19.21 
Bučke, žarnične, steklene 23.19.21 
Bučnice; golice (Cucurbita maxima) 01.11.99 
Bučno olje, rafinirano 10.41.59 
Bučno olje, surovo 10.41.29 
Budilke 26.52.14 
Budožerji 28.92.21 
Bugenvileja (Bougainvillea spp) 01.30.10 
Bujenje po telefonu 82.99.12 
Bukev - sadike (Fagus sylvatica) 02.10.11 
Bukle materiali, pleteni 13.91.11 
Bukova oblovina (Fagus spp) 02.20.12 
Burek, prodaja v kioskih, stojnicah 56.10.19 
Burek, svež 10.71.12 
Busole 26.51.11 
Butadien kavčuk 20.17.10 
Butadien, surov (< 90 %) 19.20.32 
Butan, surov (< 95 %) 19.20.31 
Butanal 20.14.61 
Butanol 20.14.22 
Butanon 20.14.62 
Buten, > 90 % 20.14.11 

Butilen, > 90 % 20.14.11 
Butilen, surov (< 90 %) 19.20.32 
  
  
C  
  
Call-girls, storitve 96.09.12 
Carinske storitve 84.11.12 
Casing cevi, jeklene, brezšivne 24.20.12 
Casing cevi, jeklene, varjene, premera  
<= 406,4 mm 

24.20.32 

Casing cevi, jeklene, varjene, premera  
> 406,4 mm 

24.20.22 

Casino, obratovanje 92.00.11 
Catering za transportna podjetja 56.29.11 
CD plošče s knjigo v elektronski obliki 58.11.20 
CD plošče z glasbo 59.20.33 
CD plošče z glasbo, posojanje 77.22.10 
CD plošče z računalniškimi zapisi, 
razmnoževanje 

18.20.30 

CD plošče z videoposnetki 59.11.23 
CD plošče z zvočnimi zapisi 59.20.34 
CD plošče, maloprodaja 47.00.64 
CD plošče, neposnete,  veleprodaja 46.52.13 
CD plošče, veleprodaja 46.43.13 
CD plošče, z video zapisi, razmnoževanje 18.20.20 
CD plošče, zvočne, razmnoževanje 18.20.10 
CD-player 26.40.31 
CD-predvajalnik 26.40.31 
Cedila, kuhinjska, kovinska 25.99.12 
Cedre (Cedrus spp) 01.30.10 
Cedrova oblovina (Cedrus spp) 02.20.11 
Cehovska združenja, storitve 94.12.10 
Cekarji iz pletarskih materialov 16.29.25 
Cele goveje ali konjske surove kože 10.11.42 
Celice, primarne 27.20.11 
Celičasta plastika, v ploščah, listih, folijah,  
trakovih 

22.21.41 

Celična guma v primarni obliki 22.19.20 
Celični beton, zidaki 23.61.11 
Celofan 22.21.30 
Celovite pisarniške storitve 82.11.10 
Celularna plastična masa v ploščah, listih ipd. 22.21.41 
Celularni telefoni 26.30.22 
Celuloid 22.21.30 
Celuloza, lesna, kemična, topljiva 17.11.11 
Celuloza, lesna, polkemična 17.11.14 
Celuloza, nelesna 17.11.14 
Celuloza, sulfatna 17.11.12 
Celuloza, sulfitna 17.11.13 
Celulozna preja 20.60.24 
Celulozna vata, širine nad 36 cm 17.12.20 
Celulozni acetati ali nitrati v primarni obliki 20.16.59 
Celulozni les iglavcev 02.20.11 
Celulozni les listavcev 02.20.12 
Celulozni monofilament 20.60.24 
Cement 23.51.12 
Cement, maloprodaja 47.00.49 
Cement, ognjevzdržni 23.20.13 
Cement, veleprodaja 46.73.16 
Cement, zobni 32.50.50 
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Cementiranje kovin 25.61.21 
Cementne cevi 23.69.19 
Cementni baker 24.44.11 
Cementni klinkerji 23.51.11 
Cenilci (razen za nepremičnine in škodo),  
storitve 

74.90.12 

Centralna banka, storitve 64.11.10 
Centralni mazalni sistemi 28.99.39 
Centri za kulturne prireditve, obratovanje 90.04.10 
Centri za strojno obdelavo kovin 28.41.12 
Centrifuga za smetano 28.93.11 
Centrifugalne črpalke za tekočine 28.13.14 
Centrifugalno lite jeklene cevi 24.52.20 
Centrifuge za tekstilne izdelke 28.94.23 
Centrifuge, laboratorijske 32.50.13 
Centrifuge, razen laboratorijskih 28.29.41 
Centrifuge, veleprodaja 46.69.19 
Centriranje koles osebnih avtomobilov 45.20.13 
Cepelini 30.30.20 
Cepiči 01.30.10 
Cepini, alpinistični 32.30.15 
Cepini, gozdarski 25.73.10 
Cepiva 21.20.21 
Cerade 13.92.22 
Cerijeve spojine 20.13.65 
Cerkve, gradnja 41.00.40 
Cerkve, objekti 41.00.20 
Cerkvena oblačila 14.13.21 
Cerkvene storitve 94.91.10 
Cerkveni okraski, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Certificiranje ladij, letal 71.20.19 
Certificiranje umetniških del 71.20.19 
Ceste - objekti 42.11.10 
Ceste, projektiranje 71.12.14 
Cestišča, gradnja, popravilo, vzdrževanje 42.11.20 
Cestišča, označevanje, barvanje 42.11.20 
Cestna razsvetljava, montaža, vzdrževanje, 
popravilo 

43.21.10 

Cestne ograde, montažne, postavljanje 43.99.70 
Cestne svetilke 27.40.39 
Cestne varnostne ograje, kovinske 25.11.23 
Cestne varnostne ograje, montaža 42.11.20 
Cestni prevoz avtomobilov 49.41.19 
Cestni prevoz drugega tovora z navadnimi vozili 49.41.19 
Cestni prevoz drugih tekočin ali plinov s 
cisternami 

49.41.13 

Cestni prevoz hlodovine 49.41.19 
Cestni prevoz nafte in naftnih derivatov s 
cisternami 

49.41.12 

Cestni prevoz odpadkov (brez zbiranja) 49.41.19 
Cestni prevoz peska 49.41.15 
Cestni prevoz poštnih pošiljk 49.41.18 
Cestni prevoz potnikov na medkrajevnih javnih  
linijah 

49.39.11 

Cestni prevoz potnikov na mestnih linijah 49.31.21 
Cestni prevoz potnikov z vprežnimi vozili 49.39.35 
Cestni prevoz premoga 49.41.15 
Cestni prevoz z drugimi posebnimi vozili 49.41.17 
Cestni prevoz z vozili za sipki tovor 49.41.15 
Cestni prevoz zabojnikov (kontejnerjev) 49.41.14 
Cestni prevoz zamrznjenega ali hlajenega  
tovora 

49.41.11 

Cestni prevoz živine 49.41.16 
Cestni tovorni prevoz z vprežnimi vozili 49.41.17 
Cestni turistični prevozi 49.39.32 
Cestni valjarji 28.92.24 
Cestni vlačilci za polprikolice 29.10.43 
Cetil alkohol 20.14.22 
Cevi iz aluminija 24.42.26 
Cevi iz azbestnega cementa 23.65.12 
Cevi iz betona, cementa  23.69.19 
Cevi iz centrifugalno litega jekla 24.52.20 
Cevi iz cinka 25.99.29 
Cevi iz litega železa  24.51.20 
Cevi iz mehke gume 22.19.30 
Cevi iz neželeznih kovin, veleprodaja 46.72.14 
Cevi iz ognjevzdržne keramike 23.20.14 
Cevi iz plastičnih mas, gibke 22.21.29 
Cevi iz plastičnih mas, toge 22.21.21 
Cevi iz svinca 25.99.29 
Cevi, bakrene 24.44.26 
Cevi, gibke, kovinske 25.99.29 
Cevi, jeklene, brezšivne, druge 24.20.13 
Cevi, jeklene, brezšivne, vrtalne 24.20.12 
Cevi, jeklene, brezšivne, za naftovode 24.20.11 
Cevi, jeklene, kovičene, premera <= 406,4 mm  24.20.35 
Cevi, jeklene, kovičene, premera > 406,4 mm  24.20.24 
Cevi, jeklene, varjene, druge, premera 
<= 406,4 mm  

24.20.33 

Cevi, jeklene, varjene, druge, premera 
> 406,4 mm  

24.20.23 

Cevi, jeklene, varjene, z nekrožnim prerezom 24.20.34 
Cevi, jeklene, varjene, za naftovode, premera 
<= 406,4 mm  

24.20.31 

Cevi, jeklene, varjene, za naftovode, premera 
> 406,4 mm  

24.20.21 

Cevi, jeklene, varjene, zaščitne, premera 
<= 406,4 mm  

24.20.32 

Cevi, jeklene, varjene, zaščitne, premera 
> 406,4 mm  

24.20.22 

Cevi, katodne 26.11.11 
Cevi, keramične 23.32.13 
Cevi, kositrne 25.99.29 
Cevi, kovinske, maloprodaja 47.00.45 
Cevi, nikljeve 24.45.24 
Cevi, plastične, veleprodaja 46.76.19 
Cevi, rentgenske 26.60.11 
Cevi, steklene, neobdelane 23.19.11 
Cevi, tekstilne 13.96.16 
Cevi, usnjene 15.12.19 
Cevi, vodovodne, veleprodaja 46.74.12 
Cevi, železne, veleprodaja 46.72.13 
Cevke, steklene, za žarnice 23.19.21 
Cevna kolena iz aluminija 24.42.26 
Cevna kolena iz bakra 24.44.26 
Cevna kolena iz cinka 25.99.29 
Cevna kolena iz kositra 25.99.29 
Cevna kolena iz plastičnih mas 22.21.29 
Cevna kolena iz svinca 25.99.29 
Cevna kolena, litoželezna 24.51.30 
Cevne spojnice iz aluminija 24.42.26 
Cevne spojnice iz bakra 24.44.26 
Cevne spojnice iz cinka 25.99.29 
Cevne spojnice iz kositra 25.99.29 
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Cevne spojnice iz niklja 24.45.24 
Cevne spojnice iz plastičnih mas 22.21.29 
Cevne spojnice iz svinca 25.99.29 
Cevne spojnice, iz litega jekla 24.52.30 
Cevne spojnice, litoželezne 24.51.30 
Cevni fitingi iz aluminija 24.42.26 
Cevni fitingi iz bakra 24.44.26 
Cevni fitingi iz kositra 25.99.29 
Cevni fitingi iz litega železa  24.51.30 
Cevni fitingi iz nelitega železa ali jekla 24.20.40 
Cevni fitingi iz svinca 25.99.29 
Cevni zvezniki, keramični 23.32.13 
Cevovodarska dela 43.22.11 
Cevovodni transport premogovega blata 49.50.19 
Cevovodni transport surove nafte in naftnih 
derivatov 

49.50.11 

Cevovodni transport zemeljskega plina 49.50.12 
Chardonet 11.02.12 
Cianati 20.13.62 
Cibore; ringlo - sadež (Prunus domestica 
institicia) 

01.24.27 

Cibore; ringlo - sadike (Prunus domestica 
institicia) 

01.30.10 

Cigarar; katalpa (Catalpa bignonioides) 01.30.10 
Cigare 12.00.11 
Cigarete iz tobaka ali tobačnih nadomestkov 12.00.11 
Cigarete, posredovanje pri prodaji 46.17.13 
Cigarete, specializirana maloprodaja 47.00.27 
Cigarete, veleprodaja 46.35.10 
Cigaretni papir, narezan 17.29.19 
Cigaretni papir, nerazrezan 17.12.44 
Cigaretnice, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Cigaretnice, kovinske 25.99.29 
Cigarilosi 12.00.11 
Ciklama (Cyclamen spp) 01.30.10 
Ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske 
polikarboksilne kisline 

20.14.33 

Ciklične polikarboksilne kisline 20.14.33 
Ciklični aldehidi 20.14.61 
Ciklični alkoholi in njihovi derivati 20.14.23 
Ciklični ogljikovodiki 20.14.12 
Ciklostilne naprave 28.23.23 
Cikloterpenski alkoholi 20.14.23 
Cikorija, potrošnik - korenina (Cichorium intybus 
sativus) 

01.19.39 

Cikorija, pražena 10.83.12 
Cilindri za petrolejke, stekleni 23.19.26 
Cilindri, pnevmatični 28.12.11 
Cimbale 32.20.12 
Cimet - skorja (Cinnamomum zeylanicum) 01.28.15 
Cimet, mleti 10.84.23 
Cink v primarni obliki, veleprodaja 46.72.14 
Cink, surov 24.43.12 
Cinkana pločevina iz legiranega jekla 24.10.52 
Cinkana pločevina iz nelegiranega jekla 24.10.51 
Cinkanje 25.61.11 
Cinkov prah in luske 24.43.22 
Cinkova ruda, koncentrati 07.29.15 
Cinkove cevi in cevni fitingi 25.99.29 
Cinkove zlitine, surove 24.43.12 
Cinkovi izdelki (kovani, liti, oblikovani, stiskani) 25.99.29 
Cinkovi oksidi 20.12.11 

Ciperus; ostrica (Cyperus spp) 01.30.10 
Ciplji, sveži ali ohlajeni 03.00.21 
Cipresa (Cupressus spp) 01.30.10 
Cirkonij, izdelki iz njega 24.45.30 
Cirkonij, umetni 20.13.68 
Cirkularke, za les, plastiko, ipd 28.49.12 
Cirkuške predstave, produkcija 90.02.11 
Cirkuške živali 01.49.19 
Cirkuški artisti, storitve 90.01.10 
Cisterne - vagoni 30.20.33 
Cisterne s prostornino > 300 l, iz plastičnih mas 22.23.13 
Cisterne, čiščenje 81.22.12 
Cisterne, kovinske, < 50  l 25.91.12 
Cisterne, kovinske, > 300 l 25.29.11 
Cisterne, kovinske, 50 - 300 l 25.91.11 
Citre 32.20.12 
Citronska kislina 20.14.34 
Citrusi; agrumi - sadike (Citrus spp) 01.30.10 
Citrusi; agrumi (Citrus spp) 01.23.1 
Civilna obramba, zaščita 84.22.12 
Cize 30.99.10 
Cmoki, surovi 10.61.24 
Cmoki, zamrznjeni, maloprodaja 47.00.24 
Cokle z lesenimi podplati 15.20.32 
Copati, hišni, iz tekstilnih materialov 15.20.14 
Copati, plastični 15.20.12 
Copati, športni 15.20.29 
Copati, usnjeni 15.20.13 
Cuclji, iz gume 22.19.71 
Cuketi (Cucurbita pepo) 01.13.39 
Cunje za čiščenje 13.92.29 
Cunje, v obliki odpadkov iz tekstila 13.94.20 
Curry 01.28.19 
Cut-back 23.99.13 
Cvetača (Brassica oleracea botrytis) 01.13.13 
Cvetje - seme 01.19.22 
Cvetje, maloprodaja 47.00.77 
Cvetje, posredovanje pri prodaji 46.11.12 
Cvetje, rezano 01.19.21 
Cvetje, umetno 32.99.55 
Cvetje, veleprodaja 46.22.10 
Cvetlice, sadike 01.30.10 
Cvetlični lončki, keramični, okrasni 23.41.13 
Cvetlični lončki, lončeni 23.49.12 
Cviček 11.02.12 
Cvrtniki (friteze) 27.51.24 
  
  
Č  
  
Čaj, maloprodaja 47.00.21 
Čaj, mate (Ilex paraguayensis), listi, nepredelani 01.27.13 
Čaj, pravi (Camellia sinensis), listi, nepredelani 01.27.12 
Čaj, pravi, mate, obdelan 10.83.13 
Čaj, veleprodaja 46.37.10 
Čajevi ekstrakti 10.83.14 
Čaji, ledeni 11.07.19 
Čaji, zeliščni 10.83.15 
Čajnice, storitve 56.30.10 
Čajniki, kovinski 25.99.12 
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Čarovniške predstave 93.29.29 
Čarovniški rekviziti 32.99.51 
Čarovniški rekviziti, maloprodaja 47.00.67 
Čarterski domači poleti  51.10.12 
Čarterski medkrajevni cestni prevoz potnikov 49.39.12 
Čarterski mednarodni poleti 51.10.14 
Čarterski prevoz izletnikov po morju 50.10.12 
Čas za oglaševanje na RTV, posredništvo pri 
prodaji 

73.12.12 

Čas za oglaševanje, preprodaja 73.12.20 
Čas za radijske oglase 60.10.30 
Časomerilci, športni, storitve 93.19.13 
Časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, 
internetni 

58.13.20 

Časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, 
tiskani 

58.13.10 

Časopisi, maloprodaja 47.00.62 
Časopisi, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Časopisi, veleprodaja 46.49.22 
Časopisni papir 17.12.11 
Časovna stikala 26.52.28 
Časovni registratorji, športni 26.52.28 
Čaše, steklene 23.13.12 
Čebelarske naprave 28.30.86 
Čebele 01.49.19 
Čebelji panji, leseni 16.29.14 
Čebelji vosek 01.49.26 
Čebri, leseni 16.24.12 
Čebula, navadna (Alium cepa) 01.13.43 
Čebula, sušena 10.39.13 
Čebulček 01.30.10 
Čebulice okrasnih rastlin 01.30.10 
Čebulnice, sveže 01.13.4 
Čedre 32.99.41 
Čeki, tiskanje 18.12.11 
Čekovni blanketi 58.19.14 
Čela 32.20.12 
Čelade iz plastičnih mas 32.99.11 
Čelade, za športe 32.30.15 
Čeleste 32.20.15 
Čeljustne klešče 25.73.30 
Čembala 32.20.11 
Čepi iz aglomerirane plute 16.29.23 
Čepi iz naravne plute 16.29.22 
Čepi za ušesa 32.99.11 
Čepice 14.19.42 
Česalni stroji za vlakna 28.94.11 
Česan bombaž 13.10.25 
Česana volna 13.10.24 
Česanje 96.02.11 
Česen (Alium sativum) 01.13.42 
Čestitke,  internetne 58.19.29 
Čestitke, ilustrirane, tiskane 58.19.11 
Češmin - korenine (Berberis vulgaris) 01.29.30 
Češmin (Berberis spp) 01.30.10 
Češminove jagode (Berberis vulgaris) 02.30.40 
Češnje - sadež (Prunus avium) 01.24.24 
Češnje - sadike (Prunus avium) 01.30.10 
Češnje, začasno konzervirane 10.39.24 
Češnjev sok 10.32.19 
Češplje; slive - sadež (Prunus domestica) 01.24.27 

Češplje; slive - sadike (Prunus domestica) 01.30.10 
Čevljarska kopita, lesena 16.29.11 
Čevljarski stroji 28.94.30 
Čevlji iz plastike, nepremočljivi 15.20.11 
Čevlji, maloprodaja 47.00.72 
Čevlji, ortopedski, maloprodaja 47.00.75 
Čevlji, ortopedski, po meri 32.50.22 
Čevlji, plastični 15.20.12 
Čevlji, popravilo 95.23.10 
Čevlji, posredovanje pri prodaji 46.16.12 
Čevlji, smučarski 32.30.12 
Čevlji, usnjeni 15.20.13 
Čevlji, veleprodaja 46.42.12 
Čibuki 32.99.41 
Čičerka (Cicer arietinum) 01.11.73 
Čičimak, navadni - sadež (Zizyhpus jujuba) 01.25.90 
Čikl-gumi (mleček sapotovca) (Achras zapota) 02.30.11 
Čili 01.28.12 
Čili, posušen ali mlet 10.84.22 
Činele 32.20.15 
Čipi 26.11.30 
Čipi, veleprodaja 46.52.12 
Čipke 13.99.11 
Čips, krompirjev 10.31.14 
Čips, maloprodaja 47.00.12 
Čisti etilni alkohol, nedenaturiran 11.01.10 
Čisti natrijev klorid 08.93.10 
Čistila za obraz 20.42.15 
Čistila za pomivanje posode 20.41.32 
Čistila, maloprodaja 47.00.84 
Čistila, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Čistila, površinsko aktivna 20.41.32 
Čistila, veleprodaja 46.44.12 
Čistila, za čiščenje z drgnenjem 20.41.44 
Čistilna vozila za cestišča 29.10.59 
Čistilne krpe 13.92.29 
Čistilne naprave za pline 28.25.14 
Čistilne naprave za steklenice 28.29.21 
Čistilne naprave za tekočine 28.29.12 
Čistilne postaje za vodo - objekti 42.21.13 
Čistilne postaje za vodo, gradnja 42.21.23 
Čisto železo 24.10.13 
Čiščenje avtomobilov 45.20.30 
Čiščenje cest, ulic 81.29.12 
Čiščenje čevljev obutim strankam 96.09.19 
Čiščenje dimnikov in kurišč 81.22.13 
Čiščenje fasad s paro, peskom 43.99.90 
Čiščenje gradbišč 43.12.11 
Čiščenje hlevov, staj, kurnikov, svinjakov 01.62.10 
Čiščenje izložb 81.22.11 
Čiščenje kanalizacije 37.00.11 
Čiščenje kmetijskih pridelkov 01.63.10 
Čiščenje kopalnih bazenov 81.29.19 
Čiščenje mulja z vodnega dna 42.91.20 
Čiščenje naprav 81.22.12 
Čiščenje notranjih sten 81.21.10 
Čiščenje novogradenj pred prevzemom 43.39.19 
Čiščenje odpadnih voda 37.00.11 
Čiščenje oken 81.22.11 
Čiščenje onesnažene podtalnice 39.00.11 
Čiščenje onesnaženega morja 39.00.12 
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Čiščenje onesnaženih zemljišč 39.00.11 
Čiščenje ozračja 39.00.13 
Čiščenje plaž 81.29.13 
Čiščenje prostorov, navadno 81.21.10 
Čiščenje rib, storitveno 10.20.91 
Čiščenje semen 01.64.10 
Čiščenje sestojev 02.40.10 
Čiščenje steklenic 81.29.19 
Čiščenje strojev 81.22.12 
Čiščenje tapeciranega pohištva 96.01.19 
Čiščenje tekstilij, kemično 96.01.12 
Čiščenje tekstilij, ročno 96.01.19 
Čiščenje usnja 96.01.12 
Čiščenje v bolnišnicah 81.22.12 
Čiščenje v računalniških prostorih 81.22.12 
Čiščenje vlakov, avtobusov, letal 81.29.19 
Čiščenje vode 36.00.20 
Čiščenje zunanjosti stavb 81.22.12 
Čiščenje, specializirano 81.22.12 
Čišljak, gomoljasti (Stachys tuberifera) 01.13.59 
Čitalniki za mikrofilme, mikrofiše ipd. 26.70.18 
Čitalniki, optični, računalniški 26.20.16 
Čizlakit, neobdelan 08.11.12 
Členi verig 25.93.17 
Človek ne jezi se 32.40.42 
Človeška kri 21.10.60 
Človeški lasje, neobdelani 96.02.20 
Čober (Saturea hortensis) 01.13.39 
Čokolada, bela 10.82.23 
Čokolada, maloprodaja 47.00.17 
Čokolada, v zavitkih nad 2 kg 10.82.21 
Čokolada, v zavitkih pod 2 kg 10.82.22 
Čokolada, veleprodaja 46.36.13 
Čokoladni bonboni 10.82.22 
Čolnarne - objekti 41.00.20 
Čolnarne, gradnja 41.00.40 
Čolni, motorni 30.12.19 
Čolni, napihljivi 30.12.12 
Čolni, policijski 30.11.33 
Čolni, posojanje 77.21.10 
Čolni, posredovanje pri prodaji 46.14.12 
Čolni, rešilni (razen na vesla) 30.11.33 
Čolni, športni, maloprodaja 47.00.65 
Čolni, veleprodaja 46.49.33 
Čolni, veslaški 30.12.19 
Čopiči, brivski, kozmetični 32.91.12 
Čopiči, slikarski 32.91.12 
Čopiči, soboslikarski, pleskarski 32.91.19 
Čopiči, veleprodaja 46.49.39 
Čreda, dajanje v najem 77.39.19 
Črepinje, steklene 38.11.51 
Čreva, umetna, iz beljakovin ali celuloze 22.21.21 
Čreva, umetna, iz plastičnih mas 22.21.29 
Čreva, živalska 10.11.60 
Črkoslikarska dela 43.34.10 
Črna detelja (Trifolium pratense) 01.19.10 
Črna redkev (Raphanus sativus niger) 01.13.49 
Črni čaj 10.83.13 
Črni gaber - sadike (Ostrya spp) 02.10.11 
Črni koren (Scorzonera hispanica) 01.13.49 
Črni premog 05.10.10 

Črni trn - sadež 01.24.28 
Črni trn - sadike (Prunus spinosa) 01.30.10 
Črnila, razen tiskarskih 20.59.30 
Črnila, tiskarska 20.30.24 
Črpalke toplotne, negospodinjske 28.25.13 
Črpalke za beton 28.13.11 
Črpalke za goriva 28.13.11 
Črpalke za maloprodajo motornih goriv 47.00.81 
Črpalke za tekočine, ročne 28.13.11 
Črpalke za tekočine, z merilnimi napravami 28.13.11 
Črpalke, batne, za tekočine 28.13.12 
Črpalke, centrifugalne, za tekočine 28.13.14 
Črpalke, hidravlične 28.12.13 
Črpalke, hidravlične, krilne, za tekočine 28.12.13 
Črpalke, rotacijske, krilne, za tekočine 28.13.13 
Črpalke, potopne 28.13.14 
Črpalke, pretočne 28.13.14 
Črpalke, propelerske 28.13.14 
Črpalke, rotacijske, za tekočine 28.13.13 
Črpalke, tlačne, za tekočine (razen za beton) 28.13.12 
Črpalke, vakuumske 28.13.21 
Črpalke, veleprodaja 46.69.19 
Črpalke, vijačne, za tekočine 28.13.13 
Črpalke, zobniške, za tekočine 28.13.13 
Črpalke, zračne, na ročni ali nožni pogon 28.13.22 
Črpalne postaje, gradnja 42.21.22 
Črpalne postaje, vodovodne 42.21.12 
Črpanje vode iz premogovnikov 09.90.11 
Črtalniki, računalniški 26.20.16 
Črtalo za ustnice 20.42.12 
Črtno kodiranje 82.99.19 
Črvi 01.49.19 
Čuvanje 80.10.12 
Čužka, kanarska (Phalaris canariensis) 01.11.49 
  
  
D  
  
Dajanje avtobusov brez voznikov v najem ali 
zakup 

77.12.19 

Dajanje avtobusov z voznikom v najem 49.39.31 
Dajanje avtomobila z voznikom v najem 49.32.12 
Dajanje bagrov brez upravljavcev v najem 77.32.10 
Dajanje buldožerjev brez upravljavcev v najem 77.32.10 
Dajanje cestnih tovornih vozil brez voznika v 
najem 

77.12.11 

Dajanje CPU (računalniškega časa) v najem 63.11.11 
Dajanje dotacij s strani članskih organizacij 94.99.20 
Dajanje fizičnih delavcev v najem 78.30.14 
Dajanje glasbil v najem 77.29.13 
Dajanje gostinskih delavcev v najem 78.30.15 
Dajanje gradbenih delavcev v najem 78.30.14 
Dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v 
najem 

77.32.10 

Dajanje gradbenih strojev z upravljavci v najem 43 
Dajanje grobov v najem 96.03.11 
Dajanje igralnih avtomatov na žetone v najem 77.39.19 
Dajanje industrijske opreme v najem 77.39.19 
Dajanje industrijskih delavcev v najem 78.30.14 
Dajanje jadrnic brez posadke v najem 77.21.10 
Dajanje jadrnic s posadko v najem 50.10.20 
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Dajanje kmetijske mehanizacije z upravljavci v 
najem 

01.61.10 

Dajanje kmetijskih strojev brez upravljavcev v 
najem 

77.31.10 

Dajanje kombijev brez voznika v najem 77.11.10 
Dajanje kuharjev v najem  78.30.15 
Dajanje ladij brez posadke v najem 77.34.10 
Dajanje lastnih stanovanjskih nepremičnin v 
najem 

68.20.11 

Dajanje letal brez posadke v najem 77.35.10 
Dajanje manekenov v najem 78.30.19 
Dajanje merilnih instrumentov v najem 77.39.19 
Dajanje morskih potniških plovil s posadko v 
najem 

50.10.20 

Dajanje morskih tovornih plovil s posadko v 
najem 

50.20.21 

Dajanje morskih vlačilcev s posadko v najem 50.20.21 
Dajanje natakarjev v najem  78.30.15 
Dajanje nestanovanjskih nepremičnin v najem 68.20.12 
Dajanje osebja za nego v najem  78.30.16 
Dajanje osebja za pomoč na domu v najem 78.30.19 
Dajanje osebnih avtomobilov brez voznika v 
najem 

77.11.10 

Dajanje pisarniške opreme brez operaterjev v 
najem 

77.33.11 

Dajanje pisarniških delavcev v najem 78.30.12 
Dajanje počitniških prikolic, avtodomov v najem 77.39.13 
Dajanje pohištva v najem 77.29.12 
Dajanje postavljenih delovnih odrov v najem 43.99.20 
Dajanje potniških ladij s posadko v najem 50.10.20 
Dajanje potniških letal s posadko v najem 51.10.20 
Dajanje pravnikov v najem 78.30.19 
Dajanje računalničarjev v najem  78.30.11 
Dajanje računalnikov brez operaterjev v najem 77.33.12 
Dajanje ročnega orodja v najem 77.29.16 
Dajanje sladkovodnih potniških plovil s  
posadko v najem 

50.30.20 

Dajanje sladkovodnih tovornih plovil s posadko  
v najem 

50.40.21 

Dajanje sladkovodnih vlačilcev s posadko v 
najem 

50.40.21 

Dajanje strojev za izkopavanje v najem 77.32.10 
Dajanje tankerjev brez posadke v najem 77.34.10 
Dajanje telefonskih naprav in opreme v najem 77.39.14 
Dajanje telekomunikacijske opreme brez 
upravljavcev v najem 

77.39.14 

Dajanje tirnih vozil brez voznika v najem 77.39.11 
Dajanje tovornih vozil z voznikom v najem 49.41.20 
Dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem 51.21.20 
Dajanje transportnih delavcev v najem 78.30.14 
Dajanje trgovskih delavcev v najem 78.30.13 
Dajanje učiteljev v najem 78.30.19 
Dajanje vprežnih vozil brez voznikov v najem  
ali zakup 

77.12.19 

Dajanje zabojnikov (kontejnerjev) v najem 77.39.12 
Dajanje zabojnikov za bivanje ali pisarne v  
zakup ali najem 

77.39.19 

Dajanje zdravstvenih delavcev v najem  78.30.16 
Dajanje znanstvene opreme v najem 77.39.19 
Dajanje zračnih potniških plovil s posadko v 
najem 

51.10.20 

Dajanje zrakoplovov brez posadke v najem 77.35.10 
Daktilografske storitve 82.19.13 

Dalije; georgine (Dahlia variablis) 01.30.10 
Daljinomeri 26.51.12 
Daljinski nadzor  80.20.10 
Daljinsko opazovanje, meritve zemeljske 
površine 

71.12.34 

Daljnogledi 26.70.22 
Daljnogledi, maloprodaja 47.00.83 
Daljnogledi, posojanje 77.29.19 
Daljnovodi, komunikacijski, nadzemni, gradnja 42.22.21 
Daljnovodi, komunikacijski, podzemni ali 
podvodni, gradnja 

42.22.21 

Daljnovodi, nadzemni, gradnja 42.22.21 
Daljnovodi, podzemni, podvodni, gradnja 42.22.21 
Daljnovodi, projektiranje 71.12.13 
Dama 32.40.42 
Damjek 01.49.19 
Darila, zavijanje 82.92.10 
Darts 32.40.42 
Dašin (Colocasia esculenta) 01.13.59 
Datlji - sadež (Phoenix dactylifera) 01.22.13 
Datlji - sadike (Phoenix dactylifera) 01.30.10 
Davčna inšpekcija 84.11.12 
Davčne storitve javne uprave 84.11.12 
Davčno svetovanje podjetjem 69.20.31 
Davčno svetovanje zasebnikom 69.20.32 
Dediščina, kulturna, varovanje 91.03.10 
Dediščina, naravna, varovanje 91.04.12 
Defolianti 20.20.13 
Degras 10.41.72 
Dekalkomanije, tiskane 58.19.13 
Dekapiranje kovin 25.61.22 
Dekapirni preparati 20.59.56 
Dekofeinizirana kava 10.83.11 
Dekontaminizacija objektov 81.22.12 
Dekoracija, kovinska, gradbena, montaža 43.39.11 
Dekoracije, kamnite, gradbene, montaža 43.33.21 
Dekoraterske storitve 74.10.11 
Dekorativni propilenski trakovi 20.60.14 
Dekstrini 10.62.11 
Dela z ojačanim betonom 43.99.40 
Dela za toplotno izolacijo 43.29.11 
Dela za zvočno izolacijo 43.29.11 
Dela, črkoslikarska 43.34.10 
Dela, fasaderska 43.31.10 
Dela, inštalaterska 43.22.11 
Dela, soboslikarska 43.34.10 
Dela, steklarska 43.34.20 
Dela, višinska 43.99.90 
Dela, zidarska 43.99.60 
Delavci v industriji, dajanje v najem 78.30.14 
Delavci, storitve pri zaposlovanju 78.10.12 
Delavnice 41.00.20 
Delavnice, gradnja 41.00.40 
Delavniške stavbe 41.00.20 
Delavniške stavbe, gradnja 41.00.40 
Delavska univerza, nedefinirana po stopnji 85.59.13 
Delavski avtobusi, posebne medkrajevne linije 49.39.12 
Delavski avtobusi, posebne primestne linije 49.39.13 
Delavski domovi, nastanitve 55.90.12 
Delfini 03.00.69 
Deli  koles in drugih vozil brez motorja 30.92.30 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 STVARNO KAZALO 

 

363 

Deli alarmnih naprav 26.30.60 
Deli baterij 27.20.12 
Deli bencinskih motorjev za vozila 28.11.41 
Deli centrifug 28.29.82 
Deli črpalk za tekočino 28.13.31 
Deli dežnikov, sprehajalnih palic, bičev ipd. 32.99.22 
Deli dizel motorjev za vozila 28.11.42 
Deli dvigal za tekočine 28.13.31 
Deli električne opreme za vozila 29.31.30 
Deli električne signalizacije 27.90.33 
Deli električnih akumulatorjev 27.20.24 
Deli električnih gospodinjskih naprav 27.51.30 
Deli električnih kondenzatorjev 27.90.81 
Deli električnih motorjev in agregatov 27.11.61 
Deli električnih uporov 27.90.82 
Deli filtrirnih naprav 28.29.82 
Deli gonil 28.15.39 
Deli gorilnikov 28.21.14 
Deli gozdarskih strojev 28.30.93 
Deli gumbov in zadrg 32.99.24 
Deli hidravličnih motorjev 28.12.20 
Deli hladilnih in zamrzovalnih naprav 28.25.30 
Deli in oprema za drsalke in kotalke 32.30.11 
Deli in oprema za fotokopirne naprave 28.23.26 
Deli in oprema za geodetske in risalne 
instrumente 

26.51.82 

Deli in oprema za glasbila 32.20.20 
Deli in oprema za invalidske vozičke 30.92.30 
Deli in oprema za laserje (razen laserskih diod)  26.70.25 
Deli in oprema za lutke 32.40.13 
Deli in oprema za motorna kolesa in mopede 30.91.20 
Deli in oprema za naprave s tekočimi kristali 26.70.25 
Deli in oprema za navigacijske instrumente  26.51.86 
Deli in oprema za optične instrumente in naprave 26.70.24 
Deli in oprema za pisalne in računske stroje 28.23.24 
Deli in oprema za računalniške naprave 26.20.40 
Deli in oprema za video in audio naprave 26.40.51 
Deli in pribor za avtomobilske karoserije, kabine 29.32.20 
Deli in pribor za fotografsko opremo 26.70.19 
Deli in pribor za stroje za obdelavo nekovinskih 
materialov 

28.49.24 

Deli in pribor za tkalne in predilne stroje 28.94.51 
Deli induktorjev 27.11.62 
Deli integriranih vezij 26.11.40 
Deli jedrskih reaktorjev 25.30.22 
Deli kalandrov 28.29.83 
Deli klimatskih naprav 28.25.30 
Deli ključavnic 25.72.13 
Deli kmetijskih strojev 28.30.9 
Deli knjigoveških in tiskarskih strojev 28.99.40 
Deli kompresorjev 28.13.32 
Deli konstrukcij iz železa, jekla ali aluminija 25.11.23 
Deli kotalnih ležajev 28.15.31 
Deli kotlov za centralno ogrevanje 25.21.13 
Deli kotlov za pridobivanje vodne pare 25.30.13 
Deli lesene embalaže 16.24.13 
Deli letalskih batnih motorjev 30.30.15 
Deli menjalnikov 28.15.39 
Deli metalurških strojev in naprav 28.91.12 
Deli molznih in mlekarniških strojev 28.30.94 
Deli mostov, kovinski 25.11.21 

Deli naprav za avtomatsko regulacijo, krmiljenje 26.51.85 
Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 27.12.40 
Deli naprav za fluidno tehniko 28.12.20 
Deli naprav za mehanski prenos energije 28.15.39 
Deli neelektričnih štedilnikov, peči, kuhalnikov  27.52.20 
Deli neoptičnih mikroskopov 26.51.83 
Deli obutve 15.20.40 
Deli okvirjev za očala 32.50.44 
Deli orožja 25.40.14 
Deli ortopedskih pripomočkov 32.50.23 
Deli otroških vozičkov 30.92.40 
Deli pakirnih strojev, naprav 28.29.85 
Deli parnih turbin 28.11.31 
Deli peči 28.21.14 
Deli peči in kurilnih naprav 28.21.14 
Deli perutninarskih strojev 28.30.93 
Deli pip, ventilov, zasunov 28.14.20 
Deli pisal 32.99.14 
Deli plinskih generatorjev 28.29.81 
Deli plinskih turbin (razen turboreaktivnih) 28.11.33 
Deli pnevmatičnih motorjev 28.12.20 
Deli pogonskih verig, iz železa ali jekla 28.15.32 
Deli pohištva, razen sedežnega 31.00.20 
Deli poljedelskih strojev 28.30.93 
Deli polnilnih, pakirnih strojev 28.29.85 
Deli pomivalnih strojev, industrijskih 28.29.85 
Deli potenciometrov 27.90.82 
Deli pralnih strojev 28.94.52 
Deli prikolic 29.20.30 
Deli primarnih celic 27.20.12 
Deli radarske opreme 26.51.81 
Deli radijskih, TV sprejemnikov, oddajnikov 26.40.52 
Deli razpršilnih naprav 28.29.83 
Deli reostatov 27.90.82 
Deli ročnih strojčkov z električnim motorjem 28.24.21 
Deli ročnih strojčkov z neelektričnim motorjem 28.24.22 
Deli ročnih strojčkov, pnevmatičnih 28.24.22 
Deli sedežev 31.00.14 
Deli sklopk 28.15.39 
Deli statičnih pretvornikov 27.11.62 
Deli strojev in naprav za posebne namene 28.99.52 
Deli strojev za čiščenje 28.29.85 
Deli strojev za obdelavo gum in plastičnih mas 28.96.20 
Deli strojev za obdelavo mineralnih snovi 28.92.62 
Deli strojev za obdelavo zemlje 28.30.92 
Deli strojev za polprevodniške rezine 28.99.51 
Deli strojev za predelavo papirja 28.95.12 
Deli strojev za predelavo tobaka 28.93.33 
Deli strojev za proizvodnjo celuloze 28.95.12 
Deli strojev za proizvodnjo papirja 28.95.12 
Deli strojev za proizvodnjo pijač 28.93.31 
Deli strojev za proizvodnjo živil 28.93.32 
Deli strojev za sortiranje zrnja 28.93.34 
Deli strojev za steklarstvo 28.99.52 
Deli strojev za usnjarstvo 28.94.52 
Deli strojev za vrtanje, kopanje 28.92.61 
Deli strojev za zemeljska dela 28.92.61 
Deli strojev, iz železa ali jekla 28.29.84 
Deli svetil, stekleni 23.19.24 
Deli svetilk in svetil 27.40.42 
Deli svetilk ipd., iz plastičnih mas 22.29.24 
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Deli šivalnih strojev 28.94.52 
Deli škripčevja, dvigal, viličarjev, transporterjev 28.22.19 
Deli števcev 26.51.84 
Deli tehtnic 28.29.83 
Deli telefonskih ali telegrafskih naprav 26.30.30 
Deli telesa, umetni 32.50.22 
Deli tirnih vozil, vlakov 30.20.40 
Deli toplotnih črpalk 28.25.30 
Deli transformatorjev 27.11.62 
Deli turboreaktivnih in turbopropelerskih motorjev 30.30.16 
Deli ur 26.52.27 
Deli ventilatorjev 28.13.32 
Deli verig 25.93.17 
Deli vodnih turbin 28.11.32 
Deli vozil, iz vlite gume 22.19.73 
Deli vrat, oken, podbojev, rolet, iz plastičnih mas 22.23.14 
Deli vžigalnikov 32.99.42 
Deli za avtomobile, maloprodaja na tržnicah 
stojnicah 

45.32.29 

Deli za avtomobile, maloprodaja po pošti 45.32.22 
Deli za avtomobile, maloprodaja prek interneta 45.32.21 
Deli za avtomobile, maloprodaja v 
nespecializiranih prodajalnah 

45.32.29 

Deli za avtomobile, maloprodaja v 
specializiranih prodajalnah 

45.32.12 

Deli za diode 26.11.40 
Deli za električne brivnike 27.51.30 
Deli za električne varilne naprave 27.90.32 
Deli za katodne cevi 26.11.40 
Deli za kombajne 28.30.91 
Deli za kosilnice 28.30.91 
Deli za livarske stroje 28.91.12 
Deli za motorna kolesa, maloprodaja na tržnicah 45.40.30 
Deli za motorna kolesa, maloprodaja po 
internetu, pošti 

45.40.30 

Deli za motorna kolesa, maloprodaja v 
nespecializiranih prodajalnah 

45.40.30 

Deli za motorna kolesa, maloprodaja v 
specializiranih prodajalnah 

45.40.20 

Deli za motorna kolesa, posredovanje pri 
veleprodaji 

45.40.40 

Deli za motorna kolesa, veleprodaja 45.40.10 
Deli za naprave za nego las 27.51.30 
Deli za neelektrične varilne naprave 28.29.86 
Deli za ohišja ležajev 28.15.39 
Deli za prodajne avtomate 28.29.83 
Deli za radarje in za naprave za radionavigacijo 26.51.81 
Deli za reakcijske motorje (razen turboreaktivne) 28.12.20 
Deli za stroje za obdelavo kovin 28.41.40 
Deli za valjarne, za kovine 28.91.12 
Deli zračnih ali vakuumskih črpalk 28.13.32 
Deli zračnih in vesoljskih plovil 30.30.50 
Deli žarnic 27.40.41 
Deli žerjavov, bagrov, nakladalnikov 28.22.20 
Deli, izolirni, iz keramike 23.43.10 
Deli, izolirni, iz plastičnih mas 27.33.14 
Delodajalska združenja, storitve 94.11.10 
Delovna terapija 86.90.19 
Delovne halje 14.12.30 
Delovne hlače, moške 14.12.12 
Delovne hlače, ženske 14.12.22 
Delovni kombinezoni 14.12.30 

Delovni kompleti, moške 14.12.11 
Delovni kompleti, ženski 14.12.21 
Delovni pulti, leseni 31.09.13 
Delovni zvezki, tiskani 58.11.11 
Demonstracijski modeli, naprave 32.99.53 
Demontaža odpadnih naprav 38.31.12 
Demontaža odrabljenih računalnikov 38.31.12 
Demontaža starih avtomobilov 38.31.12 
Demontaža vrtalnih stolpov za nafto 09.10.12 
Denarna podpora s strani članskih organizacij 94.99.20 
Denarnice ipd. 15.12.12 
Denarnice, maloprodaja 47.00.73 
Denarno posredovanje finančnim posrednikom  
s strani nedenarnih institucij 

64.92.11 

Denarno posredovanje finančnim posrednikom, 
bančno  

64.19.21 

Denarno posredovanje potrošnikom s strani 
nedenarnih institucij 

64.92.12 

Denarno posredovanje potrošnikom, bančno  64.19.22 
Denaturiran etanol 20.14.75 
Densiometri 26.51.53 
Dentistične storitve 86.23.19 
Deodoranti za prostore 20.41.41 
Deodoranti za telo 20.42.19 
Depilatorji 20.42.19 
Depiliranje 96.02.19 
Deponiranje dokumentov 69.10.19 
Depozitne storitve 66.19.32 
Deratizacija 81.29.11 
Derivati acetalov 20.14.63 
Derivati acikličnih ogljikovodikov, fluorirani 20.14.19 
Derivati acikličnih ogljikovodikov, jodirani 20.14.19 
Derivati acikličnih ogljikovodikov, klorirani 20.14.13 
Derivati aldehidov, halogenski, sulfo-, nitro- 20.14.61 
Derivati aromatskih aminov 20.14.41 
Derivati aromatskih ogljikovodikov, halogenizirani 20.14.19 
Derivati ciklanskih kislin 20.14.33 
Derivati etrov 20.14.63 
Derivati fenola 20.14.24 
Derivati hidrazina, organski 20.14.44 
Derivati ketonov, halogenski, sulfo-, nitro- 20.14.62 
Derivati ogljikovodikov, nitrirani 20.14.14 
Derivati ogljikovodikov, sulfonirani 20.14.14 
Derivati polikarboksilnih aromatskih kislin 20.14.34 
Derivati polikarboksilnih cikličnih, acikličnih kislin 20.14.33 
Derivati rastlinskih smol 20.14.71 
Derivati spojin z nitrilno funkcijo 20.14.43 
Derivati ureinov 20.14.43 
Desalinacija vode 36.00.20 
Desertna vina 11.02.12 
Deske, jadralne 32.30.13 
Deske, neprofilirane 16.10.10 
Deske, odskočne 32.30.14 
Deske, profilirane 16.10.21 
Deske, risalne 26.51.32 
Deske, straniščne, iz plastičnih mas 22.23.12 
Deske, veleprodaja 46.73.12 
Deske, za smučanje 32.30.11 
Destilacijske naprave 28.29.11 
Destilati premogovega katrana 20.14.73 
Destilatorji, laboratorijski 32.50.13 
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Destilirana voda 20.13.52 
Destilirana voda, veleprodaja 46.75.12 
Deščice za parket 16.10.21 
Detektivske storitve 80.30.10 
Detektorji nevronov 26.51.41 
Detektroji dima, elektronski 26.51.53 
Detelja 01.19.10 
Detelja, seme 01.13.60 
Detergenti 20.41.32 
Detergenti, maloprodaja 47.00.84 
Detergenti, veleprodaja 46.44.12 
Detonatorji 20.51.12 
Detoniranje min 39.00.11 
Deviško olivno olje 10.41.23 
Devterij 20.13.61 
Dezinfekcija  81.29.11 
Dezinfekcija kmetijskih pridelkov 01.63.10 
Dezinfekcija semen 01.64.10 
Dezinfektanti 20.20.14 
Dezinsekcija 81.29.11 
Dežen, akant (Acanthus mollis) 01.30.10 
Dežni plašči 14.19.32 
Dežniki 32.99.21 
Diac elementi 26.11.21 
Diademi z vdelamini dragimi kamni 32.12.14 
Diagnostične naprave, električne 26.60.12 
Diagnostični reagenti 20.59.52 
Diagnostično slikanje, brez diagnostike 86.90.17 
Diamanti, industrijski, neobdelani 08.99.22 
Diamanti, industrijski, obdelani 32.12.12 
Diamanti, naravni, brušeni 32.12.11 
Diamanti, naravni, neobdelani 08.99.22 
Diamanti, vdelani 32.12.14 
Diamantni nakit 32.12.14 
Diamantni prah 32.12.12 
Diamantni svedri za kamen 25.73.60 
Diamonijev fosfat 20.15.72 
Diapozitivi, razviti 74.20.19 
Diaprojektorji 26.70.16 
Diatermični aparati, medicinski 26.60.12 
Diazo-kopiranje 82.19.11 
Diciandiamid 20.14.43 
Didaktični pripomočki 32.99.53 
Dietalomanin 20.14.42 
Dietetična živila 10.86.10 
Dietetični izdelki, maloprodaja 47.00.23 
Dietetični izdelki, veleprodaja 46.38.21 
Dietetika 86.90.19 
Dietil eter 20.14.63 
Dietilamin 20.14.41 
Difenbahija (Dieffenbachia spp) 01.30.10 
Difosferjev pentoksid 20.13.24 
Difrakcijske mrežice 26.70.21 
Difraktografi 26.51.61 
Digitalne fotokamere 26.70.13 
Digitalne naprave v obliki sistema 26.20.14 
Digitalne procesne enote s pomnilnikom,  
vhodno in izhodno enoto 

26.20.13 

Digitalni fotoaparati 26.70.13 
Digol 20.14.63 
Dihalne naprave, tudi potapljaške, alpinistične 32.50.21 

Dijaški domovi, nastanitve 55.90.11 
Diklorometan 20.14.13 
Diktafoni, z napravo za snemanje zvoka 26.40.32 
Dilatacijski kosi, iz gume 22.19.73 
Dilatometri 26.51.53 
Dimetil tereftalat 20.14.34 
Dimljeni sir 10.51.40 
Dimljeno meso, goveje 10.13.12 
Dimljeno meso, prašičje 10.13.11 
Dimna vodila, keramična 23.32.12 
Dimne naprave (za proizvodnjo dima) 20.51.14 
Dimnikarske storitve 81.22.13 
Dimniki, industrijski, gradnja 43.99.90 
Dinamit 20.51.11 
Dinamo svetilke 27.40.21 
Dinamomagneti 29.31.21 
Dinamometri 26.51.62 
Dinas zemljine 08.12.22 
Dinatrijevi tetraborati 20.13.62 
Dinje (Cucumis melo) 01.13.29 
Diode LED 26.11.22 
Diode, razen LED 26.11.21 
Diode, veleprodaja 46.52.12 
Dioli in njihovi derivati 20.14.23 
Diospiros - sadež (Diospyros virginiana) 01.24.29 
Diplomatske storitve 84.21.11 
Dirkalna kolesa 30.92.10 
Diskaste vzmeti 25.93.16 
Diskdžokeji, storitve 90.01.10 
Diskete z računalniškimi zapisi, razmnoževanje 18.20.30 
Diskete, neposnete 26.80.11 
Diski z videoposnetki 59.11.23 
Diski za rezanje kovin 25.73.20 
Diski, atletski 32.30.14 
Diski, neposneti, veleprodaja 46.52.13 
Diski, računalniški 26.20.21 
Diskoteke, strežba pijač 56.30.10 
Disperzna barvila 20.12.21 
Distribucija elektrike 35.13.10 
Distribucija filmov in videofilmov 59.13.12 
Distribucija hladilne vode ali zraka 35.30.22 
Distribucija plina po plinovodnem omrežju 35.22.10 
Distribucija stisnjenega zraka po omrežju 35.30.22 
Distribucija tople vode po omrežju 35.30.12 
Distribucija vode 36.00.20 
Distribucijsko električno omrežje, nadzemno, 
gradnja 

42.22.22 

Distribucijsko električno omrežje, podzemno, 
gradnja 

42.22.22 

Dišavna sredstva za prostore 20.41.41 
Dišavne esence za živila 20.53.10 
Dišavne palčke za odišavljanje prostorov 20.41.41 
Dišavnice; začimbe - nepredelane 01.28.1 
Ditiokarbonati, ditiokarbamati 20.14.51 
Ditioniti 20.13.41 
Divani, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Divani, z lesenim ogrodjem 31.00.12 
Divjačina, maloprodaja 47.00.13 
Divjačina, veleprodaja 46.32.11 
Divjačinsko meso 10.11.39 
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Divjačinsko meso meso, prekajeno, soljeno, 
sušeno 

10.13.13 

Divjad 01.49.19 
Divji kostanj - plod (Aesculus hippocastanum) 01.29.30 
Divji kostanji (Aesculus hippocastanum) 01.30.10 
Dizajn industrijskih izdelkov 74.10.12 
Dizajn notranje opreme 74.10.11 
Dizajn oblačil ipd. 74.10.19 
Dize, za dizel motorje 28.11.42 
Dizel gorivo 19.20.26 
Dizel gorivo, maloprodaja 47.00.81 
Dizel gorivo, veleprodaja 46.71.12 
Dizel motorji, industrijski 28.11.13 
Dizel motorji, za lokomotive 28.11.13 
Dizel motorji, za plovila 28.11.13 
Dizel motorji, za vozila 29.10.13 
DJ, storitve 90.01.10 
Dlaka, fina, živalska 01.49.28 
Dleta, ročna 25.73.30 
Dnevniki, internetni 58.13.20 
Dnevniki, tiskani 58.13.10 
Dnevno varstvo invalidnih odraslih 88.10.15 
Dnevno varstvo otrok brez motenj 88.91.11 
Dnevno varstvo otrok z motnjami 88.91.12 
Dnevno varstvo starejših oseb 88.10.12 
Dobavnice, v blokih 17.23.13 
Dobrovita (Viburnum lantana) 01.30.10 
Dodatki družinski, otroški 84.30.14 
Dodatki oblačilni, iz plastičnih mas 22.29.10 
Dodatki za cement 20.59.57 
Dodatki za mineralna olja 20.59.42 
Dodatki, oblačilni, iz gume 22.19.60 
Dodatki, oblačilni, iz pletenega blaga 14.19.19 
Dodatki, oblačilni, iz tkanega blaga 14.19.23 
Dodatki, oblačilni, iz usnja ali nadomestkov usnja 14.19.31 
Dodelava lesnih plošč 16.21.91 
Dodelava novega pohištva (razen tapeciranja), 
storitvena 

31.09.91 

Dodelava tekstila 13.30.1 
Dojilje, krave 01.41.10 
Doki - objekti 42.91.10 
Doki, gradnja 42.91.20 
Doki, plavajoči 30.11.33 
Doki, suhi - objekti 42.91.10 
Doki, suhi, gradnja 42.91.20 
Dokolenke 14.31.10 
Dokumentarni filmi, produkcija 59.11.11 
Dolomit, žgan 23.52.30 
Domače živali, veleprodaja 46.23.10 
Domači posebni zračni prevoz  potnikov 51.10.12 
Domači redni zračni prevoz potnikov 51.10.11 
Domino kocke 32.40.42 
Domoljubna združenja 94.99.14 
Domovi za duševno prizadete otroke 87.20.11 
Domovi za invalidne odrasle 87.30.13 
Domovi za invalidno mladino 87.30.12 
Domovi za narkomane - odrasle 87.20.12 
Domovi za narkomane - otroke 87.20.11 
Domovi za ostarele 87.30.11 
Domovi za otroke brez staršev 87.90.11 
Domovi za prizadete odrasle 87.20.12 

Domovi za zdravljenje alkoholizma 87.20.12 
Domovi, delavski, nastanitve 55.90.12 
Domovi, dijaški, nastanitve 55.90.11 
Domovi, planinski, storitve 55.20.11 
Domovi, počitniški, storitve 55.20.11 
Dopiran sicilij za elektroniko 20.59.53 
Dopirane spojine, za elektroniko 20.59.53 
Dopirani elementi  za elektroniko 20.59.53 
Dopisnice, ilustrirane, tiskane 58.19.11 
Dopisnice, navadne 17.23.12 
Dostava blaga na naslove 53.20.19 
Dostava časopisov, če to opravlja javna pošta 53.10.11 
Dostava hrane na dom 53.20.12 
Dostava jedil restavracijam 56.29.20 
Dostava jedil transportnim podjetjem 56.29.11 
Dostava jedil zasebnim gospodinjstvom 53.20.12 
Dostava paketov kot kurirska storitev 53.20.11 
Dostava perila za pranje 96.01.19 
Dostava pošiljk kot kurirska storitev 53.20.11 
Dostava pošiljk kot univerzalna poštna storitev 53.10.12 
Dostop do javnega brezžičnega telefonskega 
omrežja 

61.20.11 

Dostop do javnega fiksnega telefonskega 
omrežja 

61.10.11 

Dostop do interneta, brezžičnega, 
ozkopasovnega, storitve ponudnika 

61.20.41 

Dostop do interneta, brezžičnega, 
širokopasovnega, storitve ponudnika 

61.20.42 

Dostop do interneta, kabelskega, 
ozkopasovnega, storitve ponudnika 

61.10.42 

Dostop do interneta, kabelskega, 
širokopasovnega, storitve ponudnika 

61.10.43 

Dotacije s strani članskih organizacij 94.99.20 
Dovoz vode s cisternami 36.00.20 
Dozimetri za radiologijo 26.51.41 
Dozirne črpalke 28.13.12 
Dracena; zmajevec (Dracaena spp) 01.30.10 
Dragi kamni, naravni, neobdelani 08.99.22 
Dragi kamni, obdelani 32.12.11 
Dragi kamni, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Dragi kamni, umetni 20.13.68 
Dragi kamni, veleprodaja 46.76.19 
Draguljarski izdelki iz plemenitih kovin 32.12.13 
Draguljarski izdelki z dragimi ali podragimi   
kamni 

32.12.14 

Dragulji, brušeni 32.12.11 
Dragulji, vdelani 32.12.14 
Dramski tečaji, šole 85.52.19 
Draperije, okrasne 13.92.16 
Dražbarji, storitve 82.99.19 
Dražbene hiše, maloprodajne storitve 47.00.91 
Dražbene storitve, pravne  69.10.18 
Dražbene storitve, razen pravnih 82.99.19 
Dražeji 10.82.23 
Dren; svib (Cornus spp) 01.30.10 
Drenaža gradbišča 43.12.12 
Drenaža kmetijskega zemljišča 43.12.12 
Drenaža, limfna 96.02.19 
Drenažni kanali - objekti 42.21.13 
Drenažni kanali, gradnja 42.21.23 
Dresi, športni, iz pletenega blaga 14.19.12 
Dresi, športni, iz tkanega blaga 14.19.22 
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Dresing za solate 10.84.12 
Dresiranje hišnih živali 96.09.11 
Dresiranje psov čuvajev 80.10.19 
Dresiranje športnih živali 93.19.13 
Drevesa, stoječa 02.10.30 
Drevesca, božična, plastična 32.99.51 
Drevesca, božična, posekana 01.29.20 
Drevesnice, gozdne - storitve 02.10.20 
Drevje, gozdno - sadike 02.10.11 
Drevje, okrasno 01.30.10 
Drnulje (Cornus mas) 02.30.40 
Drobilni stroji, večnamenski 28.99.39 
Drobljenec, pšenični 10.61.31 
Drobljenje plastičnih odpadkov 38.32.12 
Drobljenje steklenih odpadkov 38.32.12 
Drobnica 01.45 
Drobnjak (Alium schoenoprasum) 01.13.44 
Drobovina, goveja, svinjska, ovčja, kozja, 
konjska, sveža ali ohlajena 

10.11.20 

Drobovina, goveja, svinjska, ovčja, kozja, 
konjska, zamrznjena 

10.11.39 

Drobovina, perutninska, sveža ali ohlajena 10.12.40 
Drobovina, perutninska, zamrznjena 10.12.20 
Drobovina, prekajena, soljena, sušena 10.13.13 
Drobovina, užitna, perutninska, zamrznjena 10.12.20 
Drobtine, krušne 10.72.11 
Drogovi jamski, kovinski 25.11.23 
Drogovi, impregnirani 16.10.31 
Drogovi, telovadni 32.30.14 
Dromedarji 01.44.10 
Drsališča - objekti 41.00.20 
Drsališča, gradnja 41.00.40 
Drsališča, pokrita, gradnja in priprava površin 41.00.40 
Drsalke 32.30.11 
Drugi deli za elektronke, polprevodniške 
elemente 

26.11.40 

Drugostopenjsko terciarno izobraževanje 85.42.14 
Drugostopenjsko terciarno izobraževanje, po 
internetu 

85.42.13 

Društva invalidov 94.99.13 
Društva krajanov 94.99.14 
Društva ljubiteljev raznih hobijev 94.99.16 
Društva najemnikov 94.99.19 
Društva obolelih 94.99.13 
Društva prijateljev mladine 94.99.13 
Društva upokojencev 94.99.13 
Društva vojnih veteranov 94.99.14 
Društva za varstvo okolja 94.99.12 
Društva za zaščito živali 94.99.12 
Društvo ekonomistov 94.12.10 
Društvo informatikov 94.12.10 
Društvo inženirjev in tehnikov 94.12.10 
Društvo likovnikov 94.12.10 
Društvo medicinskih sester 94.12.10 
Društvo novinarjev 94.12.10 
Društvo pravnikov 94.12.10 
Društvo športnih sodnikov 94.12.10 
Društvo vinogradnikov 94.12.10 
Družabni centri, storitve 94.99.17 
Družbe, investicijske, storitve 64.30.10 
Družinski dodatki 84.30.14 

Družinsko svetovanje 88.99.11 
Drva iglavcev 02.20.14 
Drva listavcev 02.20.14 
Drva, maloprodaja 47.00.85 
Drva, posredovanje pri prodaji 46.12.11 
Drva, veleprodaja 46.71.11 
Držaji, leseni 16.29.11 
Držala za strojna orodja 28.49.21 
Držala za žige, kovinska 25.99.22 
Državni arhivi, obratovanje 91.01.12 
Dude 32.20.13 
Dude iz gume 22.19.71 
Duglazija - sadike (Pseudotsuga spp) 02.10.11 
Duglazijina oblovina (Pseudotsuga  spp) 02.20.11 
Dumperji (prekucniki), za uporabo izven cest 28.92.29 
Dura (Sorghum durra) 01.11.49 
Durjo; cibetovec - sadež (Durio zibethinus) 01.25.90 
Durum; trda pšenica (Triticum durum) 01.11.11 
Dušik 20.11.11 
Dušikova gnojila 20.15.3 
Dušikova kislina 20.15.10 
Dušikovi oksidi 20.11.12 
Dušilke za žarnice 27.11.50 
DVD plošče z glasbo 59.20.33 
DVD plošče z video zapisi, razmnoževanje 18.20.20 
DVD plošče z zvočnimi zapisi 59.20.34 
DVD plošče, maloprodaja 47.00.64 
DVD plošče, posnete 59.11.23 
DVD plošče, posojanje 77.22.10 
Dvigala s prekucno posodo (skip) 28.22.16 
Dvigala za tekočine 28.13.14 
Dvigala za vozila 28.22.13 
Dvigala, hišna 28.22.16 
Dvigala, hišna, montaža 43.29.19 
Dvigala, hišna, popravilo, vzdrževanje 43.29.19 
Dvigala, industrijska 28.22.14 
Dvigala, industrijska, popravilo, vzdrževanje 33.12.15 
Dvigala, transportna 28.22.16 
Dvigalne naprave, veleprodaja 46.69.13 
Dvigalniki 28.22.13 
Dvigovanje potopljenih ladij na celinskih vodah 52.22.16 
Dvigovanje potopljenih ladij na morju 52.22.15 
Dvižne glave, elektromagnetne 27.90.40 
Dvižne mize 28.22.18 
Dvogledi 26.70.22 
Dvokolesa 30.92.10 
Dvoletnice, okrasne 01.30.10 
Dvorane za kulturne prireditve, obratovanje 90.04.10 
Dvorišča, asfaltiranje 42.11.20 
Dvorišča, tlakovanje 43.33.10 
Džamije, storitve 94.91.10 
Džemi 10.39.22 
Džemi, maloprodaja 47.00.12 
Džezve, kovinske 25.99.12 
Džipi, novi, maloprodaja 45.11.23 
Džipi, stari, maloprodaja 45.11.24 
Džipi, veleprodaja 45.11.12 
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E  
  
Ebonit 22.19.73 
Ebulioskopi 26.51.53 
Edamec 10.51.40 
EEG naprave 26.60.12 
Efedrin 21.10.53 
EKG naprave 26.60.12 
Ekološka gibanja 94.99.12 
Ekološko čiščenje zemljišč 39.00.11 
Ekološko svetovanje 74.90.13 
Ekonom lonci 25.99.12 
Ekonomska propaganda, samo zasnova 73.11.13 
Ekonomska propaganda, zasnova in izvedba 73.11.11 
Ekonomske ocene urbanističnega razvoja 71.11.31 
Ekonomsko načrtovanje, storitve vladnih enot 84.11.13 
Ekrani, računalniški 26.20.17 
Ekrazit 20.51.11 
Ekspanderji, telovadni 32.30.14 
Ekspandirana glina 23.99.19 
Ekspandirane rešetke iz železne pločevine 25.93.13 
Ekspertize o programski opremi 62.02.20 
Ekspertize o računalniških napravah 62.02.10 
Ekspozimetri 26.51.53 
Ekstenderji, barvni 20.59.59 
Ekstenziometri 26.51.62 
Ekstra lahko kurilno olje 19.20.26 
Ekstrakt, mesni 10.89.14 
Ekstrakti pravega ali mate čaja 10.83.14 
Ekstrakti žlez 21.10.60 
Ekstrakti, kavni 10.83.12 
Ekstrakti, rastlinski 10.89.15 
Ekstrakti, rastlinski, pripravljeni, za zdravilne 
namene 

21.20.13 

Ekstrudorji za plastične mase 28.96.10 
Ekstrudorji za sintetična vlakna 28.94.11 
Elastične sklopke 28.15.26 
Elastika za perilo 13.96.17 
Elastomerna teksturirana preja 20.60.13 
Elastomerni monofilament 20.60.14 
Elekrografit 23.99.14 
Elektrarne 42.22.13 
Elektrarne, gradnja 42.22.23 
Elektrarne, projektiranje 71.12.13 
Električna energija 35.11.10 
Električna glasbila 32.20.14 
Električna napeljava v drugih objektih, montaža 43.21.10 
Električna napeljava v nestanovanjskih stavbah, 
montaža 

43.21.10 

Električna napeljava v stanovanjskih stavbah, 
montaža 

43.21.10 

Električna napeljava za železnico, gradnja 42.22.21 
Električna oprema, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Električne gospodinjske naprave, veleprodaja 46.43.11 
Električne inštalacije v jadrnicah in čolnih 33.15.10 
Električne inštalacije v ladjah 30.11.92 
Električne odeje 27.51.14 
Električne stikalne naprave, veleprodaja 46.69.15 
Električne uporovne peči 28.21.13 
Električni izolatorji (razen keramičnih in 
steklenih) 

27.90.12 

Električni kuhalniki, gospodinjski 27.51.28 
Električni ročni obdelovalni stroji z lastnim 
motorjem 

28.24.11 

Električni rotacijski pretvorniki 27.11.32 
Električni stroji, veleprodaja 46.69.15 
Električni števci 26.51.63 
Električni števci, odčitavanje 82.99.19 
Električni upori, razen grelnih 27.90.60 
Električni vodniki, <=1000 V 27.32.13 
Električni vodniki, > 1000 V 27.32.14 
Električno omrežje, nadzemno, gradnja 42.22.22 
Električno omrežje, podzemno, gradnja 42.22.22 
Električno omrežje, projektiranje 71.12.13 
Elektrika 35.11.10 
Elektrode iz grafita, za elektrotehniko 27.90.13 
Elektrode, oplaščene 25.93.15 
Elektrodistribucijske postaje, gradnja 42.22.22 
Elektrodistribucijske storitve 35.13.10 
Elektroencefalografi 26.60.12 
Elektroerozija kovin 25.62.20 
Elektroerozijski obdelovalni stroji 28.41.11 
Elektroinštalacije na športnih igriščih 43.21.10 
Elektrokardiografi 26.60.12 
Elektromagneti 27.90.40 
Elektromagnetne sklopke 27.90.40 
Elektromedicinski aparati 26.60.12 
Elektromotorji, enofazni, na izmenični tok 27.11.22 
Elektromotorji, enosmerni 27.11.10 
Elektromotorji, univerzalni 27.11.21 
Elektromotorji, večfazni, izmenični, <= 750 W 27.11.23 
Elektromotorji, večfazni, izmenični, > 75 kW 27.11.25 
Elektromotorji, večfazni, izmenični,  
750 W - 75 kW 

27.11.24 

Elektromotorji, veleprodaja 46.69.15 
Elektronke, mikrovalovne 26.11.12 
Elektronska integrirana vezja  26.11.30 
Elektronska oprema, posredovanje pri prodaji 46.14.11 
Elektronska vezja, veleprodaja 46.52.12 
Elektronske knjige 58.11.20 
Elektronske komponente, veleprodaja 46.52.12 
Elektronski glasbeni zapisi 59.20.32 
Elektronski imeniki in adresarji 58.12.20 
Elektronski mikroskopi 26.51.61 
Elektropločevina, širine < 600 mm 24.10.54 
Elektropločevina, širine >= 600 mm 24.10.53 
Elektroterapevtski aparati 26.60.12 
Elementi gradbeni, montažni, iz betona 23.61.12 
Elementi kuhinjskega pohištva 31.02.10 
Elementi, dopirani, za elektroniko 20.59.53 
Elementi, radioaktivni 20.13.13 
Elevatorji, pnevmatični 28.22.17 
Elise zračnih plovil 30.30.50 
Elise, ladijske 25.99.26 
Eloksiranje 25.61.22 
Emajli, steklasti 20.30.21 
Emajliranje kovin 25.61.12 
Embalaža iz aluminija 25.92.12 
Embalaža iz kovin, razen iz aluminija 25.92.11 
Embalaža iz valovitega papirja 17.21.13 
Embalaža za pršila, iz aluminija 25.92.12 
Embalaža, cevasta, iz aluminija 25.92.12 
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Embalaža, steklena 23.13.11 
Embalaža, veleprodaja 46.76.19 
Embalirne naprave 28.29.21 
Embrio, živalski 01.49.27 
Ementalec 10.51.40 
Emulgatorji za maščobe 20.59.59 
Enciklopedije  na elektronskih medijih 58.11.20 
Enciklopedije, tiskane  58.11.14 
Encimi, pripravljeni 20.14.64 
Endivija (Cichorium endivia crispa) 01.13.15 
Endoskopi 32.50.13 
Energetski objekti 42.22.13 
Energetski objekti, gradnja 42.22.23 
Enofazni motorji na izmenični tok 27.11.22 
Enoletnice, okrasne 01.30.10 
Enološko svetovanje 74.90.20 
Enonitna sintetična preja 20.60.13 
Enonitna viskozna preja 20.60.24 
Enoosni traktorji 28.30.10 
Enote, hidravlične 28.12.15 
Episkopi 26.70.16 
Epoksidi 20.14.63 
Epoksidne smole v primarni obliki 20.16.40 
EPROM pomnilniki 26.11.30 
Epruvete, steklene 23.19.23 
Epsomit (naravni magnezijev sulfat) 08.91.19 
Ergotamin 21.10.53 
Eritromicin 21.10.54 
Esence, dišavne 20.53.10 
Esence, kavne 10.83.12 
Eskariola (Cichorium endivia latifolia) 01.13.15 
Esparto trava (Stipa tenacissima) 01.16.12 
Esparzeta (Onobrychis viciaefolia, O.sativa) 01.19.10 
Estri akrilne kisline 20.14.33 
Estri anorganskih kislin (razen halohenidov) 20.14.53 
Estri fosforne kisline 20.14.53 
Estri ocetne kisline 20.14.32 
Estri salicilne kisline 21.10.10 
Estri stearilske kisline 20.14.32 
Estrih, betonski, izdelava 43.99.40 
Estrogeni 21.10.52 
Etaloni za kontrolo standardov 26.51.66 
Etan, surov 06.20.10 
Etanal 20.14.61 
Etandiol 20.14.23 
Etanol, < 80 %, nedenaturiran 11.01.10 
Etanol, denaturiran 20.14.75 
Etanol, nedenaturiran, >= 80 % 20.14.74 
Etanol, veleprodaja 46.75.12 
Etažno ogrevanje, montaža 43.22.12 
Eten, > 95 % 20.14.11 
Eten, surov (< 95 %) 19.20.32 
Eterična olja 20.53.10 
Etikete, papirne 17.29.11 
Etikete, tekstilne, nevezene 13.96.17 
Etikete, tekstilne, vezene 13.99.12 
Etilen, > 95 % 20.14.11 
Etilen, surov (< 95 %) 19.20.32 
Etilendiamin, njegove soli 20.14.41 
Etilenglikol 20.14.23 
Etilenimin 21.10.31 

Etilni alkohol, denaturiran 20.14.75 
Etilni alkohol, nedenaturiran, >= 80 % 20.14.74 
Etnična združenja 94.99.14 
Etri 20.14.63 
Etuiji, iz katerihkoli materialov 15.12.12 
Etuiji, iz železa ali jekla 25.99.29 
Eukalipt (Eucalyptus spp) - sadike 02.10.11 
Eukaliptusovi hlodi (Eucalyptus spp) 02.20.12 
Evapometri 26.51.12 
Evkaliptusovo seme 02.10.12 
Evropske inštitucije, predstavništva 99.00.10 
Eze 32.50.13 
  
  
F  
  
Factoring (odkup terjatev) 64.99.19 
Fagoti 32.20.13 
Fajansna posoda, namizna 23.41.12 
Fajansne pečnice 23.49.12 
Fajfe 32.99.41 
Faksimilne naprave za telefonijo, računalniške 26.20.18 
Faksimilne naprave za telefonijo, žične 26.30.23 
Farmacevtske rastline, nepredelane 01.28.30 
Farmacevtski izdelki iz mehke gume 22.19.71 
Farmacevtski izdelki, maloprodaja 47.00.74 
Farmacevtski izdelki, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Farmacevtski izdelki, veleprodaja 46.46.11 
Farmacevtski proizvodi, odpadni 38.12.22 
Fasade, barvanje 43.34.10 
Fasaderska dela 43.31.10 
Fascikli za spise, iz papirja 17.23.13 
Fascikli, iz lepenke 17.21.15 
Fast food restavracije, storitve 56.10.19 
Fazani 01.49.12 
Feferoni (Capsicum frutescens), sveži 01.13.31 
Feferoni, suhi 01.28.12 
Fen za lase, električni 27.51.23 
Fenazon 21.10.31 
Fenikelo - čebula (Foeniculum vulgare dulce) 01.13.19 
Fenilocetna kislina, njene snovi 20.14.33 
Fenol, < 90 % 20.14.73 
Fenol, > 90 % 20.14.24 
Fenolftalein 21.10.31 
Fenolne smole, druge, v primarni obliki 20.16.56 
Feritna jedra za transformatorje, tuljave 27.11.62 
Feritni trajni magneti 23.44.12 
Fermentirane alkoholne pijače 11.03.10 
Fermetirano mleko 10.51.52 
Ferocerij 32.99.42 
Ferokrom 24.10.12 
Feromangan, ki vsebuje manj kot 2 % ogljika 24.10.12 
Feromangan, ki vsebuje nad 2% ogljika 24.10.12 
Feromolibden 24.10.12 
Feronikelj 24.10.12 
Ferosilicij 24.10.12 
Ferosilikomangan 24.10.12 
Ferovandalij 24.10.12 
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Ferovolfram in feroslikovolfram 24.10.12 
Ferozlitine 24.10.12 
Fesi 14.19.42 
Fiduciarne storitve 66.19.31 
Fige - sadež (Ficus carica) 01.22.14 
Figovec - sadike (Ficus carica) 01.30.10 
Fijakarji, prevozi 49.39.35 
Fiksir, za fotografijo 20.59.12 
Fiksne javne telefonske storitve, dostop do 
omrežja 

61.10.11 

Fiksne javne telefonske storitve, obravnava  
klicev 

61.10.12 

Fikus (Ficus spp) 01.30.10 
Filatelistične zbirke 91.02.20 
Filatelistični klubi 94.99.16 
Filc, tudi impregniran, prevlečen ali laminiran 13.99.13 
Fileti, ribji, panirani 10.20.25 
Fileti, ribji, prekajeni 10.20.24 
Fileti, ribji, sušeni, soljeni 10.20.21 
Fileti, ribji, sveži ali ohlajeni 10.20.11 
Fileti, ribji, zamrznjeni 10.20.14 
Filigranski izdelki 32.12.13 
Film za prekrivanje ran, tudi v razpršilu 21.20.24 
Filmarska oprema, dajanje v najem 77.39.19 
Filmi iz plastičnih mas 22.21.30 
Filmi, izvirniki 59.11.21 
Filmi, kinematografski, < 35 mm, posneti 59.11.22 
Filmi, kinematografski, => 35 mm, posneti 59.11.22 
Filmi, plošče za ofsetno reprodukcijo,  
osvetljeni, razviti 

74.20.12 

Filmi, predvajanje 59.14.10 
Filmi, samolepilni, iz plastičnih mas, do 20 cm 
širine 

22.29.21 

Filmi, samolepilni, iz plastičnih mas, širši od 
20 cm 

22.29.22 

Filmi, snemanje 59.11.11 
Filmi, za fotografijo, neposneti 20.59.11 
Filmska animacija 59.12.15 
Filmska produkcija 59.11.11 
Filmske kamere 26.70.15 
Filmski in drugi projektorji 26.70.16 
Filodendron (Philodendron spp) 01.30.10 
Filtri za motorno gorivo in olje 28.29.13 
Filtri, optični 26.70.21 
Filtri, zračni, za motorje 28.29.13 
Filtriranje vode 36.00.20 
Filtrirne naprave za pline 28.25.14 
Filtrirni bloki in plošče iz papirne mase 17.29.12 
Filtrirni papir, karton, nepremazan 17.12.43 
Filtrirni papir, karton 17.29.19 
Fina živalska dlaka 01.49.28 
Finance, javne, upravljanje 84.11.12 
Finančna poročila, sestavljanje 69.20.22 
Finančna revizija 69.20.10 
Finančne storitve javne uprave 84.11.12 
Finančni inženiring 70.22.12 
Finančni leasing 64.91.10 
Finančni trgi, nadzor 66.11.12 
Finančni trgi, obratovanje 66.11.11 
Finančni zakup 64.91.10 

Finančno svetovanje 66.19.91 
Finančno svetovanje (razen davčnega) 70.22.12 
Fine-linerji, pisalni 32.99.12 
Finokio - čebula (Foeniculum vulgare dulce) 01.13.19 
Firnež 20.30.22 
Fiskalne storitve javne uprave 84.11.12 
Fitingi iz plastičnih mas 22.21.29 
Fitingi, cevni, bakreni 24.44.26 
Fitingi, cevni, iz aluminija 24.42.26 
Fitingi, cevni, iz cinka 25.99.29 
Fitingi, cevni, iz nelitega železa ali jekla 24.20.40 
Fitingi, cevni, iz svinca 25.99.29 
Fitingi, cevni, kositrni 25.99.29 
Fitingi, cevni, maloprodaja 47.00.45 
Fitingi, cevni, nikljevi 24.45.24 
Fitingi, jekleni, liti 24.52.30 
Fitnes  naprave 32.30.14 
Fitnes centri, storitve 93.13.10 
Fitrirne naprave za tekočine 28.29.12 
Fizalis; perujsko volčje jabolko (Physalis 
peruviana) 

01.25.90 

Fizikalne lastnosti snovi, preizkušanje 71.20.12 
Fizioterapevtske storitve 86.90.13 
Fižol v zrnju (Phaseolus vulgaris) 01.11.71 
Fižol v zrnju konzerviran brez kisa, nezamrznjen 10.39.15 
Fižol v zrnju, maloprodaja 47.00.12 
Fižol, stročji 01.11.61 
Flavte 32.20.13 
Fleksografske plošče 18.13.20 
Fleksografski tiskarski stroji 28.99.14 
Fleši, fotografski 26.70.17 
Flimi, posneti, a nerazviti 74.20.11 
Fliperji na žetone ipd. 32.40.42 
Flis 13.91.11 
Floatno steklo 23.11.12 
Flomastri 32.99.12 
Flomastri, maloprodaja 47.00.63 
Flor tkanine 13.20.41 
Fluor 20.13.21 
Fluorescentna barvila, sintetična 20.12.21 
Fluorescentne žarnice 27.40.15 
Fluoridi 20.13.31 
Fluorit, naravni 08.91.19 
Fluorovodik 20.13.24 
Fluting iz polceluloze 17.12.33 
Fluting iz slame ali recikliran 17.12.34 
Folija iz aluminija 24.42.25 
Folija iz kositra 25.99.29 
Folija iz niklja 24.45.23 
Folija iz svinca 24.43.21 
Folija za prekrivanje ran 21.20.24 
Folija, bakrena 24.44.25 
Folije iz neojačanih plastičnih mas 22.21.30 
Folije iz ojačanih plastičnih mas, neceličaste 
strukture 

22.21.42 

Folije iz plastičnih mas, celičaste strukture 22.21.41 
Folije, plastične, veleprodaja 46.76.19 
Folije, samolepilne, iz plastičnih mas, širine   
<= 20 cm 

22.29.21 

Folije, samolepilne, iz plastičnih mas, širše  
> 20 cm 

22.29.22 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 STVARNO KAZALO 

 

371 

Folna kislina 21.10.51 
Fondant 10.82.23 
Formaldehid 20.14.61 
Formularji za obveznice 58.19.14 
Formularji, tiskanje 18.12.19 
Forsitija (Forsythia suspensa, F. x intermedia) 01.30.10 
Fortunela; kumkvat - sadež (Fortunella 
japonica) 

01.23.19 

Fosfati (razen gnojil) 20.13.42 
Fosfatiranje kovin 25.61.12 
Fosfatna gnojila 20.15.4 
Fosfidi 20.13.64 
Fosfoaminolipidi 21.10.20 
Fosfor 20.13.21 
Fosforjev trisulfid 20.13.22 
Fosforjevi kloridi 20.13.22 
Fosforna kislina 20.13.24 
Fosgen 20.13.22 
Fotelji iz plastičnih mas 31.00.13 
Fotelji, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Fotelji, z lesenim ogrodjem 31.00.12 
Fotoaparati, amaterski, popravilo 95.29.19 
Fotoaparati, digitalni 26.70.13 
Fotoaparati, maloprodaja 47.00.83 
Fotoaparati, razen digitalnih 26.70.14 
Fotoaparati, veleprodaja 46.43.14 
Fotocelice 26.11.22 
Fotocelice, veleprodaja 46.52.12 
Foto-dizajn 74.10.19 
Fotoelektrične sončne celice, montaža v 
stavbah 

43.21.10 

Fotografije 74.20.19 
Fotografije, kopiranje, obnavljanje, retuširanje 74.20.32 
Fotografije, tiskane 58.19.12 
Fotografiranje dogodkov (porok, sprejemov ipd.) 74.20.23 
Fotografiranje iz letal ipd. 74.20.24 
Fotografiranje izdelkov 74.20.22 
Fotografiranje na mikrofilme 74.20.39 
Fotografiranje oseb za dokumente 74.20.21 
Fotografiranje portretov 74.20.21 
Fotografiranje s samopostrežnimi aparati 96.09.13 
Fotografiranje skupin 74.20.21 
Fotografiranje z X-žarki, ipd. 74.20.29 
Fotografiranje za reklamne namene 74.20.22 
Fotografiranje, medicinsko 74.20.29 
Fotografiranje, podvodno 74.20.29 
Fotografska obdelava 74.20.31 
Fotografska oprema, posojanje 77.29.19 
Fotografska oprema, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Fotografske naprave za medicinske namene 26.70.12 
Fotografske naprave za mikrofilme 26.70.12 
Fotografske naprave za podvodno snemanje 26.70.12 
Fotografske naprave za pripravo tiskovnih 
stavkov 

26.70.12 

Fotografske plošče 20.59.11 
Fotografske šole, tečaji 85.52.19 
Fotografski filmi, neposneti 20.59.11 
Fotografski filmi, osvetljeni, nerazviti 74.20.11 
Fotografski filmi, osvetljeni, razviti 74.20.19 
Fotografski papir, neosvetljen 20.59.11 
Fotografski preparati, kemični 20.59.12 

Fotogrametrične kamere 26.70.12 
Fotogrametrične meritve 71.12.34 
Fotogrametrični instrumenti 26.51.12 
Fotoklubi 94.99.17 
Fotokopiranje 82.19.11 
Fotokopirne naprave 28.23.21 
Fotokopirni stroji, maloprodaja 47.00.88 
Fotokopirni stroji, popravilo 33.12.16 
Fotokopirni stroji, veleprodaja 46.66.10 
Fotolaboratorijska oprema 26.70.17 
Fotolitografski aparati 26.70.17 
Fotooprema, maloprodaja 47.00.83 
Fotooprema, veleprodaja 46.43.14 
Fotoploterji, laserski 26.70.12 
Fotopolimerne plošče za tisk 18.13.20 
Fotoreporterske storitve 74.20.23 
Fotostavni stroji 28.99.12 
Fototranziskorji 26.11.22 
Francoski ključi 25.73.30 
Frankirni stroji, poštni 28.23.13 
Franšize 70.22.40 
Franšize, licenčne storitve 77.40.12 
Frekvenčni merilniki 26.51.43 
Frezija (Fresia spp) 01.30.10 
Frikcijski diski za rezanje kovin 25.73.20 
Friteze 27.51.24 
Frize 16.10.21 
Frizerske storitve za moške 96.02.12 
Frizerske storitve za pse 96.09.11 
Frizerske storitve za ženske 96.02.11 
Frizerske škarje 25.71.11 
Frnikole 32.40.39 
Frotirne tkanine, bombažne 13.20.42 
Frotirne tkanine, sintetične 13.20.43 
Fruktoza 10.62.13 
Frulice 32.20.13 
Fuksija (Fuchsia spp) 01.30.10 
Fulminati 20.13.62 
Fumiganti 20.20.19 
Fundiranje, specialno 43.99.30 
Fungicidi 20.20.15 
Furkreja - vlakna (Furcraea giganta) 01.16.19 
Furnir 16.21.21 
Furnir, veleprodaja 46.73.12 
Furnirane plošče 16.21.12 
  
  
  
  
G  
  
Gaber - sadike (Carpinus spp) 02.10.11 
Gaber, črni - sadike (Ostrya spp) 01.30.10 
Gabrova oblovina  02.20.12 
Gačenje živali 32.99.60 
Gadnjak (Scorzonera hispanica) 01.13.49 
Gajbe, lesene 16.24.13 
Galaktoza 21.10.40 
Galanterija, papirna, veleprodaja 46.49.23 
Galanterija, potovalna, maloprodaja 47.00.73 
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Galanterija, tekstilna, maloprodaja 47.00.51 
Galanterija, tekstilna, veleprodaja 46.41.14 
Galanterija, usnjena 15.12.1 
Galerije, muzejske, storitve 91.02.10 
Galerije, prodajne, maloprodaja umetnin 47.00.69 
Galij 24.45.30 
Galoše 15.20.11 
Galun 20.13.41 
Galvanizacijska sredstva 20.59.59 
Galvanizacijske naprave 28.49.12 
Gamaglobulin 21.20.21 
Garaže - stavbe 41.00.20 
Garaže, dajanje v najem  68.20.12 
Garaže, gradnja 41.00.40 
Garaže, javne, obratovanje 52.21.24 
Gardenija (Gardenia spp) 01.30.10 
Garniture barv za slikanje 20.30.23 
Garniture ročnega orodja 25.73.30 
Gasilna sredstva, za gasilne naprave 20.59.52 
Gasilni aparati 28.29.22 
Gasilni aparati, maloprodaja 47.00.86 
Gasilska letališka služba 52.23.19 
Gasilska vozila 29.10.59 
Gasilske ladje 30.11.33 
Gasilske obleke 32.99.11 
Gasilske storitve 84.25.11 
Gasilski avtomobili, veleprodaja 45.11.12 
Gasilski dom 41.00.20 
Gasilski dom, gradnja 41.00.40 
Gašenje požarov 84.25.11 
Gate, moške, iz pletenega blaga 14.14.12 
Gate, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
Gatri, za hlodovino 28.49.12 
Gauda 10.51.40 
Gaza tkanine 13.20.44 
Gaza, z medikamenti 21.20.24 
Gazirane vode, neslajene, nearomatizirane 11.07.11 
Geigerjevi števci 26.51.41 
Gel za lase 20.42.17 
Genealoške storitve 96.09.19 
Generatorji izmeničnega toka 27.11.26 
Generatorji signalov 27.90.40 
Generatorji, električni, za motorje 29.31.22 
Generatorji, plinski 28.29.11 
Generatorji, veleprodaja 46.69.15 
Generatorske postaje 42.22.13 
Generatorske postaje, gradnja 42.22.23 
Generatorski plin 35.21.10 
Geodetske meritve 71.12.34 
Geodetski instrumenti in naprave 26.51.12 
Geofizikalne storitve 71.12.32 
Geofizikalne študije, svetovanje 71.12.31 
Geofizikalni instrumenti 26.51.12 
Geografske karte na elektronskih medijih  58.11.20 
Geografske karte, tiskane 58.11.16 
Geološke raziskave 71.12.32 
Geološke študije 71.12.31 
Geološko sondiranje 43.13.10 
Geološko svetovanje 71.12.31 
Geotehnične meritve, nadzemne 71.12.34 
Geotehnične meritve, podzemne 71.12.32 

Geranije; krvomočnice  (Geranium spp) 01.30.10 
Gerbere (Gerbera spp) 01.30.10 
Germanij 24.45.30 
Gibanica, sveža 10.71.12 
Gibke cevi, kovinske 25.99.29 
Gimnastična oprema in rekviziti 32.30.14 
Gimnazija 85.31.14 
Gimnazija po internetu 85.31.13 
Gin 11.01.10 
Ginekološke bolnišnične storitve 86.10.12 
Ginekološki stoli 32.50.30 
Gingsengov izvleček 10.89.15 
Ginko (Ginkgo biloba) 01.30.10 
Gips 23.52.20 
Giro-piloti 26.51.11 
Giroplani 30.30.31 
Giroskopi 26.51.11 
Gladila za omet 25.73.30 
Gladilna (polirna) sredstva za avtomobile 20.41.43 
Gladiole (Gladiolus spp) 01.30.10 
Glasbene kartice za računalnike 26.12.20 
Glasbene plošče, posnete 59.20.33 
Glasbene plošče, posojanje 77.22.10 
Glasbene skrinjice 32.20.15 
Glasbene šole izven rednega šolskega sistema 85.52.12 
Glasbene vilice 32.20.16 
Glasbeni avtomati na žetone 26.40.31 
Glasbeni originalni posnetki 59.20.13 
Glasbeni posnetki, presneti z interneta 59.20.35 
Glasbeniki, storitve 90.01.10 
Glasbila s klaviaturo in strunami 32.20.11 
Glasbila, električna 32.20.14 
Glasbila, maloprodaja 47.00.58 
Glasbila, popravilo 95.29.13 
Glasbila, posojanje 77.29.13 
Glasbila, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Glasbila, veleprodaja 46.49.31 
Glauberjeva sol 20.13.41 
Glave za bencinske motorje 28.11.41 
Glave za rezanje navojev 28.49.21 
Glave, elektromagnetne 27.90.40 
Glavniki 32.99.52 
Glavniki, iz plastičnih mas, ebonita 22.29.29 
Glavniki, veleprodaja 46.49.39 
Glaziran riž 10.61.12 
Glazure, za keramiko ipd. 20.30.21 
Gledališča - stavbe 41.00.20 
Gledališča, gradnja 41.00.40 
Gledališča, storitve dvoran 90.04.10 
Gledališke predstave, produkcija 90.02.11 
Gledičija (Gleditsia spp) 01.30.10 
Glicerin 20.41.10 
Glicerin, veleprodaja 46.75.12 
Glicerol 20.41.10 
Glicin 20.14.42 
Glicinija (Wisteria spp) 01.30.10 
Glicinin 20.59.51 
Glicirizini 21.10.53 
Glikozidi 21.10.53 
Glina 08.12.22 
Glina, ekspandirana 23.99.19 
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Glina, kaolinska 08.12.21 
Glinenec 08.99.29 
Glinica 24.42.12 
Globinomeri 26.51.11 
Globulin 20.59.51 
Globusi, tiskani 32.99.59 
Glog; medvedova hruška (Crataegus spp) 01.30.10 
Glukagon 21.10.52 
Glukoza 10.62.13 
Glušniki, za motorna vozila 29.32.30 
Glutaminska kislina in njene soli 21.10.20 
Glutelin, prolamin 20.59.51 
Gluten, pšenični 10.62.11 
Gnetilniki, večnamenski 28.99.39 
Gnezda, lastovičja 01.49.24 
Gnezdilnice, postavitev in vzdrževanje 01.70.10 
Gnjat 10.13.11 
Gnoj, hlevski, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Gnojenje 01.61.10 
Gnojila, dušikova 20.15.3 
Gnojila, fosfatna 20.15.4 
Gnojila, kalijeva 20.15.5 
Gnojila, kombinirana N + P 20.15.74 
Gnojila, kombinirana N + P + K 20.15.71 
Gnojila, kombinirana P + K 20.15.75 
Gnojila, kombinirana, v tabletah, granulah 20.15.79 
Gnojila, maloprodaja 47.00.78 
Gnojila, posredovanje pri prodaji 46.12.13 
Gnojila, rastlinska 20.15.80 
Gnojila, veleprodaja 46.75.11 
Gnojila, živalska 20.15.80 
Goba, železova 24.10.13 
Gobe (Eumycetes), gojene 01.13.80 
Gobe, gospodinjske, iz umetnih mas 22.29.23 
Gobe, sušene 10.39.13 
Gobe, v kisu 10.39.18 
Gobe, v slanici 10.39.17 
Gobe, zamrznjene 10.39.11 
Gobelini 13.92.16 
Gobice za pomivanje, poliranje ipd., kovinske 25.99.12 
Gobji miceliji 01.30.10 
Godala 32.20.12 
Gojene morske ribe, žive 03.00.14 
Gojilnice, plavajoče, za ribe 30.11.50 
Gojišča za mikroorganizme 20.59.52 
Gojitev divjadi 01.70.10 
Golaž v konzervi, maloprodaja 47.00.24 
Golf igrišča, gradnja 42.99.22 
Golf igrišča, obratovanje 93.11.10 
Golf igrišča, vzdrževanje travnate površine 81.30.10 
Golf palice 32.30.15 
Golice; bučnice (Cucurbita maxima) 01.11.99 
Golobi, domači 01.49.12 
Golobi, glinasti 32.30.15 
Gomolji okrasnih rastlin 01.30.10 
Gomoljike (Tuber spp), gojene 01.13.80 
Gomoljna zelena (Apium rapaceum) 01.13.49 
Gomoljnice, sveže 01.13.4 
Gomuti vlakna (Arenga saccharifera) 01.29.30 
Gongi (glasbila) 32.20.15 
Gongi, kovinski 25.99.29 

Gonila, razen za avtomobile 28.15.24 
Gonilke za bicikle 30.92.30 
Gorčica 10.84.12 
Gorčica, maloprodaja 47.00.24 
Gorčična moka 10.84.12 
Gorčično olje, rafinirano 10.41.56 
Gorčično olje, surovo 10.41.26 
Gorčično seme (Sinapis nigra, albaalba) 01.11.92 
Gorilni elementi (polnjenja) za reaktorje 20.13.14 
Gorilni elementi jedrskih reaktorjev, izrabljeni 38.12.21 
Gorilniki za peči 28.21.11 
Goriva motorna, maloprodaja 47.00.81 
Goriva, motorna, veleprodaja 46.71.12 
Goriva, plinasta, veleprodaja 46.71.13 
Goriva, posredovanje pri prodaji  46.12.11 
Gorivo za jedrske reaktorje 20.13.14 
Gorivo, bencinsko, za letalske turbine 19.20.22 
Gorivo, bencinsko, za vozila 19.20.21 
Gorivo, dizelsko 19.20.26 
Gorivo, petrolejsko 19.20.24 
Gornjiki za čevlje 15.20.40 
Gorska kolesa 30.92.10 
Gorska reševalna služba 84.25.19 
Gorska straža, storitve 91.04.12 
Gorski vodniki, storitve 93.19.13 
Goseničarji 28.92.50 
Gosi 01.47.13 
Gosja jetra, zamrznjena 10.12.20 
Gosja mast 10.12.30 
Gosja mastna jetra, sveža ali ohlajena 10.12.10 
Gosje meso, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Gosje meso, zamrznjeno 10.12.20 
Gospodarjenje z vrednostnimi papirji za tuj račun 66.30.11 
Gospodarska pomoč tujini 84.21.12 
Gospodarska zbornica, storitve 94.11.10 
Gospodinjska dela, posredovanje začasnih 
delavcev 

78.20.19 

Gospodinjska lončenina 23.41.12 
Gospodinjske naprave z lastnim elektromotorjem 27.51.21 
Gospodinjske naprave, električne, maloprodaja 47.00.54 
Gospodinjske naprave, električne, veleprodaja 46.43.11 
Gospodinjske naprave, neelektrične,  
maloprodaja 

47.00.59 

Gospodinjske naprave, neelektrične, 
veleprodaja 

46.49.19 

Gospodinjske pomočnice, dajanje v najem 78.30.19 
Gospodinjske posode, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Gospodinjske tehtnice 28.29.32 
Gospodinjski izdelki, kovinski, veleprodaja 46.49.11 
Gospodinjski izdelki, plastični, veleprodaja 46.49.19 
Gospodinjski odpadki, nenevarni, ne za  
reciklažo 

38.11.31 

Gospodinjski predmeti iz plastičnih mas 22.29.23 
Gospodinjski predmeti iz porcelana 23.41.11 
Gospodinjski predmeti, keramični 23.41.12 
Gospodinjski priročniki, tiskani 58.11.19 
Gospodinjski strojčki, popravilo 95.22.10 
Gospodinjski strojčki, posojanje 77.29.12 
Gospodinjski stroji, posredovanje pri prodaji 46.15.13 
Gospodinjsko perilo, posojanje 77.29.14 
Gospodinjstva z zaposlenim osebjem 97.00.10 
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Gostilne - stavbe 41.00.20 
Gostilne, gradnja 41.00.40 
Gostilne, strežba hrane in pijač 56.10.11 
Gostinske nastanitve v hotelih 55.10.10 
Gostinske nastanitve v mladinskih prenočiščih  55.20.11 
Gostinske nastanitve v objektih s časovnim 
zakupom 

55.20.12 

Gostinske nastanitve v turističnih sobah 55.20.19 
Gostinski delavci, dajanje v najem 78.30.15 
Gostinski vozički 31.09.11 
Gostišča - stavbe 41.00.20 
Gostišča, gradnja 41.00.40 
Gostiteljstvo internetnih strani 63.11.12 
Gostiteljstvo programske opreme 63.11.13 
Gotova jedila, zamrznjena, maloprodaja 47.00.24 
Gotove mesne jedi 10.85.11 
Gotove ribje jedi 10.85.12 
Gotove zelenjavne jedi 10.85.13 
Govedina, zamrznjena 10.11.31 
Goveja čreda, veleprodaja 46.23.10 
Goveja drobovina, sveža ali ohlajena 10.11.20 
Goveja drobovina, zamrznjena 10.11.39 
Goveja maščoba 10.11.50 
Goveje kože, surove, cele 10.11.42 
Goveje kože, surove, razen celih 10.11.43 
Goveje meso, sušeno, soljeno ali dimljeno 10.13.12 
Goveje meso, sveže ali ohlajeno 10.11.11 
Goveje meso, zamrznjeno 10.11.31 
Goveje usnje, cele kože 15.11.31 
Goveje usnje, razen celih kož 15.11.32 
Govorniški tečaji 85.59.19 
Gozdarski stroji 28.30.86 
Gozdarski stroji, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Gozdarski stroji, veleprodaja 46.61.11 
Gozdarsko svetovanje 74.90.19 
Gozdne drevesnice - storitve 02.10.20 
Gozdni proizvodi, užitni 02.30.40 
Gozdni sortimenti iglavcev 02.20.11 
Gozdni sortimenti listavcev 02.20.12 
Gozdni sortimenti, posredovanje pri prodaji 46.18.19 
Gozdno drevje - sadike 02.10.11 
Gozdno drevje - seme 02.10.12 
Gozdnogojitveni načrti - izdelava 02.40.10 
Gozdovi, trgovanje z njimi za svoj račun 68.10.14 
Gozdovi, trgovanje z njimi za tuj račun 68.31.15 
GPS naprave 26.51.20 
Grabila za bagre 28.22.20 
Grablje, kovinske 25.73.10 
Gradbena dela, podvodna 42.91.20 
Gradbena dela, splošna 42.22.1 
Gradbena keramika, ognjevzdržna 23.20.12 
Gradbene plošče, mavčne 23.62.10 
Gradbeni delavci, dajanje v najem 78.30.14 
Gradbeni elementi, montažni, iz betona 23.61.12 
Gradbeni inšpektorat 84.13.13 
Gradbeni kamen, neobdelan 08.11.12 
Gradbeni material, maloprodaja 47.00.49 
Gradbeni material, posredovanje pri prodaji 46.13.12 
Gradbeni material, veleprodaja 46.73.16 
Gradbeni nadzor 71.12.12 
Gradbeni odri, postavljanje 43.99.20 

Gradbeni projekti, vodenje 71.12.20 
Gradbeni stroji s posebnimi funkcijami 28.92.30 
Gradbeni stroji, dajanje v najem brez 
upravljavcev 

77.32.10 

Gradbeno projektiranje 71.12.12 
Gradivo, internetno 58.19.29 
Gradnja akvaduktov 42.21.23 
Gradnja antenskih stolpov 42.22.22 
Gradnja bencinskih črpalk 41.00.40 
Gradnja betonskih ogrodij za nebotičnike 43.99.40 
Gradnja bolnišnic 41.00.40 
Gradnja cerkev 41.00.40 
Gradnja čistilnih postaj za vodo 42.21.23 
Gradnja čolnarn 41.00.40 
Gradnja črpalnih postaj 42.21.22 
Gradnja daljnovodov 42.22.21 
Gradnja delavnic 41.00.40 
Gradnja dokov 42.91.20 
Gradnja drsališč 41.00.40 
Gradnja elektrarn 42.22.23 
Gradnja električne napeljave za železnico 42.22.21 
Gradnja električnega omrežja 42.22.22 
Gradnja elektrodistribucijskih postaj 42.22.22 
Gradnja energetskih objektov 42.22.23 
Gradnja eno- ali dvostanovanjskih stavb 41.00.30 
Gradnja garaž 41.00.40 
Gradnja generatorskih postaj 42.22.23 
Gradnja gledališč, koncertnih dvoran 41.00.40 
Gradnja grbin za umirjanje prometa 42.11.20 
Gradnja hangarjev za letala 42.11.20 
Gradnja hidromehanskih naprav 42.91.20 
Gradnja hišnih bazenov 43.99.90 
Gradnja hlevov 41.00.40 
Gradnja hotelov, motelov 41.00.40 
Gradnja industrijskih dimnikov 43.99.90 
Gradnja industrijskih objektov 42.99.21 
Gradnja jezov 42.91.20 
Gradnja kaminov 43.99.90 
Gradnja kanalizacijskega omrežja 42.21.22 
Gradnja kemičnih tovarn 42.99.21 
Gradnja kinodvoran 41.00.40 
Gradnja kmetijskih zgradb 41.00.40 
Gradnja knjižnic 41.00.40 
Gradnja kolesarskih stez 42.11.20 
Gradnja komunikacijskega omrežja 42.22.22 
Gradnja komunikacijskih daljnovodov 42.22.21 
Gradnja konstrukcij za kemične procese 42.99.21 
Gradnja kopališč, termalnih rivier 41.00.40 
Gradnja kotlovnic 42.22.23 
Gradnja kovinskih stavbnih konstrukcij 43.99.50 
Gradnja letaliških stez 42.11.20 
Gradnja livarn 42.99.21 
Gradnja malih elektrarn 42.22.23 
Gradnja marin 42.91.20 
Gradnja metalurških peči 42.99.21 
Gradnja mostov 42.13.20 
Gradnja muzejev, arhivov 41.00.40 
Gradnja nadvozov, viaduktov 42.13.20 
Gradnja naftovodov 42.21.21 
Gradnja nakladalnih ramp 42.99.21 
Gradnja namakalnih kanalov 42.21.23 
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Gradnja nasipov, za prometnice 43.12.12 
Gradnja nočnih zabavišč 41.00.40 
Gradnja objektov težke industrije 42.99.21 
Gradnja obokov iz ojačanega betona 43.99.40 
Gradnja omrežja za kabelsko televizijo 42.22.22 
Gradnja otroških igrišč 42.99.22 
Gradnja parovodnega omrežja 42.21.22 
Gradnja plavalnih bazenov 41.00.40 
Gradnja plavžov 42.99.21 
Gradnja plinovodnega omrežja 42.21.22 
Gradnja plinovodov 42.21.21 
Gradnja pločnikov 42.11.20 
Gradnja počitniških hiš 41.00.30 
Gradnja podvozov 42.13.20 
Gradnja pomolov 42.91.20 
Gradnja poslovnih stavb 41.00.40 
Gradnja površin na stadionih, športnih igriščih 42.99.22 
Gradnja površin v pokritih  drsališčih 41.00.40 
Gradnja površin v pokritih igriščih za tenis 41.00.40 
Gradnja površin v rekreacijskih objektih 41.00.40 
Gradnja površin v športnih dvoranah 41.00.40 
Gradnja predorov 42.13.20 
Gradnja prekopov 42.91.20 
Gradnja pretočnih vrat 42.91.20 
Gradnja pretvornikov 42.22.22 
Gradnja pristanišč 42.91.20 
Gradnja proizvodnih stavb 41.00.40 
Gradnja prometnih postaj 41.00.40 
Gradnja rafinerij 42.99.21 
Gradnja razstavišč 41.00.40 
Gradnja restavracij, gostiln 41.00.40 
Gradnja sedežnic 42.12.20 
Gradnja silosov 41.00.40 
Gradnja skladišč 41.00.40 
Gradnja stavb stadionov 42.99.22 
Gradnja stavb za športna igrišča na prostem 42.99.22 
Gradnja stez za golf 42.99.22 
Gradnja suhih dokov 42.91.20 
Gradnja šolskih stavb 41.00.40 
Gradnja športnih dvoran 41.00.40 
Gradnja športnih igrišč, pokritih 41.00.40 
Gradnja tankih lupin iz ojačanega betona 43.99.40 
Gradnja telefonskega omrežja 42.22.22 
Gradnja termoelektrarn 42.22.23 
Gradnja toplarn 42.22.23 
Gradnja toplovodnega omrežja 42.21.22 
Gradnja tovarniških zgradb 41.00.40 
Gradnja transformatorskih postaj 42.22.21 
Gradnja transportnih cevovodov 42.21.21 
Gradnja trgovinskih stavb 41.00.40 
Gradnja tribun za stadione 42.99.22 
Gradnja tunelov 42.13.20 
Gradnja upravnih stavb 41.00.40 
Gradnja valobranov 42.91.20 
Gradnja večstanovanjskih stavb 41.00.30 
Gradnja vikendov 41.00.30 
Gradnja vil 41.00.30 
Gradnja vlečnic 42.12.20 
Gradnja vodnih zajetij 42.21.24 
Gradnja vodnih zbiralnikov 42.21.23 
Gradnja vodovodnega omrežja 42.21.22 

Gradnja vrstnih hiš 41.00.30 
Gradnja z ojačanim betonom, specialna 43.99.40 
Gradnja zapornic 42.91.20 
Gradnja zaporov 41.00.40 
Gradnja zidanih peči 43.99.90 
Gradnja železniških prog 42.12.20 
Gradnja žičnic 42.12.20 
Grafične kartice 26.12.20 
Grafične plošče 18.13.20 
Grafični papir, premazan 17.12.73 
Grafično oblikovanje 74.10.19 
Grafično oblikovanje oglaševalskih akcij 73.11.13 
Grafično oblikovanje plakatov 73.11.13 
Grafično oblikovanje za tisk 18.13.10 
Grafike, izvirniki, umetniške 90.03.13 
Grafit, naravni  08.99.29 
Grafit, umetni 23.99.14 
Grafitne elektrode, za elektrotehniko 27.90.13 
Grafološke storitve 96.09.19 
Grah  v zrnju (Pisum sativum) 01.11.75 
Grah, konzerviran brez kisa, nezamrznjen 10.39.16 
Grah, krmni (Pisum arvense) 01.19.10 
Grahor (Lathyrus tingitanus) 01.19.10 
Gramofoni 26.40.31 
Gramofonske glasbene plošče, posnete 59.20.33 
Gramofonske igle 26.40.51 
Gramofonske plošče, neposnete 26.80.11 
Gramoz 08.12.12 
Granat, brušeni 32.12.11 
Granat, naravni 08.99.22 
Granate 25.40.13 
Granate za gašenje požarov 20.59.52 
Granatina; pasionka; marakuja (Passiflora 
edulis) 

01.24.29 

Granatne ogrlice 32.12.14 
Granatno jabolko  (Punica granatum) 01.25.90 
Granit, neobdelan 08.11.12 
Granit, obdelan 23.70.12 
Granule iz grodlja 24.10.14 
Granule, gnojilne 20.15.79 
Grašica (Vicia spp) 01.19.10 
Gravimetrični instrumenti 26.51.12 
Graviranje cilindrov za tisk 18.13.10 
Graviranje kamna 23.70.99 
Graviranje kovin 25.62.20 
Graviranje kozarcev in namizne steklenine 23.13.91 
Graviranje steklenic in steklene embalaže 23.13.92 
Graviranje tehnične steklenine 23.19.91 
Gravirano steklo v ploščah 23.12.11 
Grbine za umirjanje prometa, gradnja 42.11.20 
Grebljice 25.73.30 
Grede, lesene 16.23.19 
Grederji 28.92.22 
Gredi, prenosne 28.15.22 
Gredi, telovadne 32.30.14 
Gredi, transmisijske, razen za motorna vozila 28.15.22 
Gredi, transmisijske, za motorna vozila 29.32.30 
Gredne vezi za motorna vozila 29.32.30 
Gredne vezi, razen za motorna vozila 28.15.26 
Grelniki vode, električni 27.51.25 
Grelniki vode, neelektrični, gospodinjski 27.52.14 
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Grelniki zraka, neelektrični 27.52.13 
Grelniki, konvekcijski, električni 27.51.26 
Grelniki, uporovni, električni 27.51.29 
Grenčice, aromatične 10.84.12 
Grenivka (Citrus paradisi) 01.23.11 
Grenivkin sok 10.32.13 
Grezila 25.73.40 
Greznice, praznenje 37.00.12 
Grisini 10.72.19 
Grlice 01.49.12 
Grmovnice, okrasne 01.30.10 
Grodelj 24.10.11 
Grozdek; hrušica (Muscari spp) 01.30.10 
Grozdje, namizno (Vitis vinifera) 01.21.11 
Grozdje, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Grozdje, sušeno 10.39.25 
Grozdje, veleprodaja 46.21.19 
Grozdje, za predelavo (Vitis vinifera) 01.21.12 
Grozdne peške (Vitis vinifera) 01.11.99 
Grozdni mošt, brezalkoholni 10.32.15 
Grozdni sok 10.32.15 
Gubanje tkanin 13.30.19 
Gugalni konjički 32.40.39 
Gugalnice z gondolami 28.99.32 
Gugalnice za otroška igrišča 32.30.15 
Gugalniki, leseni 31.00.12 
Guma v primarni obliki, veleprodaja 46.76.13 
Guma, mehka ali penasta, v primarni obliki 22.19.20 
Guma, regenerirana, v primarni obliki 22.19.10 
Guma, trda 22.19.73 
Gumarabika  - surova (Acacia mearnsii) 02.30.12 
Gumbaste baterije 27.20.11 
Gumbi 32.99.23 
Gumbi iz plemenitih kovin 32.12.13 
Gumbi za prevlekanje 32.99.24 
Gumbi, manšetni 32.13.10 
Gume z zračnimi komorami, za vozila 22.11.15 
Gume, notranje, za bicikle 22.11.15 
Gume, notranje, za vozila 22.11.15 
Gume, polne, za vozila 22.11.15 
Gume, protektirane 22.11.20 
Gume, zunanje,  za bicikle 22.11.12 
Gume, zunanje, za avtomobile 22.11.11 
Gume, zunanje, za gradbene stroje 22.11.14 
Gume, zunanje, za tovornjake, avtobuse 22.11.13 
Gumene cevi, razen iz trde gume 22.19.30 
Gumene prevleke, razen iz penaste gume 22.19.72 
Gumene talne obloge 22.19.72 
Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki, 
razen iz trde gume 

22.19.71 

Gumeni izdelki iz trde gume 22.19.73 
Gumeni oblačilni predmeti, razen iz trde gume 22.19.60 
Gumeni predpražniki, razen iz penaste gume 22.19.72 
Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni  22.19.40 
Gumi, žvečilni 10.82.23 
Gumijaste rokavice 22.19.60 
Gumijaste talne obloge, polaganje 43.33.29 
Gumijevke 25.40.12 
Gumirana preja 13.96.13 
Gumirane tkanine, razen korda za  
avtomobilske plašče 

22.19.50 

Gutaperča (Palachium gutta) 02.30.11 
Gvajala - kavčuk (Parthenium argentatum) 02.30.11 
Gvajava - sadež (Psidium guajava) 01.22.19 
Gvano 20.15.80 
Gvizocija - seme  (Guizotia abyssinica) 01.11.99 
  
  
H  
  
H profili iz nelegiranega jekla 24.10.71 
Halje, delovne 14.12.30 
Halje, jutranje, moške, iz pletenega blaga 14.14.12 
Halje, jutranje, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
Halje, jutranje, ženske, iz pletenega blaga 14.14.14 
Halje, jutranje, ženske, iz tkanega blaga 14.14.24 
Halo pica storitve 56.10.19 
Halogenidi, kovinski 20.13.31 
Halogenske spojine nekovin 20.13.22 
Halogenske žarnice, tudi za motorna vozila 27.40.12 
Halogenski elementi 20.13.21 
Hamburgerji, prodaja v kioskih, stojnicah 56.10.19 
Hamedoreja (Chamaedorea elegans) 01.30.10 
Hangarji za letala, storitve 52.23.19 
Hangarji, letališki 41.00.20 
Hangarji, letališki, gradnja 41.00.40 
Hardver, svetovanje o njem 62.02.10 
Harfe 32.20.12 
Harmonike 32.20.13 
Harmonike za vagone 30.20.40 
Helebarde 25.71.15 
Helij 20.11.11 
Helikopterji 30.30.31 
Helikopterji, dajanje v najem brez posadke 77.35.10 
Helikopterji, potniški, dajanje v najem s posadko 51.10.20 
Helikopterji, veleprodaja 46.69.11 
Helikopterski prevoz tovora (razen zabojnikov), 
redni 

51.21.13 

Helikopterski prevoz tovora, posebni 51.21.14 
Helikopterski prevoz zabojnikov 51.21.11 
Helikopterski turistični poleti 51.10.15 
Heliografi 26.51.12 
Heliometri 26.70.22 
Hematit, obdelan 32.12.11 
Hemiacetali in njihovi derivati 20.14.63 
Heparin 21.10.60 
Herbicidi 20.20.12 
Herbicidi, maloprodaja 47.00.78 
Herbicidi, posredovanje pri prodaji 46.12.13 
Herbicidi, veleprodaja 46.75.11 
Heterociklične spojine, druge 20.14.52 
Hibiskus (Hibiscus spp) 01.30.10 
Hibiskusov čaj 10.83.15 
Hibridna integrirana vezja 26.11.30 
Hidantoin 21.10.31 
Hidravlična olja 19.20.29 
Hidravlične enote 28.12.15 
Hidravlične sklopke 28.15.26 
Hidravlične stiskalnice za kovine 28.41.33 
Hidravlične turbine 28.11.22 
Hidravlični motorji, linearni 28.12.11 
Hidravlični motorji, nelinearni 28.12.12 
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Hidravlični pogonski stroji, nelinearni 28.12.12 
Hidravlični sistemi 28.12.16 
Hidravlični ventili 28.12.14 
Hidravlično apno 23.52.10 
Hidrazin 20.13.25 
Hidridi 20.13.64 
Hidrocilindri 28.12.11 
Hidrogenirane rastlinske, živalske maščobe 10.41.60 
Hidrogliserji 30.11.21 
Hidrogradbena dela 42.91.20 
Hidrogradbeni objekti, projektiranje 71.12.14 
Hidrografske karte, izdelava 71.12.35 
Hidrografski instrumenti in naprave 26.51.12 
Hidrografsko opazovanje, meritve 71.12.34 
Hidroizolacijska dela 43.99.10 
Hidrokortizon 21.10.52 
Hidroksilamin 20.13.25 
Hidrološke ladje 30.11.33 
Hidrološki instrumenti in naprave 26.51.12 
Hidromehanske naprave - objekti 42.91.10 
Hidromehanske naprave, gradnja 42.91.20 
Hidrometri 26.51.51 
Hidroreaktivni motorji za čolne 28.12.11 
Higienski izdelki iz mehke gume 22.19.71 
Higijenski vložki 17.22.12 
Higrometri 26.51.51 
Hijacinta (Hyacinthus orientalis) 01.30.10 
Hikori; oreškar (Carya ovata) 01.30.10 
Hipodromi - objekti 42.99.12 
Hipodromi, gradnja stavb 42.99.22 
Hipodromi, obratovanje 93.11.10 
Hipodromi, zemeljska dela 42.99.22 
Hipofizni, podobni hormoni 21.10.52 
Hipokloriti 20.13.32 
Hipotekarne posojilnice, nebančne 64.92.1 
Hipotekarni svetovalci, storitve 66.19.99 
Hipotekarno kreditiranje s strani nedenarnih 
institucij z zastavo nestanovanjskih nepremičnin 

64.92.14 

Hipotekarno kreditiranje s strani nedenarnih 
institucij z zastavo stanovanjskih nepremičnin 

64.92.13 

Hipotekarno kreditiranje, bančno, z zastavo 
nestanovanjskih nepremičnin 

64.19.24 

Hipotekarno kreditiranje, bančno, z zastavo 
stanovanjskih nepremičnin 

64.19.23 

Hiše, dajanje v najem 68.20.11 
Hiše, eno- ali dvostanovanjske 41.00.10 
Hiše, montažne, iz plastičnih mas 22.23.20 
Hiše, montažne, lesene 16.23.20 
Hišice za lutke 32.40.13 
Hišna dvigala 28.22.16 
Hišna dvigala, vgrajevanje 43.29.19 
Hišne številke, kovinske 25.99.29 
Hišne ure 26.52.14 
Hišne živali, oskrba 96.09.11 
Hišne živali, veleprodaja 46.23.10 
Hišni copati iz tekstilnih materialov 15.20.14 
Hišniške storitve 81.10.10 
Hitra pošta, storitve 53.20.11 
Hitro kopiranje ključev 95.29.19 
Hitro pokvarljive močnate jedi, surove 10.61.24 
Hitro popravilo čevljev  95.23.10 

Hitro pripravljene jedi, prodaja na stojnicah 56.10.19 
Hitrokuhalni lonci 25.99.12 
Hlače, delovne, moške 14.12.12 
Hlače, delovne, ženske 14.12.22 
Hlače, moške, iz pletenega blaga 14.13.12 
Hlače, moške, iz tkanega blaga 14.13.24 
Hlače, usnjene 14.11.10 
Hlače, ženske, iz pletenega blaga 14.13.14 
Hlače, ženske, iz tkanega blaga 14.13.35 
Hlačke, spodnje, moške, iz pletenega blaga 14.14.12 
Hlačke, spodnje, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
Hlačke, spodnje, ženske, iz pletenega blaga 14.14.14 
Hlačke, spodnje, ženske, iz tkanega blaga 14.14.24 
Hlačne nogavice 14.31.10 
Hladilne vrečke, iz plastičnih mas 22.29.29 
Hladilni stolpi 28.29.60 
Hladilnice, skladiščenje v njih 52.10.11 
Hladilniki za motorna vozila 29.32.30 
Hladilniki, gospodinjski 27.51.11 
Hladilniki, gospodinjski, popravilo 95.22.10 
Hladilniki, maloprodaja 47.00.54 
Hladilniki, negospodinjski 28.25.13 
Hladilniki, posredovanje pri prodaji 46.15.13 
Hladilniki, veleprodaja 46.43.11 
Hladilniške ladje 30.11.23 
Hladilniške ladje, jezerski prevoz z njimi 50.40.11 
Hladilniške ladje, pomorski prevoz z njimi 50.20.11 
Hladilniški tovornjaki, prevoz z njimi 49.41.11 
Hladilniški vagoni 30.20.33 
Hladno dodelane palice iz legiranega jekla 24.31.20 
Hladno dodelane palice iz nerjavnega jekla 24.31.30 
Hladno dodelane palice iz železa ali 
nelegiranega jekla 

24.31.10 

Hladno dodelani profili iz železa ali  
nelegiranega jekla 

24.31.10 

Hladno oblikovani profili iz nelegiranega jekla 24.33.11 
Hladno oblikovani profili iz nerjavnega jekla 24.33.12 
Hladno oblikovanje kovin, po naročilu 25.50.11 
Hladno orožje 25.71.15 
Hladno valjana pločevina iz legiranih jekel, 
razen nerjavnega in hitroreznega 

24.10.43 

Hladno valjana pločevina, iz nelegiranih jekel 24.10.41 
Hladno valjana pločevina, iz nerjavnega jekla 24.10.42 
Hladno valjani trakovi iz jekla, prevlečeni 24.32.20 
Hladno valjani trakovi iz nerjavnega jekla 24.32.10 
Hladno vlečena žica iz legiranega jekla 24.34.13 
Hladno vlečena žica iz nelegiranega jekla 24.34.11 
Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla 24.34.12 
Hlevi 41.00.20 
Hlevi, gradnja 41.00.40 
Hlodi iglavcev 02.20.11 
Hlodi listavcev 02.20.12 
Hlodovina iglavcev 02.20.11 
Hlodovina listavcev 02.20.12 
Hlodovina, pomorski prevoz 50.20.19 
Hlodovina, posredovanje pri prodaji 46.18.19 
Hlodovina, prevoz po cestah 49.41.19 
Hlodovina, rečni prevoz 50.40.19 
Hlodovina, veleprodaja 46.73.11 
Hmelj (Humulus lupulus) - storžki 01.28.20 
Hmelj, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
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Hmelj, veleprodaja 46.21.19 
Hobotnice, konzervirane 10.20.34 
Hobotnice, sveže ali ohlajene 03.00.42 
Hobotnice, zamrznjene, sušene, soljene 10.20.32 
Hodniki, pomični 28.22.16 
Hodniški spoji za vagone 30.20.40 
Hokejisti, storitve 93.19.12 
Hokejske palice 32.30.15 
Holdingi, storitve 64.20.10 
Holin 21.10.20 
Homeopatske storitve 86.90.19 
Homeopatski preparati 21.20.13 
Homogenizirana živila 10.86.10 
Homogenizirana živila, maloprodaja 47.00.23 
Homogenizirana živila, veleprodaja 46.38.21 
Homokinetični zglobi 28.15.26 
Horizontalno vrtanje za prehod kablov, drenaže 43.12.12 
Hormoni 21.10.52 
Hormonska zdravila 21.20.12 
Hortenzije (Hydrangea spp) 01.30.10 
Hosta; funkija (Hosta spp) 01.30.10 
Hostije 10.72.19 
Hot dog, prodaja v kioskih, stojnicah 56.10.19 
Hotaveljski marmor, neobdelan 08.11.11 
Hotaveljski marmor, obdelan 23.70.12 
Hoteli - stavbe 41.00.20 
Hoteli, gradnja 41.00.40 
Hoteli, mladinski, storitve 55.20.11 
Hotelske nastanitve, rezervacije 79.11.21 
Hotelske storitve 55.10.10 
Hotelske storitve zdravilišč 55.10.10 
Hotelski bari, storitve 56.30.10 
Hotelsko pohištvo, posredovanje pri prodaji 46.15.11 
Hramba računalniških podatkov 63.11.19 
Hrana za dojenčke 10.86.10 
Hrana za hišne živali 10.92.10 
Hrana za hišne živali, maloprodaja 47.00.79 
Hrana za hišne živali, veleprodaja 46.38.29 
Hrana, dietetična 10.86.10 
Hrana, dietetična, maloprodaja 47.00.23 
Hrana, dietetična, veleprodaja 46.38.21 
Hrana, dostava na dom 53.20.12 
Hrana, nezamrznjena, veleprodaja 46.39.12 
Hrana, posredovanje pri prodaji 46.17.11 
Hrana, testiranje 71.20.11 
Hrana, zamrznjena, veleprodaja 46.39.11 
Hranilnice, storitve 64.19.1 
Hranilniške storitve za druge vlagatelje 64.19.12 
Hranilniške storitve za družbe in institucije 64.19.11 
Hranjenje vrednostnih papirjev 66.19.32 
Hrasti - sadike (Quercus spp) 02.10.11 
Hrastova oblovina (Quercus spp) 02.20.12 
Hrbtenica, internetna, storitve 61.10.41 
Hrčki 01.49.19 
Hrčki, maloprodaja 47.00.79 
Hren (Armoracia rusticana) 01.13.49 
Hrenovke 10.13.14 
Hrestači 25.73.30 
Hrustavi kruh 10.72.11 
Hruške - sadež  01.24.21 
Hruške - sadike (Pyrus communis) 01.30.10 

Hruškov sok 10.32.19 
Humidostati 26.51.70 
Humus, naravni 08.91.19 
  
  
I  
  
I profili iz nelegiranega jekla 24.10.71 
Iglane talne obloge, polaganje 43.33.29 
Iglavci - oblovina 02.20.11 
Igle za kotalne ležaje 28.15.31 
Igle za kravate, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Igle za šivalne stroje 28.94.52 
Igle, gramofonske 26.40.51 
Igle, injekcijske 32.50.13 
Igle, šivalne 25.93.18 
Igrače - glasbila, orožje, orodje 32.40.39 
Igrače s kolesi, za jahanje ali vožnjo 32.40.31 
Igrače v obliki živali ali fantazijskih bitij 32.40.12 
Igrače z vdelanim motorjem 32.40.39 
Igrače za igro na prostem 32.40.39 
Igrače, konstrukcijske 32.40.20 
Igrače, maloprodaja 47.00.67 
Igrače, pirotehnične 20.51.13 
Igrače, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Igrače, veleprodaja 46.49.32 
Igralne karte 32.40.41 
Igralne plošče, mize 32.40.42 
Igralni avtomati za igre na srečo, obratovanje 92.00.12 
Igralni avtomati za videoigre, storitve 93.29.22 
Igralni avtomati, dajanje v najem 77.39.19 
Igralni avtomati, veleprodaja 46.49.32 
Igralni pripomočki, maloprodaja 47.00.67 
Igralni pripomočki, veleprodaja 46.49.32 
Igralnice z videoigrami, obratovanje 93.29.22 
Igralnice za biljard, obratovanje 93.11.10 
Igralnice za igre na srečo, storitve 92.00.11 
Igrani filmi, produkcija 59.11.11 
Igre na srečo po internetu 92.00.14 
Igre na srečo, številčne, prirejanje 92.00.13 
Igre, računalniške, na nosilcih zapisa 58.21.10 
Igre, računalniške, on-line 58.21.30 
Igre, računalniške, presnete z interneta 58.21.20 
Igre, športne, organiziranje 93.12.10 
Igrišča za športe na prostem, gradnja površin 42.99.22 
Igrišča, montaža in vzdrževanje razsvetljave 43.21.10 
Igrišča, pokrita - objekti 41.00.20 
Igrišča, pokrita, gradnja 41.00.40 
Igrišča, športna - objekti 42.99.12 
Igrišča, športna, obratovanje 93.11.10 
Igrišča, vzdrževanje travnate površine 81.30.10 
Ikre, sušene, prekajene, soljene 10.20.22 
Ikre, sveže ali ohlajene 10.20.12 
Ikre, zamrznjene 10.20.16 
Ilustrirane čestitke, tiskane 58.19.11 
Ilustrirane dopisnice, tiskane 58.19.11 
Imeniki na elektronskih medijih 58.12.20 
Imeniki, tiskani 58.12.10 
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Imidi 20.14.43 
Imitacija krzna, tkana 13.20.50 
Imitacije dragih kamnov 23.19.26 
Imitacije nakita 32.13.10 
Imitacije predmetov, voščene 32.99.59 
Impregnacija oblovine 16.10.91 
Impregniran papir, karton, lepenka 17.12.77 
Impregnirane tkanine 13.96.14 
Impregnirani drogovi 16.10.31 
Indikatorske table za dvigala, sobe ipd., z LED 
ali LCD 

27.90.20 

Indukcijske peči, industrijske ali laboratorijske 28.21.13 
Indukcijske tuljave 27.11.50 
Industrijska lastnina, upravljanje z njo 74.90.20 
Industrijska oprema, dajanje v zakup 77.39.19 
Industrijska oprema, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Industrijske peči, veleprodaja 46.69.19 
Industrijske stavbe 41.00.20 
Industrijske stavbe, gradnja 41.00.40 
Industrijski diamanti, neobdelani 08.99.22 
Industrijski diamanti, obdelani 32.12.12 
Industrijski objekti 42.99.11 
Industrijski objekti, gradnja 42.99.21 
Industrijski odpadki, nenevarni, ne za reciklažo 38.11.39 
Industrijsko čiščenje 81.22.12 
Industrijsko oblikovanje 74.10.12 
Inertni plini 20.11.11 
Informacije o prevoznih stroških 74.90.11 
Informacije on-line 58.19.29 
Informacije, turistične 79.90.12 
Informativne televizijske oddaje, produkcija 59.11.13 
Infra daljnogledi 26.70.22 
Infrardeče žarilne peči 28.21.13 
Infrardeče žarnice 27.40.15 
Ingoti iz legiranega jekla, razen nerjavnega 24.10.23 
Ingoti iz nelegiranega jekla 24.10.21 
Ingoti iz nerjavnega jekla 24.10.22 
Ingver (Zingiber officinalis) - suh 01.28.17 
Ingverjevo pivo 11.03.10 
Injekcijske brizgalke 32.50.13 
Inkarnatka (Trifolium incarnatum) 01.19.10 
Inklinometri 26.51.11 
Inkubatorji za dojenčke 26.60.12 
Inkubatorji za perutnino 28.30.84 
Insekticidi 20.20.11 
Insekticidi, veleprodaja 46.75.11 
Instrumenti s tekočimi kristali 26.70.23 
Instrumenti za analizo plinov, dima 26.51.53 
Instrumenti za avtomatsko reguliranje in 
kontroliranje 

26.51.65 

Instrumenti za električne meritve, brez 
registrirnih naprav 

26.51.43 

Instrumenti za električne meritve, z registrirnimi 
napravami 

26.51.45 

Instrumenti za elektroforezo 26.51.53 
Instrumenti za fizikalne in kemične analize 26.51.53 
Instrumenti za kontrolo, merjenje vozil 26.51.66 
Instrumenti za ledvično dializo 32.50.13 
Instrumenti za merjenje dolžine, ročni 26.51.33 
Instrumenti za merjenje ioniziranih sevanj 26.51.41 
Instrumenti za merjenje pH 26.51.53 

Instrumenti za merjenje pretoka tekočin 26.51.52 
Instrumenti za okuliste 32.50.13 
Instrumenti za označevanja 26.51.32 
Instrumenti za preizkušanje mehanskih lastnosti 26.51.62 
Instrumenti, astronomski 26.70.22 
Instrumenti, dajanje v najem 77.39.19 
Instrumenti, električni, medicinski 26.60.12 
Instrumenti, glasbeni, veleprodaja 46.49.31 
Instrumenti, kirurški 32.50.13 
Instrumenti, medicinski, maloprodaja 47.00.75 
Instrumenti, medicinski, veleprodaja 46.46.12 
Instrumenti, medicinski, veterinarski 32.50.13 
Instrumenti, merilni, veleprodaja 46.69.19 
Instrumenti, merilni, za telekomunikacije 26.51.44 
Instrumenti, navigacijski 26.51.11 
Instrumenti, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Instrumenti, terapevtski 32.50.21 
Instrumenti, zobozdravniški 32.50.11 
Insulin 21.10.52 
Insulinska zdravila 21.20.12 
Inšpektorat, gradbeni 84.13.13 
Inštalacija cestne razsvetljave, signalizacije 43.21.10 
Inštalacija električne napeljave v drugih objektih 43.21.10 
Inštalacija električne napeljave v 
nestanovanjskih stavbah 

43.21.10 

Inštalacija električne napeljave v stanovanjskih 
stavbah 

43.21.10 

Inštalacija električnih sončnih celic 43.21.10 
Inštalacija etažnega centralnega ogrevanja 43.22.12 
Inštalacija hišnih anten in priključkov 43.21.10 
Inštalacija letališke, pristaniške razsvetljave, 
signalizacije 

43.21.10 

Inštalacija liftov, osebnih dvigal, tekočih stopnic 43.29.19 
Inštalacija plinskih napeljav 43.22.20 
Inštalacija prezračevalnih, klimatskih naprav 43.22.12 
Inštalacija prometne signalizacije, razen 
železniške 

43.21.10 

Inštalacija protipožarnih alarmnih naprav 43.21.10 
Inštalacija protivlomnih naprav 43.21.10 
Inštalacija vodovodnih, odtočnih napeljav 43.22.11 
Inštalacije v stavbah, načrtovanje 71.12.12 
Inštalacije, sanitarne, montaža 43.22.11 
Inštalacijska popravila v stavbah 43.29.19 
Inštalaterski material, maloprodaja 47.00.45 
Inštalaterski material, veleprodaja 46.74.12 
Inštaliranje programske opreme 62.09.20 
Inštaliranje računalnikov 62.09.10 
Inštruiranje plesa 85.52.11 
Inštruiranje športnih disciplin 85.51.10 
Inštruiranje upodabljajočih umetnosti 85.52.13 
Inštruiranje za izpite 85.59.19 
Inštruiranje, glasbeno 85.52.12 
Intarzije, lesene 16.29.13 
Integrirana vezja, elektronska 26.11.30 
Integrirana vezja, veleprodaja 46.52.12 
Integrirane inženirske storitve 71.12 
Intelektualna lastnina, pravno svetovanje o tem 69.10.15 
Interferenčni filtri 26.70.21 
Interferometri 26.51.66 
Interfon, montaža napeljave 43.21.10 
Internati, dijaški, nastanitve 55.90.11 
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Internet kavarne (brez gostinske postrežbe), 
storitve 

61.90.10 

Internet, storitve ozkopasovnega brezžičnega 
dostopa 

61.20.41 

Internet, storitve ozkopasovnega kabelskega 
dostopa  

61.10.42 

Internet, storitve širokopasovnega brezžičnega 
dostopa 

61.20.42 

Internet, storitve širokopasovnega kabelskega 
dostopa 

61.10.43 

Internetna brezžična telefonija 61.20.49 
Internetna hrbtenica, storitve 61.10.41 
Internetna maloprodaja delov, opreme za 
avtomobile 

45.32.21 

Internetna maloprodaja motornih koles, opreme 
in delov zanje 

45.40.30 

Internetna pornografija 58.19.21 
Internetna prodaja avtomobilov 45.11.41 
Internetna prodaja tovornjakov, posredovanje 45.19.41 
Internetna programska oprema za sprotni način 
uporabe 

58.29.40 

Internetna telefonija prek vodov 61.10.49 
Internetne brezžične telekonference 61.20.49 
Internetne čestitke 58.19.29 
Internetne igre na srečo, prirejanje 92.00.14 
Internetne knjige 58.11.30 
Internetne objave 58.19.29 
Internetne računalniške igre za sprotni način 
uporabe 

58.21.30 

Internetne revije in periodika  58.14.20 
Internetne stave, prirejanje 92.00.21 
Internetne strani, oblikovanje 62.01.11 
Internetne strani, posredovanje 63.11.12 
Internetne telekonference prek vodov 61.10.49 
Internetni časopisi 58.13.20 
Internetni glasbeni presnetki 59.20.35 
Internetni oglaševalski prostor 63.11.30 
Internetni portali 63.12.10 
Internetni televizijski naročniški programi, 
predvajanje 

60.20.13 

Internetni televizijski nenaročniški programi, 
predvajanje 

60.20.11 

Internetno drugostopenjsko terciarno 
izobraževanje 

85.42.13 

Internetno gradivo 58.19.29 
Internetno primarno izobraževanje 85.20.11 
Internetno prvostopenjsko terciarno 
izobraževanje 

85.42.11 

Internetno strokovno višje sekundarno 
izobraževanje 

85.32.13 

Internetno tretjestopenjsko terciarno 
izobraževanje 

85.42.15 

Internetno višje splošno sekundarno 
izobraževanje 

85.31.13 

Internetno založništvo 58.19.29 
Interpretacija medicinskih posnetkov 86.22.11 
Intonacijske piščalke 32.20.16 
Inulin 10.62.11 
Invalidnine iz obveznega zavarovanja 84.30.12 
Invalidska društva 94.99.13 
Invalidski domovi za mladino 87.30.12 
Invalidski domovi za odrasle 87.30.13 
Invalidski vozički 30.92.20 
Invalidski vozički, maloprodaja 47.00.75 

Invalidski vozički, posojanje 77.29.19 
Invalidski vozički, veleprodaja 46.46.12 
Invalidsko zavarovanje, prostovoljno 65.12.12 
Invertni sladkor 10.62.13 
Invertorji za izmenični tok 27.11.50 
Investicijski skladi, storitve 64.30.10 
Investicijsko bančništvo, storitve 64.99.11 
Inženiring projektov "na ključ" 71.12 
Inženiring, finančni 70.22.12 
Inženirske storitve za energetske projekte 71.12.13 
Inženirske storitve za gradbene projekte 71.12.12 
Inženirske storitve za industrijske in proizvodne 
projekte 

71.12.17 

Inženirske storitve za projekte oskrbe z vodo 71.12.16 
Inženirske storitve za projekte osuševanja 71.12.16 
Inženirske storitve za projekte ravnanja z 
nevarnimi ali nenevarnimi odpadki 

71.12.15 

Inženirske storitve za projekte ravnanja z 
odplakami  

71.12.16 

Inženirske storitve za telekomunikacijske 
projekte 

71.12.18 

Inženirske storitve za transportne projekte 71.12.14 
Inženirske storitve, specialistične 71.12.19 
Inženirsko svetovanje 71.12.11 
Ionizatorji zraka 27.90.11 
Ionoterapevtski aparati 26.60.12 
Ionski izmenjevalci na osnovi polimerov 20.16.59 
IR naprave, medicinske 26.60.13 
IR žarnice 27.40.15 
Irhovina 15.11.21 
Iridij 24.41.30 
Iris; perunike (Iris spp) 01.30.10 
Iskanje delavcev 78.10.12 
Iskanje podatkov, storitveno 63.99.10 
Iskanje vodilnih kadrov 78.10.11 
Iskrice za novoletne jelke 20.51.13 
ISP storitve za druge ponudnike interneta 61.10.41 
ISP storitve za ozkopasovni brezžični dostop 61.20.41 
ISP storitve za ozkopasovni dostop prek vodov 61.10.42 
ISP storitve za širokopasovni brezžični dostop 61.20.42 
ISP storitve za širokopasovni dostop prek vodov 61.10.43 
Itison, polaganje 43.33.29 
Itrij 20.13.23 
Itrijeve spojine 20.13.65 
Iveri 16.10.23 
Iverne plošče 16.21.13 
Iverne plošče, veleprodaja 46.73.12 
Izboljševanje zemljišča 43.12.12 
Izčeski iz volne 13.10.23 
Izdajanje bankovcev in kovancev 64.11.10 
Izdajanje knjig  58.11.50 
Izdajanje tovornih listin 52.29.20 
Izdelava betonskega estriha 43.99.40 
Izdelava cestišč 42.11.20 
Izdelava dekoracije iz teraca na kraju samem 43.33.21 
Izdelava fotografij 74.20.31 
Izdelava gozdnogojitvenih načrtov 02.40.10 
Izdelava hidroizolacije 43.99.10 
Izdelava obrabnih plasti cest, ulic, parkirišč 42.11.20 
Izdelava opažev za betoniranje 43.99.40 
Izdelava površinskih plasti cest, ulic, parkirišč 42.11.20 
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Izdelava prosojnic 18.13.30 
Izdelava reprografskih izdelkov 18.13.30 
Izdelava temeljev cest (razen nadvozov) 42.11.20 
Izdelava tiskovnih sestavkov 18.13.10 
Izdelava tridemzionalnih modelov 74.10.19 
Izdelava zemljevidov 71.12.35 
Izdelki iz aglomerirane plute 16.29.24 
Izdelki iz aluminija (kovani, liti, oblikovani, 
stiskani) 

25.99.29 

Izdelki iz asfalta 23.99.12 
Izdelki iz azbestnega cementa 23.65.12 
Izdelki iz cinka (kovani, liti, oblikovani, stiskani) 25.99.29 
Izdelki iz keramike, za tehnično rabo 23.44.12 
Izdelki iz naravne plute 16.29.22 
Izdelki iz netkanega tekstila 13.95.10 
Izdelki iz nevulkaniziranega kavčuka 22.19.20 
Izdelki iz niklja (kovani, liti, oblikovani, stiskani) 25.99.29 
Izdelki iz ognjevzdržne keramike, razen 
gradbenih 

23.20.14 

Izdelki iz penaste gume 22.19.73 
Izdelki iz porcelana, gospodinjski 23.41.11 
Izdelki iz porcelana, za tehnično rabo 23.44.11 
Izdelki iz silikatne fosilne moke 23.20.11 
Izdelki iz slame 16.29.25 
Izdelki iz steklene keramike 23.13.13 
Izdelki iz svinca (kovani, liti, oblikovani, stiskani) 25.99.29 
Izdelki iz šote 23.99.19 
Izdelki iz trde gume 22.19.73 
Izdelki iz umetnega kamna 23.69.19 
Izdelki iz usnja, tehnični 15.12.19 
Izdelki iz vlite papirne mase 17.29.19 
Izdelki stavbnega mizarstva 16.23.19 
Izdelki umetnostnega kovaštva 25.62.20 
Izdelki za gospodinjstvo, plastični, papirni, 
veleprodaja 

46.49.19 

Izdelki za gradbeništvo, mavčni 23.62.10 
Izdelki za gradbeništvo, stekleni 23.19.12 
Izdelki za kmetijstvo, keramični 23.49.11 
Izdelki za odboj svetlobe, stekleni 23.19.26 
Izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), tiskani 58.19.13 
Izdelki za pritrjevanje, bakreni 25.94.13 
Izdelki za pritrjevanje, železni ali jekleni, brez 
navojev 

25.94.12 

Izdelki za pritrjevanje, železni ali jekleni, z navoji 25.94.11 
Izdelki, bakreni (kovani, liti, oblikovani, stiskani) 25.99.29 
Izdelki, farmacevtski, iz mehke gume 22.19.71 
Izdelki, karnevalski 32.99.51 
Izdelki, kovinski, drugi 25.99.29 
Izdelki, kovinski, gospodinjski 25.99.12 
Izdelki, kovinski, sanitarni 25.99.11 
Izdelki, laboratorijski, iz porcelana 23.44.11 
Izdelki, mesni 10.13.1 
Izdelki, napihljivi, iz mehke gume 22.19.73 
Izdelki, pletarski 16.29.25 
Izdelki, prosto kovani 25.99.29 
Izdelki, sladkorni, brez kakava 10.82.23 
Izdelki, stekleni, namizni (razen kozarcev) 23.13.13 
Izdelki, tehnični, iz penaste gume 22.19.73 
Izdelki, tekstilni, tehnični 13.96.16 
Izdelki, tkani iz železne, bakrene žice 25.93.13 
Izdelki, toaletni, iz porcelana 23.41.11 

Izdelki, umetniški, maloprodaja 47.00.69 
Izdelki, utopno kovani 25.99.29 
Izdelki, vliti iz voska, stearina 32.99.59 
Izdelki, zlatarski 32.12.13 
Izdelovanje umetnin 90.03.11 
Izhodne enote, računalniške 26.20.16 
Izklopna stikala, > 1000 V 27.12.10 
Izklopna stikala, avtomatska, <= 1000 V 27.12.22 
Izkop krompirja 01.61.10 
Izkop usekov, za prometnice 43.12.12 
Izkopalniki korenovk, krompirja ipd. 28.30.54 
Izložbe, čiščenje 81.22.11 
Izložbene lutke 32.99.59 
Izmenični/enosmerni motorji, univerzalni 27.11.21 
Izmenjevalci, ionski, na osnovi polimerov 20.16.59 
Izmenjevalniki toplote 28.25.11 
Izobraževalni tečaji, poklicni, nedefinirani po 
stopnji 

85.59.13 

Izobraževanje na področju informacijske 
tehnologije 

85.59.12 

Izobraževanje na področju športa in rekreacije 85.51.10 
Izobraževanje, drugostopenjsko terciarno 85.42.14 
Izobraževanje, drugostopenjsko terciarno, po 
internetu 

85.42.13 

Izobraževanje, osnovnošolsko 85.2 
Izobraževanje, osnovnošolsko, po internetu 85.20.11 
Izobraževanje, predšolsko 85.10.10 
Izobraževanje, prvostopenjsko terciarno 85.42.12 
Izobraževanje, prvostopenjsko terciarno, po 
internetu 

85.42.11 

Izobraževanje, tovarniško 85.59.13 
Izobraževanje, tretjestopenjsko terciarno 85.42.16 
Izobraževanje, tretjestopenjsko terciarno, po 
internetu 

85.42.15 

Izobraževanje, višje sekundarno poklicno 85.32.14 
Izobraževanje, višje sekundarno poklicno, po 
internetu 

85.32.13 

Izocianati 20.14.44 
Izolacijsko panelno steklo 23.12.13 
Izolatorji, električni (razen keramičnih in 
steklenih) 

27.90.12 

Izolatorji, keramični 23.43.10 
Izolatorji, stekleni 23.19.25 
Izolatorji, veleprodaja 46.69.15 
Izolirana žica za navitja 27.32.11 
Izolirana žica, veleprodaja 46.69.15 
Izoliranje, toplotno 43.29.11 
Izoliranje, vibracijsko 43.29.11 
Izoliranje, vodovzdržno 43.99.10 
Izoliranje, zvočno 43.29.11 
Izolirni deli (razen keramičnih in plastičnih) 27.90.12 
Izolirni deli, iz aglomerirane plute 16.29.24 
Izolirni deli, iz plastičnih mas 27.33.14 
Izolirni deli, keramični 23.43.10 
Izopren 20.14.11 
Izopren kavčuk 20.17.10 
Izotopi, neradioaktivni 20.13.61 
Izotopi, radioaktivni 20.13.13 
Izparilniki (razen za gospodinjske hladilnike) 28.25.30 
Izpirala (losioni) za obraz 20.42.15 
Izplakovalniki, kovinski 25.99.11 
Izposojanje gospodinjskega perila 77.29.14 
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Izposojanje strojev in opreme „naredi sam“ 77.29.16 
Izposojanje tekstila, oblačil in obutve 77.29.15 
Izpostavljena dela (na višini) 43.99.90 
Izpušne cevi, za motorna vozila 29.32.30 
Izpušni ventili za raditorje 28.14.12 
Izrabljene baterije 38.12.27 
Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev 38.12.21 
Izredni domači zračni prevoz potnikov  51.10.12 
Izredni mednarodni zračni prevoz potnikov 51.10.14 
Izredni tovorni zračni prevoz 51.21.14 
Izsekovalni stroji za kovine 28.41.32 
Izstrelilni sedeži za letala 30.30.50 
Izsuševanje gradbišč 43.12.12 
Izsuševanje zemljišč 43.12.12 
Iztepalniki za preproge, iz protja 16.29.25 
Izterjava plačil 82.91.12 
Iztrebljanje škodljivcev 81.29.11 
Izvajanje poslovnih procesov za naročnika 70.22.17 
Izvedbene študije o računalniških sistemih 62.02.20 
Izvedbene študije, urbanistične 71.11.31 
Izvedbeni načrti proizvodnih procesov 71.12.17 
Izvedbeni načrti za inštalacije 71.12.12 
Izvedbeni načrti za objekte nizke gradnje 71.12.14 
Izvedbeni načrti za telekomunikacije 71.12.18 
Izvedbeni načrti za temelje, konstrukcijo stavb 71.12.12 
Izvedenska mnenja o programski opremi 62.02.20 
Izvedenska mnenja o računalniškem hardveru 62.02.10 
Izvedensko pričanje s področja arhitekture 71.11.24 
Izvedensko pričanje s področja krajinarstva 71.11.42 
Izvedensko pričanje strokovnjakov z  
netehničnih področij 

74.90.20 

Izvedensko pričanje v tehničnih zadevah 71.12.11 
Izvenkrmni motorji za plovila 28.11.11 
Izvesne table, kovinske 25.99.29 
Izvijači 25.73.30 
Izvirna likovna dela 90.03.13 
Izvirniki dela književnikov, skladateljev  90.03.12 
Izvirniki programske opreme 62.01.29 
Izvirniki računalniških iger 62.01.21 
Izvirniki radijskih oddaj 59.20.22 
Izvirniki radijskih programov 60.10.12 
Izvirniki raziskav s področja biotehnologije 72.11.20 
Izvirniki raziskav s področja naravoslovnih ved 72.19.50 
Izvirniki televizijskih oddaj, filmov 59.11.21 
Izvirniki televizijskih programov 60.20.20 
Izvirniki zbirk podatkov iz raznih virov 63.99.20 
Izvirniki zvočnih posnetkov 59.20.13 
Izvirniki, oblikovalski 74.10.20 
Izvirska voda, stekleničena 11.07.11 
Izvlečki čaja 10.83.14 
Izvlečki, kavni 10.83.12 
Izvlečki, mesni 10.89.14 
Izvlečki, rastlinski 10.89.15 
Izvlečki, rastlinski, pripravljeni, za zdravilne 
namene 

21.20.13 

Izvršilne storitve javne uprave 84.11.11 
  
  
  
  

J  
  
Jablane - sadike (Malus spp) 01.30.10 
Jabolčni kis 10.84.11 
Jabolčni krhlji, suhi 10.39.25 
Jabolčni sok 10.32.16 
Jabolčnik, fermentirani 11.03.10 
Jabolka   01.24.10 
Jack pot avtomati, obratovanje 92.00.12 
Jadra 13.92.22 
Jadra, maloprodaja 47.00.65 
Jadralna letala 30.30.20 
Jadralna padala 13.92.23 
Jadralne deske 32.30.13 
Jadralne šole, tečaji 85.53.12 
Jadrnice 30.12.11 
Jadrnice, dajanje v najem brez posadke 77.21.10 
Jadrnice, pomorske, dajanje v najem s posadko 50.10.20 
Jadrnice, posredovanje pri prodaji 46.14.12 
Jadrnice, sladkovodne,  dajanje v najem s 
posadko 

50.30.20 

Jadrnice, veleprodaja 46.49.33 
Jagnečje usnje 15.11.41 
Jagnječje kože, surove 10.11.44 
Jagnjeta 01.45.11 
Jagnjetina, sveža ali ohlajena 10.11.13 
Jagode - sadež  01.25.13 
Jagode - sadike (Fragaria spp) 01.30.10 
Jagode, gozdne 02.30.40 
Jagode, začasno konzervirane 10.39.24 
Jagode, zamrznjene 10.39.21 
Jagodni  sok 10.32.19 
Jagodnica - sadež  01.24.29 
Jagodnica - sadike (Arbutus unedo) 01.30.10 
Jahte 30.12.11 
Jahte, dajanje v najem brez posadke 77.21.10 
Jahte, pomorske, dajanje v najem s posadko 50.10.20 
Jahte, sladkovodne,  dajanje v najem s posadko 50.30.20 
Jajca brez lupine 10.89.12 
Jajca, kokošja 01.47.21 
Jajca, maloprodaja 47.00.19 
Jajca, ptičja, razen kokošjih 01.47.22 
Jajca, valilna 01.47.23 
Jajca, veleprodaja 46.33.12 
Jajca, želvja 01.49.24 
Jajčevci (Solanum melongena) 01.13.33 
Jajčni albumin 10.89.12 
Jakne, pletene 14.39.10 
Jakne, ženske, iz pletenega blaga 14.13.14 
Jakne, ženske, tkane 14.13.33 
Jamarska reševalna služba 84.25.19 
Jambori, kovinski 25.11.23 
Jame, podzemne, urejanje, obratovanje 91.04.12 
Jančje usnje 15.11.41 
Janež - seme (Pimpinella anisum) 01.28.14 
Janež, sladki - seme (Anethum graveolens) 01.28.14 
Jantar, obdelan 32.99.59 
Jantar, surov 08.91.19 
Jarki, kopanje 43.12.12 
Jarkice 01.47.11 
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Jasli, otroške 88.91.11 
Jaslice 32.99.51 
Jasmin (Jasminum spp) 01.30.10 
Jasnovidci, storitve 96.09.19 
Jastogi, gojeni, sveži 03.00.32 
Jastogi, negojeni, sveži 03.00.31 
Jaški za vodnjake, kopanje 42.21.24 
Jaški, rudniški, kopanje 43.12.11 
Javne brezžične telefonske storitve, dostop  
do omrežja 

61.20.11 

Javne brezžične telefonske storitve,  
obravnava klicev 

61.20.12 

Javne fiksne telefonske storitve, dostop do 
omrežja 

61.10.11 

Javne fiksne telefonske storitve, obravnava 
klicev 

61.10.12 

Javne hiše, storitve 96.09.12 
Javni internetni dostopi  61.90.10 
Javni medkrajevni avtobusni prevoz 49.39.11 
Javni mestni avtobusni prevoz 49.31.21 
Javni razpisi, storitve s tem v zvezi 84.11.29 
Javnomnenjske raziskave 73.20.20 
Javorji - sadike (Acer spp) 02.10.11 
Javorov sirup 10.81.13 
Javorova oblovina  02.20.12 
Javorovo seme 02.10.12 
Ječmen (Hordeum spp) 01.11.31 
Ječmen, pivovarski (Hordeum vulgare distichon) 01.11.31 
Jedi, pripravljene, mesne 10.85.11 
Jedi, pripravljene, ribje 10.85.12 
Jedi, pripravljene, testeninske 10.85.14 
Jedi, pripravljene, zelenjavne 10.85.13 
Jedilna sol 10.84.30 
Jedilne bučke; cuketi (Cucurbita pepo) 01.13.39 
Jedilne mize, lesene 31.09.12 
Jedilni pribor, kovinski 25.71.14 
Jedilni vagoni 30.20.32 
Jedilni vagoni, storitve 56.10.12 
Jedkalna barvila 20.12.21 
Jedkanje cilindrov za tisk 18.13.10 
Jedkanje kozarcev in namizne steklenine 23.13.91 
Jedkanje steklenic in steklene embalaže 23.13.92 
Jedkanje tehnične steklenine 23.19.91 
Jedkanje tiskanih vezij, storitveno 26.12.91 
Jedra, feritna, za transformatorje, tuljave 27.11.62 
Jedrca marelic, breskev, sliv 10.39.25 
Jedrski reaktorji 25.30.21 
Jeglič; primula (Primula spp) 01.30.10 
Jeklena litina 24.52.10 
Jeklena pljuča 32.50.21 
Jeklena vrata 25.12.10 
Jeklene brezšivne cevi za naftovode 24.20.11 
Jeklene brezšivne cevi, druge 24.20.13 
Jeklene brezšivne cevi, za vrtanje  24.20.12 
Jeklene cevi, centrifugalno lite 24.52.20 
Jeklene cevi, lite 24.52.30 
Jeklene mreže 25.93.13 
Jeklene rešetke 25.93.13 
  

Jeklene varjene cevi za naftovode, premera  
> 406,4 mm  

24.20.21 

Jekleni cevni fitingi 24.20.40 
Jekleni fitingi, cevni, iz nelitega jekla 24.20.40 
Jekleni izdelki za pritrjevanje, brez navojev 25.94.12 
Jekleni izdelki za pritrjevanje, z navoji 25.94.11 
Jekleni odlitki 24.52.10 
Jekleni oporniki, rudniški 25.11.23 
Jekleni piloti 24.10.74 
Jekleni polizdelki, veleprodaja 46.72.13 
Jekleni profili, votli, brezšivni, razen s krožnim 
prerezom 

24.20.14 

Jekleni profili, votli, brezšivni, s krožnim 
prerezom  

24.20.13 

Jekleni profili, votli, varjeni, razen krožnega 
prereza 

24.20.34 

Jekleni stebri, stolpi 25.11.22 
Jeklenke za utekočinjene pline 25.29.12 
Jeklenke, plinske, veleprodaja 46.74.12 
Jekleno predalčje 25.11.22 
Jeklo v primarni obliki, veleprodaja 46.72.13 
Jelen 01.49.19 
Jelenje meso 10.11.39 
Jelenje usnje 15.11.51 
Jelenovi rogovi, obdelani 32.99.59 
Jelka - sadike (Abies spp) 02.10.11 
Jelke, novoletne, plastične 32.99.51 
Jelke, novoletne, posekane 01.29.20 
Jelkino seme 02.10.12 
Jelova oblovina (Abies spp) 02.20.11 
Jelša - sadike (Alnus spp.) 02.10.11 
Jelšino seme 02.10.12 
Jerbasi 16.29.25 
Jerebice 01.49.12 
Jerebika - jagode (Sorbus aucuparia edulis) 02.30.40 
Jermenčki za ročne ure, iz navadnih kovin 32.13.10 
Jermenčki za ročne ure, iz plemenitih kovin 32.12.14 
Jermenčki za ure, nekovinski 15.12.13 
Jermeni za stroje, usnjeni 15.12.19 
Jermeni, transmisijski, iz gume 22.19.40 
Jermeni, usnjeni 15.12.11 
Jermenice 28.15.25 
Jesen - sadike (Fraxinus spp) 02.10.11 
Jesenova oblovina (Fraxinus spp) 02.20.12 
Jet motorji, letalski 30.30.13 
Jetra, goveja, svinjska, sveža ali ohlajena 10.11.20 
Jetra, goveja, svinjska, zamrznjena 10.11.39 
Jetra, perutninska, sveža ali ohlajena 10.12.40 
Jetra, perutninska, zamrznjena 10.12.20 
Jetra, ribja, sušena, prekajena, soljena 10.20.22 
Jetra, ribja, sveža ali ohlajena 10.20.12 
Jetra, ribja, zamrznjena 10.20.16 
Jetra, živalska, nasoljena, prekajena 10.13.13 
Jetrne paštete 10.13.15 
Jezdeci, kartotečni, kovinski 25.99.23 
Jezerski potniški prevoz 50.30.1 
Jezerski prevoz nafte s tankerji 50.40.12 
Jezerski prevoz potnikov s trajekti 50.30.11 
Jezerski prevoz potnikov z drugimi plovili 50.30.19 
Jezerski prevoz potnikov z izletniškimi ladjami 50.30.12 
Jezerski prevoz tovora 50.40.1 
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Jezerski prevoz zamrznjenega ali hlajenega 
tovora 

50.40.11 

Jeziki, goveji, sveži ali ohlajeni 10.11.20 
Jeziki, goveji, zamrznjeni 10.11.39 
Jeziki, programski, na nosilcih zapisa 58.29.14 
Jezikovne šole 85.59.11 
Jezikovni tečaji 85.59.11 
Jezovi - objekti 42.91.10 
Jezovi, gradnja 42.91.20 
Jezovi, kovinski 25.11.23 
Jod 20.13.21 
Jodirana sol 10.84.30 
Jodova tinktura 20.20.14 
Joga, tečaji 85.51.10 
Jogi vzmetnice 31.03.11 
Jogurt 10.51.52 
Jogurt, maloprodaja 47.00.18 
Jojobino seme (Simmondsia californica) 01.11.99 
Jononi 20.14.62 
Jope, delovne, moške 14.12.11 
Jope, moške, iz pletenih materialov 14.13.11 
Jope, pletene 14.39.10 
Jope, ženske, iz pletenega blaga 14.13.13 
Jopiči, moški, iz pletenega blaga 14.13.12 
Jopiči, reševalni, tekstilni 13.92.29 
Jopiči, usnjeni 14.11.10 
Josta - sadež 01.25.19 
Josta - sadike (Ribes aureum) 01.30.10 
Juhe, pripravki zanje 10.89.11 
Juka (Yucca glauca) 01.16.12 
Junci 01.42.11 
Junetina, sveža ali ohlajena 10.11.11 
Junetina, zamrznjena 10.11.31 
Jurčki (Boletus edulis) 01.13.80 
Jušne kocke 10.89.11 
Jušne kocke, maloprodaja 47.00.24 
Jušni koncentrat, veleprodaja 46.38.29 
Juta, pripravljena za predenje 13.10.26 
Juta, surova (Corhorus capsularis) 01.16.12 
Jutranje halje, moške, iz pletenega blaga 14.14.12 
Jutranje halje, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
  
  
K  
  
Kabelski internetni dostop, ozkopasovni,  
storitve ponudnika 

61.10.42 

Kabelski internetni dostop, širokopasovni, 
storitve ponudnika 

61.10.43 

Kabelski prenos podatkov 61.10.30 
Kabelski prenosi RTV programa po izbiri 61.10.52 
Kabelski prenosi RTV programa za sprotno 
plačilo 

61.10.53 

Kabelski prenosi RTV programa, osnovnega 61.10.51 
Kabelsko TV omrežje, gradnja 42.22.22 
Kabine za motorna vozila 29.20.10 
Kabli iz optičnih vlaken, neoplaščenih 27.31.12 
Kabli iz optičnih vlaken, oplaščenih posamično 27.31.11 
Kabli, koaksialni 27.32.12 
Kabli, vpredeni, neizolirani, aluminijasti, bakreni 25.93.12 
Kabli, vpredeni, neizolirani, železni ali jekleni 25.93.11 

Kabli, vžigalni, za vozila 29.31.10 
Kače 01.49.13 
Kačje kože, strojene 15.11.51 
Kačje kože, surove 01.49.39 
Kačji strup 21.10.60 
Kadavri, kontaminirani 38.12.23 
Kadi iz ognjevzdržne keramike 23.20.14 
Kadi, > 300 l, iz plastičnih mas 22.23.13 
Kadi, > 300 l, kovinske 25.29.11 
Kadi, kopalne, iz plastičnih mas 22.23.12 
Kadi, kopalne, keramične 23.42.10 
Kadi, kopalne, kovinske 25.99.11 
Kadi, kopalne, maloprodaja 47.00.46 
Kadi, kopalne, veleprodaja 46.73.13 
Kadila za odišavljanje prostorov 20.41.41 
Kadmij, izdelki iz njega 24.45.30 
Kadri, vodilni, storitve pri zaposlovanju 78.10.11 
Kadrovanje v upravi 84.11.21 
Kadrovsko svetovanje 70.22.14 
Kafir (Sorghum caffrorum) 01.11.49 
Kafra 20.14.62 
Kahle, keramične 23.41.12 
Kahle, kovinske 25.99.11 
Kajaki 30.12.19 
Kajan; golobji grah (Cajanus indicus) 01.11.79 
Kajmak 10.51.40 
Kakav - zrnje (Theobroma cacao) 01.27.14 
Kakav v prahu, neslajen 10.82.13 
Kakav v prahu, slajen 10.82.14 
Kakav, veleprodaja 46.37.10 
Kakavova masa 10.82.11 
Kakavove lupine, luščine 10.82.30 
Kakavovi izdelki 10.82.22 
Kakavovi izdelki, v zavitkih nad 2 kg 10.82.21 
Kakavovo maslo, mast in olje 10.82.12 
Kaki - sadež  01.24.29 
Kaki - sadike (Diospyros kaki) 01.30.10 
Kakteje 01.30.10 
Kaktusi 01.30.10 
Kala (Calla palustris) 01.30.10 
Kalamari, sveži ali ohlajeni, negojeni 03.00.42 
Kalamari, zamrznjeni, sušeni, soljeni 10.20.32 
Kalandri 28.29.42 
Kalcij 20.13.23 
Kalcijev cianamid 20.15.39 
Kalcijev karbonat 20.13.43 
Kalcijev tartrat, surov 20.59.59 
Kalčki soje, alfalfe 01.13.39 
Kalčki, žitni 10.61.33 
Kaleidoskopi 26.70.23 
Kalibriranje tehnične steklenine 23.19.91 
Kalibrirna merila, ročna 26.51.33 
Kalibrirniki za kontrolo standardov 26.51.66 
Kalijev hidroksid 20.13.25 
Kalijev karbonat 20.13.43 
Kalijev klorid 20.15.51 
Kalijev peroksid 20.13.25 
Kalijev sulfat 20.15.52 
Kalijev superfosfat 20.15.75 
Kalijeva gnojila 20.15.5 
Kalijevi nitrati 20.15.76 
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Kalina; liguster (Ligustrum spp) 01.30.10 
Kaljenje kovin 25.61.21 
Kaljeno steklo 23.12.12 
Kalkulacije za inštalacije 71.12.12 
Kalkulacije za projekte nizke gradnje 71.12.14 
Kalkulacije za projekte proizvodnih procesov 71.12.17 
Kalkulacije za temelje, konstrukcijo stavb 71.12.12 
Kalkulatorji 28.23.12 
Kalkulatorji, popravilo 33.12.16 
Kalomel 20.13.31 
Kaloriferji, električni, gospodinjski 27.51.26 
Kaloriferji, neelektrični 27.52.13 
Kalorimetri 26.51.53 
Kalupi, livarski, steklarski, za plastiko ipd. 25.73.50 
Kalupi, veleprodaja 46.69.19 
Kamele 01.44.10 
Kamelije (Camellia spp) 01.30.10 
Kamelja dlaka 01.49.28 
Kamen, drobljen, lomljen 08.12.12 
Kamen, gradbeni, neobdelan 08.11.1 
Kamen, naravni, obdelan 23.70.12 
Kamen, umetni, obdelan 23.69.19 
Kamen, vinski 11.02.20 
Kamena sol 08.93.10 
Kamenček, živi (Lithops spp) 01.30.10 
Kameni prah 08.12.12 
Kamere, digitalne 26.70.13 
Kamere, filmske 26.70.15 
Kamere, televizijske 26.30.13 
Kamilični čaj 10.83.15 
Kamini, gradnja 43.99.90 
Kamioni, bencinski 29.10.42 
Kamioni, dajanje v najem brez voznika 77.12.11 
Kamioni, dizel 29.10.41 
Kamioni, maloprodaja 45.19.21 
Kamioni, posredovanje pri prodaji prek interneta 45.19.41 
Kamioni, veleprodaja 45.19.11 
Kamni za curling 32.30.15 
Kamni za ure 26.52.27 
Kamni, dragi in poldragi, neobdelani 08.99.22 
Kamni, dragi, poldragi, obdelani 32.12.11 
Kamni, mlinski 23.91.11 
Kamnita dekoracija, vgrajevanje v notranjost 
stavbe 

43.33.21 

Kamnite kocke za spomenike in gradbeništvo, 
obdelane 

23.70.12 

Kamnite ploščice za spomenike in  
gradbeništvo, obdelane 

23.70.12 

Kamnokreč (Saxifraga spp) 01.30.10 
Kamnoseška dela 23.70.99 
Kampanije, volilne 94.92.10 
Kampi, storitve 55.30.11 
Kamping oprema, maloprodaja 47.00.66 
Kana (Canna spp) 01.30.10 
Kanali, namakalni - objekti 42.21.13 
Kanali, namakalni, gradnja 42.21.23 
Kanali, odtočni, kopanje 43.12.12 
Kanali, vzdrževanje plovnosti 52.22.12 
Kanalizacija, obratovanje 37.00.11 
Kanalizacijsko blato 37.00.20 
Kanalizacijsko omrežje 42.21.12 

Kanalizacijsko omrežje, gradnja 42.21.22 
Kanarčki 01.49.12 
Kandirano sadje 10.82.24 
Kaneloni, kuhani 10.85.14 
Kaneloni, surovi 10.73.11 
Kanglice za mleko, kovinske 25.99.12 
Kanile 32.50.13 
Kanistri iz plastičnih mas 22.22.14 
Kante iz plastičnih mas 22.22.14 
Kantine, storitve 56.29.20 
Kanuji 30.12.19 
Kaolin 08.12.21 
Kapalke, iz gume 22.19.71 
Kape 14.19.42 
Kapok - puh (Ceiba pentandra) 01.29.30 
Kapre 01.28.19 
Kapre, v slanici 10.39.17 
Kapseljni za otroške pištole 20.51.13 
Kapsule za zdravila, prazne 10.72.19 
Kapucinka, gomoljna (Tropaeolum tuberosum) 01.13.59 
Kapus; zelje (Brassica oleracea capitata) 01.13.12 
Karambola - sadež (Averrhoa carambola) 01.24.29 
Karamel 10.89.19 
Karamelni bonboni 10.82.23 
Karbamid 20.15.31 
Karbazol 21.10.31 
Karbidi 20.13.64 
Karbidi, kovinski, nesintrani, mešani z vezivi 20.59.57 
Karbidna trdina, sintranje 25.50.20 
Karbidovke 27.40.23 
Karboksilne kisline z dodatno O funkcijo 20.14.34 
Karbon papir, < 36 cm 17.23.11 
Karbon papir, > 36 cm 17.12.76 
Karbonati, amonijevi 20.15.20 
Karbonati, razen amonijevega 20.13.43 
Karbonska kislina 20.13.24 
Karbonska vlakna 23.99.19 
Kardamom (Elettaria cardamomum) 01.28.13 
Kardanske prenosne gredi 28.15.22 
Kardanski zglobi za motorna vozila 29.32.30 
Kardanski zglobi, razen za motorna vozila 28.15.26 
Kardij (Cynara cardunculus) 01.13.17 
Kardioskopi 26.60.12 
Karita oreščki; maslovec (Butyrospermum 
paradoxum) 

01.26.90 

Karnauba vosek (Copernicia cerifera) 02.30.12 
Karnevalski izdelki 32.99.51 
Karnevalski klubi 94.99.17 
Karnise, plastične 22.23.19 
Karoserije za motorna vozila 29.20.10 
Karoserije za prikolice 29.20.30 
Karotečni jezdeci, kovinski 25.99.23 
Karte, geografske, na elektronskih medijih 58.11.20 
Karte, geografske, tiskane 58.11.16 
Karte, igralne 32.40.41 
Karte, igralne, maloprodaja 47.00.67 
Karte, igralne, veleprodaja 46.49.32 
Kartice z neposnetim vdelanim nosilcem 
magnetnega zapisa 

26.80.14 

Kartice z vgrajenim čipom 26.12.30 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

386  

Kartice, kreditne, bančne, storitve 64.19.26 
Kartice, kreditne, nebančne, storitve 64.92.16 
Kartiranje 71.12.35 
Kartografska dela na elektronskih medijih 58.11.20 
Kartografska dela v knjižni obliki 58.11.15 
Kartografska dela, ne v knjižni obliki, tiskana 58.11.16 
Karton, maloprodaja 47.00.89 
Karton, nepremazan, drugi 17.12.42 
Karton, nepremazan, grafični 17.12.14 
Karton, nepremazan, večplastni 17.12.35 
Karton, neprevlečen, iz sulfatne celuloze 17.12.59 
Karton, neprevlečen, sivi 17.12.51 
Karton, obdelan (krepast ali gubast, reliefen 
ali perforiran) 

17.12.72 

Karton, perforirani, grafični 17.23.14 
Karton, potiskan, grafični 17.23.14 
Karton, premazan, grafični 17.12.73 
Karton, premazan, impregniran, površinsko 
barvan 

17.12.77 

Karton, premazan, negrafični, kraft 17.12.75 
Karton, premazan, negrafični, razen sivega in 
kraft 

17.12.79 

Karton, premazan, negrafični, sivi 17.12.78 
Karton, reliefni, grafični 17.23.14 
Karton, ročno izdelan 17.12.12 
Karton, sestavljen, z vmesno plastjo iz drugih 
materialov 

17.12.71 

Karton, valoviti 17.21.11 
Karton, veleprodaja 46.76.11 
Kartonske škatle, iz valovitega kartona 17.21.13 
Kartotečne škatle 17.21.15 
Kartuše za tiskalnike 20.59.30 
Kasava 10.62.12 
Kasava (Manihot esculenta) 01.13.53 
Kasete z glasbo  59.20.33 
Kasete z video zapisi, razmnoževanje 18.20.20 
Kasete z zvočnimi zapisi 59.20.34 
Kasete z zvočnimi zapisi, veleprodaja 46.43.13 
Kasete za denar, kovinske 25.99.21 
Kasete, zvočne, razmnoževanje 18.20.10 
Kasetofoni z radijem 26.40.11 
Kasetofoni, brez naprav za snemanje zvoka 26.40.31 
Kasetofoni, s snemalno napravo 26.40.32 
Kasko zavarovanje avtomobilov 65.12.29 
Kastanjete 32.20.15 
Kaša, prosena 10.61.33 
Kaše, sadne 10.39.22 
Kaširanje fotografij 74.20.31 
Kaširanje knjig 18.14.10 
Kašmirska volna 01.49.28 
Katalizatorji 20.59.56 
Katalizatorji iz platine, v obliki mrežice 32.12.14 
Katalogi, komercialni 58.19.15 
Katalogi, tiskanje 18.12.12 
Katalpa; cigarar (Catalpa bignonioides) 01.30.10 
Katedri, leseni 31.01.12 
Katekolamin 21.10.52 
Katetri 32.50.13 
Katgut iz črev 32.99.59 
Katgut, kirurški 21.20.24 
Katodne cevi 26.11.11 

Katodne cevi, veleprodaja 46.52.12 
Katodni osciloskopi in oscilografi 26.51.42 
Katran, lesni 20.14.71 
Katran, naftni 19.20.42 
Katran, premogov 19.10.20 
Kava, maloprodaja 47.00.21 
Kava, nepražena, nedekofenizirana (Coffea 
spp) 

01.27.11 

Kava, pražena 10.83.11 
Kava, veleprodaja 46.37.10 
Kavarne, strežba 56.10.11 
Kavbojke, moške 14.13.24 
Kavbojke, ženske 14.13.35 
Kavči s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Kavči z lesenim ogrodjem 31.00.12 
Kavčuk, mešanice, nevulkanizirane 22.19.20 
Kavčuk, naravni (Hevea brasiliensis) 01.29.10 
Kavčuk, sintetični 20.17.10 
Kaviar 10.20.26 
Kavla (Brassica napus napobrassica) 01.19.10 
Kavni avtomati, negospodinjski 28.93.15 
Kavni nadomestki, ekstrakti, esence,  
koncentrati 

10.83.12 

Kavolin, brokola (Brassica oleracea italica) 01.13.13 
Kavstična pepelika 20.13.25 
Kavstična soda 20.13.25 
Kazalci za ure 26.52.27 
Kazalniki hitrosti 26.51.64 
Kazein 10.51.53 
Kazeinska lepila 20.52.10 
Kaznilniške storitve 84.23.12 
Kebračo  (Aspidosperma spp) 01.29.30 
Kečap, veleprodaja 46.37.10 
Kefir 10.51.52 
Kegljaške krogle 32.40.42 
Keglji 32.40.42 
Kegljišča, avtomatska 32.40.42 
Kegljišča, obratovanje 93.11.10 
Keji za biljard 32.40.42 
Keksi 10.72.12 
Keksi, veleprodaja 46.36.12 
Kele, zidarske 25.73.30 
Kelihi, stekleni 23.13.12 
Kelihi, zlati 32.12.13 
Kemična lesna celuloza, topljiva 17.11.11 
Kemična obdelava lesa 16.10.91 
Kemična stranišča, iz plastičnih mas 22.23.12 
Kemična stranišča, vzdrževanje 37.00.12 
Kemične analize snovi 71.20.11 
Kemične tovarne - objekti 42.99.11 
Kemične tovarne, gradnja 42.99.21 
Kemični fotografski preparati 20.59.12 
Kemični kontracepcijski preparati 21.20.22 
Kemični odpadki 38.12.24 
Kemični svinčniki 32.99.12 
Kemično čiščenje tekstilij in krzna 96.01.12 
Kemično modificirane živalske, rastlinske 
maščobe 

20.59.20 

Kemijska raziskovanja 72.19.14 
Kemikalije, posredovanje pri prodaji 46.12.13 
Kemikalije, veleprodaja 46.75.12 
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Kemosterilanti za insekte 20.20.11 
Keramična opeka, tlakovci, zidaki 23.32.11 
Keramična posoda, gospodinjska, maloprodaja 47.00.59 
Keramična posoda, gospodinjska, veleprodaja 46.44.11 
Keramična sanitarna oprema 23.42.10 
Keramične cevi 23.32.13 
Keramične ploščice, polaganje na notranje 
površine 

43.33.10 

Keramične ploščice, talne, zidne 23.31.10 
Keramični izdelki za laboratorije 23.44.12 
Keramični izdelki, tehnični 23.44.12 
Keramični izolatorji 23.43.10 
Keramični kipci 23.41.13 
Keramični kozarci 23.41.12 
Keramični krožniki 23.41.12 
Keramični pepelniki 23.41.12 
Keramični svinčniki 32.99.12 
Keramični trajni magneti 23.44.12 
Keramika iz kremenčeve sige 23.20.11 
Keramika za kmetijstvo 23.49.11 
Keramika za tehnično rabo 23.44.12 
Kermeti 24.45.30 
Kermetne ploščice za orodja 25.73.60 
Kerozin 19.20.25 
Kerozin, veleprodaja 46.71.12 
Kesoni, potapljaški 30.11.50 
Ketchup 10.84.12 
Ketoni 20.14.62 
Ketonski alkoholi 20.14.62 
Kevlar 13.20.31 
Kianit 08.12.22 
Kidanje hlevov 01.62.10 
Kidanje snega z ulic, cest 81.29.12 
Kieserit 08.91.19 
Kihalni prašek 32.99.51 
Kiji za športe 32.30.15 
Kikiriki oreški, praženi 10.39.23 
Kikirikijevo maslo 10.39.23 
Kikirikijevo olje, rafinirano 10.41.52 
Kikirikijevo olje, surovo 10.41.22 
Kilni pasovi 32.50.22 
Kilometrski števci 26.51.64 
Kinematografske kamere 26.70.15 
Kinematografski filmi, posneti in razviti,  
širine 35 mm ali več 

59.11.22 

Kinematografski filmi, posneti in razviti,  
širine do 35 mm 

59.11.22 

Kinin 21.10.53 
Kinodvorane - stavbe 41.00.20 
Kinodvorane, gradnja 41.00.40 
Kinoni 20.14.62 
Kinoprojekcije filmov 59.14.10 
Kioski za prodajo jedi, storitve 56.10.19 
Kioski, iz plastičnih mas 22.23.20 
Kioski, kovinski 25.11.10 
Kiparske storitve 90.03.11 
Kiparske šole 85.52.13 
Kipci iz keramike, porcelana 23.41.13 
Kipci iz mavca 23.69.11 
Kipci iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Kipci iz plastičnih mas 22.29.26 

Kipci iz poldragih kamnov 32.12.14 
Kipci, keramični, veleprodaja 46.44.11 
Kipci, leseni 16.29.13 
Kipci, nefritni, ahatni 32.12.14 
Kipci, stekleni 23.19.26 
Kipi, izvirni, umetniški 90.03.13 
Kiropraktika 86.90.19 
Kirurške bolnišnične storitve 86.10.11 
Kirurške komprese 32.50.50 
Kirurške maske 13.92.29 
Kirurške rokavice, iz gume 22.19.60 
Kirurški instrumenti 32.50.13 
Kirurški katgut  21.20.24 
Kis 10.84.11 
Kis, maloprodaja 47.00.21 
Kis, veleprodaja 46.37.10 
Kisik 20.11.11 
Kisikove maske 32.50.21 
Kisla barvila 20.12.21 
Kisla repa 10.39.17 
Kisla smetana 10.51.52 
Kisle kumarice 10.39.18 
Kislina, askorbinska 21.10.51 
Kislina, dušikova 20.15.10 
Kislina, folna 21.10.51 
Kislina, nikotinska 21.10.51 
Kislina, oleinska, tehnična 20.14.31 
Kislina, salicilna 21.10.10 
Kislina, stearinska, tehnična 20.14.31 
Kisline, anorganske 20.13.24 
Kisline, naftenske 20.59.57 
Kisline, nukleinske 20.14.52 
Kisline, polikarboksilne, aromatske 20.14.34 
Kislo mleko 10.51.52 
Kislo zelje 10.39.17 
Kislo zelje, maloprodaja 47.00.12 
Kitajsko zelje; kitajski kapus (Brassica sinensis) 01.13.12 
Kitare, električne 32.20.14 
Kitare, razen električnih 32.20.12 
Kite, živalske 10.11.60 
Kiti 03.00.69 
Kiti za cepljenje dreves 20.30.22 
Kiti, bitumenski 23.99.13 
Kiti, maloprodaja 47.00.42 
Kiti, tesnilni 20.30.22 
Kiti, veleprodaja 46.73.14 
Kitovo meso 10.11.39 
Kivi; aktinidija - sadež 01.25.11 
Kivi; aktinidija - sadike (Actinidija chinensis) 01.30.10 
Kjučavnice za sefe 25.72.12 
Klade, lesene, za tlakovanje 16.29.14 
Kladiva 25.73.30 
Kladiva, atletska 32.30.14 
Klanje perutnine, storitveno 10.12.99 
Klanje živine, storitveno 10.11.99 
Klarineti 32.20.13 
Klaviature, električne 32.20.14 
Klavirji 32.20.11 
Klavnični odpadki 10.11.60 
Klej 20.52.10 
Klek (Thuja spp) 01.30.10 
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Klementine 01.23.14 
Klepanje 25.62.20 
Kleparske storitve za osebne avtomobile 45.20.14 
Kleparske storitve za tovornjake, avtobuse ipd. 45.20.23 
Kleparske storitve, razen za vozila 25.62.20 
Klesanje kamna 23.70.99 
Klešče in podobno orodje 25.73.30 
Klešče za hlode 25.73.10 
Klešče za orehe 25.73.30 
Klešče, zobozdravniške 32.50.11 
Kletke iz kovinske žice 25.99.29 
Klicni centri, storitve 82.20.10 
Klimatske naprave 28.25.12 
Klimatske naprave za motorna vozila 29.32.30 
Klimatske naprave, maloprodaja 47.00.45 
Klimatske naprave, montaža, popravilo 43.22.12 
Klimatske naprave, veleprodaja 46.69.19 
Klinčki (Syzygium aromaticum) 01.28.16 
Klini, plezalni 32.30.15 
Klini, tesarski, kovinski 25.73.10 
Klinker cementni 23.51.11 
Klinometri 26.51.66 
Kliping storitve 63.99.10 
Klirinške storitve 66.19.92 
Klistroni 26.11.12 
Klišeji, tiskarski 18.13.20 
Ključavnice za vozila, pohištvo 25.72.11 
Ključavnice za vrata 25.72.12 
Ključavnice, cilindrične 25.72.12 
Ključavnice, maloprodaja 47.00.41 
Ključavnice, veleprodaja 46.74.11 
Ključi 25.72.13 
Ključi USB 26.20.22 
Ključi za vijake 25.73.30 
Kljuke za hlode 25.73.10 
Kljunasta merila 26.51.33 
Klobase, maloprodaja 47.00.14 
Klobase, veleprodaja 46.32.12 
Klobasni izdelki 10.13.14 
Klobučevina, tudi impregnirana, prevlečena  
ali laminirana 

13.99.13 

Klobučevinaste preproge 13.93.19 
Klobučni tulci iz polsti 14.19.41 
Klobuki 14.19.42 
Klobuki, maloprodaja 47.00.71 
Klobuki, veleprodaja 46.42.11 
Klopi, betonske 23.69.19 
Klopi, kovinske 31.00.11 
Klopi, lesene 31.00.12 
Klopi, plastične 31.00.13 
Klor 20.13.21 
Kloramfenikol 21.10.54 
Klorati 20.13.32 
Klorbenzen 20.14.19 
Kloreten 20.14.13 
Kloridi, kovinski 20.13.31 
Kloridi, nekovinski 20.13.22 
Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov 20.14.13 
Klormetan 20.14.13 
Kloroform 20.14.13 
Klorovo apno 20.13.32 

Klorovodik 20.13.24 
Klubi študentov 94.99.15 
Klubi za druženje 94.99.17 
Klubi, kulturni 94.99.16 
Klubi, športni 93.12.10 
Klubi, zbirateljski 94.99.16 
Klubske mizice 31.09.12 
Kmetijska keramika 23.49.11 
Kmetijska mehanizacija, dajanje v najem z 
upravljalci 

01.61.10 

Kmetijska zbornica, storitve 94.11.10 
Kmetijske površine, dajanje v najem 68.20.12 
Kmetijske površine, trgovanje z njimi za  
svoj račun 

68.10.14 

Kmetijske površine, trgovanje z njimi za tuj 
račun 

68.31.15 

Kmetijske surovine, maloprodaja 47.00.87 
Kmetijske surovine, veleprodaja 46.21.19 
Kmetijske zgradbe 41.00.20 
Kmetijske zgradbe, gradnja 41.00.40 
Kmetijski inšpektorat 84.13.11 
Kmetijski pridelki, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Kmetijski stroji, dajanje v najem brez 
upravljavcev 

77.31.10 

Kmetijski stroji, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Kmetijski stroji, veleprodaja 46.61.11 
Kmetijsko orodje, veleprodaja 46.61.11 
Kmetijsko svetovanje 74.90.19 
Knigoveški stroji, veleprodaja 46.69.19 
Knjige na diskih, trakovih ipd. 58.11.20 
Knjige na zgoščenkah 58.11.20 
Knjige naročil 17.23.13 
Knjige, internetne 58.11.30 
Knjige, knjigovodske 17.23.13 
Knjige, leposlovne, tiskane 58.11.19 
Knjige, maloprodaja 47.00.61 
Knjige, otroške, tiskane 58.11.13 
Knjige, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Knjige, rabljene, maloprodaja 47.00.92 
Knjige, strokovne, tiskane 58.11.12 
Knjige, šolske, tiskane 58.11.11 
Knjige, tiskanje 18.12.14 
Knjige, veleprodaja 46.49.21 
Knjige, verske, tiskane 58.11.19 
Knjigoveške storitve 18.14.10 
Knjigoveški stroji in naprave 28.99.11 
Knjigovodske knjige 17.23.13 
Knjigovodske storitve, razen priprave  
davčnih vračil 

69.20.23 

Knjigovodski stroji 28.23.13 
Književna dela, izvirniki  90.03.12 
Knjižnice - stavbe 41.00.20 
Knjižnice, gradnja 41.00.40 
Knjižnice, storitve 91.01.11 
Knofle 25.93.18 
Koaksialni kabli 27.32.12 
Kobalt, izdelki iz njega 24.45.30 
Kobaltovi oksidi, hidroksidi, peroksidi 20.12.13 
Kobile 01.43.10 
Kocke za sestavljanje 32.40.32 
Kocke za tlakovanje, kamnite 23.70.12 
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Kocke, bliskovne 27.40.31 
Kocke, igralne 32.40.42 
Kocke, maloprodaja 47.00.67 
Kocke, mozaične, steklene 23.19.26 
Koče, planinske - stavbe 41.00.20 
Koče, planinske, gradnja 41.00.40 
Koče, planinske, storitve 55.20.11 
Kočije 30.99.10 
Kočije, dajanje v najem brez voznika 77.12.19 
Kočije, prevozi 49.39.35 
Kodein 21.10.53 
Kodranje las 96.02.11 
Kofein 21.10.53 
Koka - listi (Erythroxylon coca) 01.28.30 
Kokain 21.10.53 
Kokakola 11.07.19 
Kokarde iz blaga 13.92.29 
Kokile za ingote 28.91.11 
Kokoni sviloprejke 01.49.25 
Kokosova moka 10.61.23 
Kokosova palma, okrasna (Microcoelum 
weddelianum) 

01.30.10 

Kokosova vlakna (Cocos nucifera) 01.16.19 
Kokosovi orehi (Cocos nucifera) 01.26.20 
Kokosovo olje, rafinirano 10.41.58 
Kokosovo olje, surovo 10.41.28 
Kokoši 01.47.11 
Kokoši, žive, maloprodaja 47.00.87 
Kokošja jajca, cela 01.47.21 
Kokošje meso, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Kokošje meso, zamrznjeno 10.12.20 
Kokošnjaki, leseni 16.29.14 
Koks, naftni 19.20.42 
Koks, premogov 19.10.10 
Kokta 11.07.19 
Kola oreški  (Cola spp) 01.25.39 
Koledarji, tiskani 58.19.13 
Kolektorji sončne toplote 27.52.14 
Kolektorji toplote, za kotle 25.30.12 
Kolektorji, sončni, montaža in napeljava 43.22.12 
Kolena, cevna,  iz nelitega jekla 24.20.40 
Kolena, cevna, bakrena 24.44.26 
Kolena, cevna, iz aluminija 24.42.26 
Kolena, cevna, iz cinka 25.99.29 
Kolena, cevna, iz plastičnih mas 22.21.29 
Kolena, cevna, iz svinca 25.99.29 
Kolena, cevna, keramična 23.32.13 
Kolena, cevna, kositrna 25.99.29 
Kolena, cevna, litoželezna 24.51.30 
Kolena, cevna, nikljeva 24.45.24 
Kolenaste gredi 28.15.22 
Koleraba, krmna (Brassica napus napobrassica) 01.19.10 
Kolerabica (Brassica oleracea gongyloides) 01.13.12 
Kolesa in podobna vozila brez motorja 30.92.10 
Kolesa za motorna kolesa 30.91.20 
Kolesa za motorna vozila 29.32.30 
Kolesa za tirna vozila 30.20.40 
Kolesa, maloprodaja 47.00.65 
Kolesa, motorna, <= 50 cm3 30.91.11 
Kolesa, motorna, > 50 cm3 30.91.12 
Kolesa, popravilo 95.29.12 

Kolesa, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Kolesa, veleprodaja 46.49.33 
Kolesarske steze - objekti 42.11.10 
Kolesarske steze, barvanje 42.11.20 
Kolesarske steze, gradnja 42.11.20 
Kolesca, tekalna, za pohištvo, kovinska 25.72.14 
Količki, zašiljeni 16.10.39 
Kolki 58.19.14 
Kolki, tiskanje 18.12.11 
Kolofonija 20.14.71 
Koloidno zlato, srebro 20.13.51 
Kolokazija (Colocasia esculenta) 01.13.59 
Kolorimetri 26.51.53 
Koluti iz aglomerirane plute 16.29.23 
Koluti za škripčevje 28.15.25 
Komandne plošče, <= 1000 V 27.12.31 
Komandne plošče, > 1000 V 27.12.32 
Komarček - čebula (Foeniculum vulgare dulce) 01.13.19 
Komarček - seme (Foeniculum vulgare) 01.28.14 
Komati 15.12.11 
Kombajni 28.30.59 
Kombajni, dajanje v najem brez upravljavcev 77.31.10 
Kombiji, bencinski, > 1500 cm2 29.10.22 
Kombiji, dajanje v najem brez voznika 77.11.10 
Kombiji, dizel 29.10.23 
Kombiji, maloprodaja 45.19.22 
Kombiji, posredovanje pri prodaji prek interneta 45.19.41 
Kombiji, posredovanje pri prodaji prek pošte, 
telefona 

45.19.49 

Kombiji, veleprodaja 45.19.11 
Kombinezoni, delovni 14.12.30 
Kombinezoni, ženski iz tkanega blaga 14.13.35 
Kombineže iz pletenega blaga 14.14.14 
Kombineže iz tkanega blaga 14.14.24 
Kombinirani plinsko-električni kuhalniki 27.51.28 
Kombinirani prevoz potnikov na mestnih linijah 49.31.22 
Kombinizoni, moški, iz pletenega blaga 14.13.12 
Kombinizoni, ženski, iz pletenega blaga 14.13.14 
Komode 31.09.12 
Kompasi 26.51.11 
Kompilacija podatkov 63.99.10 
Kompilacijski izvirniki 63.99.20 
Kompleti najmanj dveh pisal 32.99.14 
Kompleti orodij 25.73.30 
Kompleti vodnikov za vžig, za vozila 29.31.10 
Kompleti za dopisovanje v škatlah iz lepenke 17.23.12 
Kompleti za prvo pomoč 21.20.24 
Kompleti za prvo pomoč, veleprodaja 46.46.11 
Kompleti, delovni, moški 14.12.11 
Kompleti, delovni, ženski 14.12.21 
Kompleti, ženski, iz tkanega blaga 14.13.32 
Kompletne oglaševalske storitve 73.11.11 
Kompletne pisarniške storitve 82.11.10 
Kompost 20.15.80 
Kompostiranje nenevarnih odpadkov 38.21.29 
Kompoti 10.39.25 
Kompoti, maloprodaja 47.00.12 
Kompoti, veleprodaja 46.31.12 
Kompozerji 28.99.12 
Komprese, kirurške 32.50.50 
Kompresorji za hladilne naprave 28.13.23 
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Kompresorji, batni 28.13.26 
Kompresorji, drugi 28.13.28 
Kompresorji, rotacijski 28.13.27 
Kompresorji, veleprodaja 46.69.19 
Kompresorji, zračni, vgrajeni na podvozja s 
kolesi 

28.13.24 

Komunalni odpadki, nenevarni 38.11.31 
Komune za prevzgojo mladoletnih odvisnikov  87.20.11 
Komune za prevzgojo odraslih odvisnikov 87.20.12 
Komunikacijska telemetrija 61.90.10 
Komunikacijski daljnovodi, gradnja 42.22.21 
Komunikacijsko omrežje, gradnja 42.22.22 
Koncentrati pravega ali mate čaja 10.83.14 
Koncerti, produkcija 90.02.11 
Koncertne dvorane, obratovanje 90.04.10 
Koncertni izvajalci, storitve 90.01.10 
Koncesijska oskrba z jedmi 56.29.19 
Končna dodelava knjig, revij, brošur 18.14.10 
Končna obdelava lesnih plošč 16.21.91 
Končna obdelava ravnega stekla 23.12.99 
Končna obdelava tehnične steklenine 23.19.91 
Končna obdelava tkanin, razen impregnacije  
in prevlekanja 

13.30.19 

Kondenzatorji (razen za gospodinjske 
hladilnike) 

28.25.30 

Kondenzatorji za parne stroje 25.30.12 
Kondenzatorji, nespremenljivi, razen za  
50/60 Hz, >= 0,5 kvar 

27.90.52 

Kondenzatorji, nespremenljivi,  
za 50/60 Hz, >= 0,5 kvar 

27.90.51 

Kondenzatorji, spremenljivi 27.90.53 
Kondenzatorski papir 17.29.19 
Kondomi 22.19.71 
Konektorji za povezavo v električnih tokokrogih 27.33.13 
Konfeti 32.99.51 
Kongresi, organiziranje 82.30.11 
Konin 21.10.53 
Konjak 11.01.10 
Konji 01.43.10 
Konji, jezdni, posojanje 77.21.10 
Konji, tekmovalni, dajanje v najem 77.39.19 
Konji, tekmovalni, vzreja, šolanje 93.19.13 
Konji, telovadni 32.30.14 
Konji, veleprodaja 46.23.10 
Konjički, gugalni 32.40.39 
Konjska drobovina, sveža ali ohlajena 10.11.20 
Konjska drobovina, zamrznjena 10.11.39 
Konjske dirke, storitve konjušnic 93.19.13 
Konjske kože, surove, cele 10.11.42 
Konjske kože, surove, razen celih 10.11.43 
Konjsko meso, prekajeno, soljeno, sušeno 10.13.13 
Konjsko meso, sveže ali ohlajeno 10.11.15 
Konjsko meso, zamrznjeno 10.11.35 
Konjsko usnje 15.11.33 
Konjušnice za tekmovalne konje, storitve 93.19.13 
Konopi 13.94.11 
Konoplja - sadike (Cannabis sativa) 01.30.10 
Konoplja (Cannabis sativa) 01.16.19 
Konopljena vlakna, pripravljena za predenje 13.10.29 
Konopljine tkanine 13.20.19 
Konopljino seme (Cannabis sativa) 01.11.99 
Konstantni kondenzatorji, močnostni 27.90.51 

Konstruiranje strojev in naprav 71.12.17 
Konstrukcije gradbene, iz železa, jekla ali 
aluminija 

25.11.23 

Konstrukcije za kemične procese - objekti 42.99.11 
Konstrukcije za kemične procese, gradnja 42.99.21 
Konstrukcije, montažne, postavljanje 43.99.70 
Konstrukcijske igrače 32.40.20 
Kontaktne leče 32.50.41 
Kontejnerji za stisnjen ali utekočinjen plin, 
kovinski 

25.29.12 

Kontejnerji, bivalni, dajanje v najem 77.39.19 
Kontejnerji, bivalni, kovinski 25.11.10 
Kontejnerji, papirni 17.21.15 
Kontejnerji, pretovarjanje v pristaniščih 52.24.11 
Kontejnerji, transportni  29.20.21 
Kontejnerji, železni ali jekleni, < 50 l 25.91.12 
Kontejnerji, železni ali jekleni, 50 - 300 l 25.91.11 
Kontejnerski cestni tovorni prevoz 49.41.14 
Kontejnerski pomorski prevoz 50.20.14 
Kontejnerski rečni prevoz 50.40.14 
Kontrabasi 32.20.12 
Kontracepcijske spirale 32.50.13 
Kontracepcijski preparati, kemični 21.20.22 
Kontrastna sredstva za zdravniške preiskave 21.20.23 
Kontrola bolniških dopustov 80.30.10 
Kontrola grelnega sistema stavb 81.10.10 
Kontrola izvajanja projektov 70.22.20 
Kontrola kmetijskih pridelkov 01.61.10 
Kontrola kvalitete proizvodnje, svetovanje, 
pomoč 

70.22.15 

Kontrola letenja 52.23.12 
Kontrola polucije 39.00.21 
Kontrola tovora 52.29.20 
Kontrolne ure, stražarske 26.52.28 
Konvejerji, pnevmatični 28.22.17 
Konvertorji 28.91.11 
Konverzija zapisov na trakovih, disketah 63.11.19 
Konzerve za živila, aluminijaste 25.92.12 
Konzerve za živila, razen aluminijastih 25.92.11 
Konzerve, mesne 10.13.15 
Konzerve, ribje 10.20.25 
Konzerve, sadne 10.39.25 
Konzervirane jedi, maloprodaja 47.00.24 
Konzervirani oreški 10.39.23 
Konzerviranje rib, storitveno 10.20.91 
Konzervirano sadje, maloprodaja 47.00.12 
Konzole za videoigre na TV sprejemnikih 26.40.60 
Konzularne storitve 84.21.11 
Konzulati, tuji, storitve 99.00.10 
Konzultacije zdravnikov specialistov 86.22.19 
Konzultacije zdravnikov splošne prakse 86.21.10 
Konzultacije, znanstvene, inženirske 71.12.11 
Koordinacija podizvajalskih del na projektu 70.22.20 
Koordinatografi 26.51.12 
Kopače 25.73.10 
Kopačke 15.20.29 
Kopaiva balzam (Copaifera spp) 02.30.12 
Kopal smola (Caesalpinaceae) 02.30.12 
Kopališča - objekti 41.00.20 
Kopališča, gradnja 41.00.40 
Kopališča, storitve 93.29.11 
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Kopalke iz pletenega blaga 14.19.12 
Kopalke iz tkanega blaga 14.19.22 
Kopalne soli in kreme 20.42.19 
Kopalni plašči, moški, iz pletenega blaga 14.14.12 
Kopalni plašči, moški, iz tkanega blaga 14.14.22 
Kopalni plašči, ženski, iz pletenega blaga 14.14.14 
Kopalnice, oblaganje s ploščicami 43.33.10 
Kopalniški predmeti, keramični 23.41.12 
Kopalniško perilo 13.92.14 
Kopalniško perilo, veleprodaja 46.41.13 
Kopalniško pohištvo, iz plastičnih mas 31.09.14 
Kopalniško pohištvo, leseno 31.09.13 
Kopanje jarkov 43.12.12 
Kopanje rudniških jaškov 43.12.11 
Kopanje vodnjakov 42.21.24 
Kopeli, parne, storitve 96.04.10 
Kopeli, peneče 20.42.19 
Kopiranje filmov na digitalni medij 59.12.12 
Kopiranje fotografij 74.20.32 
Kopirni papir, < 36 cm 17.23.11 
Kopirni stroji z več postajami, za obdelavo kovin 28.41.12 
Kopita, čevljarska, lesena 16.29.11 
Kopja 32.30.14 
Kopra  (posušeno jedro kokosovega oreha) 01.26.90 
Koprc - čebula (Foeniculum vulgare dulce) 01.13.19 
Koprc - seme (Anethum graveolens) 01.28.14 
Koprena iz steklenih vlaken 23.14.12 
Koprena iz tekstilnih vlaken 13.95.10 
Kopriva, pisana (Coleus hybr.) 01.30.10 
Koprivovec (Celtis australis) 01.30.10 
Kopuniranje 01.62.10 
Korakan; prstasto proso (Eleusine coracana) 01.11.49 
Koralde 32.13.10 
Koralde (iz koral) 32.99.59 
Korale 03.00.61 
Korale, obdelane 32.99.59 
Koralni nakit 32.13.10 
Kord iz gume 22.19.20 
Kord iz gume, prekrit s tekstilnim materialom 13.96.13 
Kord tkanine za avtomobilske plašče 13.96.15 
Korekcija digitalnega zapisa filma 59.12.13 
Korektivna očala 32.50.42 
Korekturni lak 20.59.59 
Korekturno branje 82.19.13 
Koren, beli (Tragopogon porrifolius) 01.13.49 
Koren, črni (Scorzonera hispanica) 01.13.49 
Koren, sladki (Glyzyrhiza glabra) 01.28.30 
Korenček (Daucus carota sativa) 01.13.41 
Korenčkov sok 10.32.19 
Korenike okrasnih rastlin 01.30.10 
Korenje, krmno (Daucus carota) 01.19.10 
Korenovke, sveže 01.13.4 
Koriander - seme (Coriandrum sativum) 01.28.14 
Korigiranje krtačnih odtisov 18.13.30 
Korita z za kmetijstvo, vrtnarstvo 23.49.11 
Korita, betonska 23.69.19 
Korita, lesena 16.29.14 
Korita, pomivalna, iz plastičnih mas 22.23.12 
Korita, pomivalna, jeklena 25.99.11 
Korita, pomivalna, keramična 23.42.10 
Kormoran 01.49.12 

Korneti za sladoled 10.72.12 
Korobači 32.99.21 
Koromač - seme (Foeniculum vulgare) 01.28.14 
Kortikosteroidna zdravila 21.20.12 
Kortizon 21.10.52 
Korund, naravni 08.99.22 
Korund, umetni 23.99.15 
Koruza (Zea mays) 01.11.20 
Koruza, silažna; pitnik 01.19.10 
Koruza, sladka (Zea mays saccharata) 01.13.39 
Koruza, sladka, pasterizirana 10.39.17 
Koruzna moka 10.61.22 
Koruzni kosmiči 10.61.33 
Koruzni otrobi 10.61.33 
Koruzni škrob 10.62.11 
Koruzni zdrob 10.61.32 
Koruzno olje 10.62.14 
Kose 25.73.10 
Kosi blaga, zarobljeni 13.92.29 
Kosilni priključki za traktor 28.30.51 
Kosilnice za trate, veleprodaja 46.61.12 
Kosilnice za trato, popravila 95.22.10 
Kosilnice za travo, posojanje 77.29.16 
Kosilnice za travo, razen nitnih 28.30.40 
Kosilnice, maloprodaja 47.00.44 
Kosilnice, nitne, z električnim motorjem 28.24.11 
Kosirji 25.73.10 
Kositer, surovi 24.43.13 
Kositrena pločevina iz legiranega jekla 24.10.52 
Kositrena pločevina iz nelegiranega jekla 24.10.51 
Kositrna žica 24.43.24 
Kositrne cevi in cevni fitingi 25.99.29 
Kositrne luske 25.99.29 
Kositrne palice, profili  24.43.24 
Kositrne plošče, pločevina, trak in folije 25.99.29 
Kositrova ruda, koncentrati 07.29.15 
Kositrove zlitine, surove 24.43.13 
Kosmatinec (Pulsatilla spp) 01.30.10 
Kosmiči, koruzni 10.61.33 
Kosmiči, krompirjevi 10.31.13 
Kosmiči, tekstilni 13.99.14 
Kosmiči, žitni 10.61.33 
Kosmulje - sadež (Ribes grossularia) 01.25.19 
Kosmulje - sadike (Ribes grossularia) 01.30.10 
Kostanj, divji - plod (Aesculus hippocastanum) 01.29.30 
Kostanj, pečen, prodaja na stojnicah, kioskih 56.10.19 
Kostanj, pravi; maroni - sadike (Castanea 
sativa) 

01.30.10 

Kostanj; maroni  - plod (Castanea sativa) 01.25.32 
Kostanjev pire 10.39.22 
Kostanjeva moka 10.61.23 
Kostanjeva oblovina (Castanea spp) 02.20.12 
Kostanji, divji (Aesculus hippocastanum) 01.30.10 
Kosteničje (Lonicera spp) 01.30.10 
Kostimi, ženski, iz pletenega blaga 14.13.14 
Kostimi, ženski, iz tkanega blaga 14.13.32 
Kostna moka 10.13.16 
Kostumi, posojanje 77.29.15 
Kostumografi, storitve 90.02.19 
Košare iz pletarskih materialov 16.29.25 
Košare za živila, oblačila, kovinske 25.99.12 
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Košare, kovinske 25.99.29 
Košare, maloprodaja 47.00.57 
Košare, veleprodaja 46.49.12 
Košare, žične 25.99.29 
Košarice za kruh, kovinske 25.99.12 
Košarkarji, storitve 93.19.12 
Košarkaški copati 15.20.21 
Koščica, kitajska (Sium sisarium) 01.13.39 
Koščice marelic, breskev, sliv 10.39.25 
Košeničica, barvilna - cvetovi, listi (Genista 
tinktoria) 

01.29.30 

Koši 16.29.25 
Koši za košarko 32.30.15 
Koši za smeti, kovinski 25.99.12 
Košnja obcestnih zelenih pasov 81.30.10 
Košnja zelenic ob prometnicah 81.30.10 
Košnja, spravilo krme 01.61.10 
Kotalke 32.30.11 
Kotalni ležaji 28.15.10 
Kotli za centralno ogrevanje 25.21.12 
Kotli za centralno ogrevanje, maloprodaja 47.00.45 
Kotli za centralno ogrevanje, veleprodaja 46.74.12 
Kotli za pregreto vodo 25.30.11 
Kotli za pridobivanje pare 25.30.11 
Kotlički za splakovalno vodo, kovinski 25.99.11 
Kotlovnice - objekti 42.22.13 
Kotlovnice, gradnja 42.22.23 
Kotni profili iz legiranega jekla 24.10.73 
Kotni profili iz nelegiranega jekla 24.10.71 
Kotni profili iz nerjavnega jekla 24.10.72 
Kotniki iz nelegiranega jekla, hladno oblikovani 24.33.11 
Kotomeri 26.51.32 
Kovačnik (Lonicera spp) 01.30.10 
Kovanci 32.11.10 
Kovanci, maloprodaja 47.00.68 
Kovanci, veleprodaja 46.49.35 
Kovane palice iz nelegiranega jekla 24.10.62 
Kovani deli strojev 28.29.84 
Kovanje, prosto, po naročilu 25.50.11 
Kovanje, utopno 25.50.12 
Kovaški izdelki, splošni 25.62.20 
Kovaški stroji 28.41.33 
Kovčki iz katerihkoli materialov 15.12.12 
Kovčki, veleprodaja 46.49.34 
Kovice za oblačila, galanterijo, iz neplemenitih 
kovin 

25.99.25 

Kovice, bakrene 25.94.13 
Kovice, železne ali jeklene 25.94.12 
Kovičene jeklene cevi, premera <= 406,4 mm 24.20.35 
Kovine redkih zemelj 20.13.65 
Kovine, platirane s srebrom  24.41.50 
Kovine, platirane z zlatom 24.41.40 
Kovine, posredovanje pri prodaji 46.12.12 
Kovine, sintrane, izdelki iz njih 25.50.20 
Kovinorezkarske storitve 25.62.20 
Kovinostrugarske storitve 25.62.10 
Kovinska korita, pomivalna 25.99.11 
Kovinska tesnila 28.29.23 
Kovinske kadi, kopalne 25.99.11 
Kovinske kartotečne omare 25.99.22 
Kovinske ograje 25.11.23 

Kovinske tkanine 13.96.12 
Kovinske zapornice 25.11.23 
Kovinski halogenidi 20.13.31 
Kovinski izdelki, gospodinjski, veleprodaja 46.49.11 
Kovinski izdelki, maloprodaja 47.00.41 
Kovinski izdelki, negospodinjski, veleprodaja 46.74.11 
Kovinski izdelki, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Kovinski karbidi, nesintrani, nemešani 20.13.64 
Kovinski odpadki, nevarni 38.12.26 
Kovinski odpadki, posredovanje pri prodaji 46.12.12 
Kovinski ostanki, odpadki 38.11.58 
Kovinski pesek za peskanje 24.10.14 
Kovinski sanitarni izdelki 25.99.11 
Kovinski sedeži 31.00.11 
Kovinsko pisarniško pohištvo 31.01.11 
Kovinsko pohištvo, drugo 31.09.11 
Kovinsko stavbno pohištvo 25.12.10 
Kozarci iz papirja 17.22.13 
Kozarci za vlaganje, stekleni 23.13.11 
Kozarci, keramični 23.41.12 
Kozarci, kovinski 25.99.12 
Kozarci, leseni 16.29.12 
Kozarci, maloprodaja 47.00.59 
Kozarci, plastični 22.29.23 
Kozarci, stekleni 23.13.12 
Kozarci, veleprodaja 46.44.11 
Koze 01.45.12 
Koze, telovadne 32.30.14 
Kozice, kovinske 25.99.12 
Kozice, steklene 23.13.13 
Kozja drobovina, sveža ali ohlajena 10.11.20 
Kozja drobovina, zamrznjena 10.11.39 
Kozja volna 01.45.30 
Kozje kože, surove 10.11.45 
Kozje meso, prekajeno, soljeno, sušeno 10.13.13 
Kozje meso, sveže ali ohlajeno 10.11.14 
Kozje meso, zamrznjeno 10.11.34 
Kozje mleko 01.45.22 
Kozje usnje 15.11.42 
Kozji sir 10.51.40 
Kozli 01.45.12 
Kozličje usnje 15.11.42 
Kozmetične storitve 96.02.13 
Kozmetični čopiči 32.91.12 
Kozmetika, maloprodaja 47.00.76 
Kozmetika, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Kozmetika, veleprodaja 46.45.10 
Kože ptičje, preparirane 32.99.59 
Kože, kačje, strojene 15.11.51 
Kože, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Kože, ptičje 10.12.50 
Kože, surove, goveje ali konjske, cele 10.11.42 
Kože, surove, goveje ali konjske, razen celih 10.11.43 
Kože, surove, kozje 10.11.45 
Kože, surove, ovčje 10.11.44 
Kože, veleprodaja 46.24.10 
Kožni prah 20.59.51 
Kožuhi drugih živali, surovi 01.49.39 
Kožuhi jagnjet, surovi 01.49.32 
Kožuhi, zajčji, kunčji, surovi 01.49.31 
Kožuhovina divjadi, surova 01.49.31 
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Kožuhovina, strojena 15.11.10 
Kožuhovina, surova 01.49.31 
Kraft papir za vreče 17.12.41 
Kraft papir, razen za vreče 17.12.72 
Kraftliner, beljen 17.12.32 
Kraftliner, nebeljen 17.12.31 
Kraguljčki 32.20.15 
Krajevna združenja 94.99.14 
Krajinsko načrtovanje 71.11.41 
Krajinsko svetovanje 71.11.42 
Kraki, žabji 01.49.23 
Krampi 25.73.10 
Krapi, gojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.24 
Krapi, gojeni, živi 03.00.15 
Krapi, negojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.22 
Krašenje gospodinjske keramike 23.41.99 
Kraške jame, urejanje, obratovanje 91.04.12 
Kratke hlače, moške, iz tkanega blaga 14.13.24 
Kravate iz tkanega blaga 14.19.23 
Kravate, maloprodaja 47.00.71 
Kravate, pletene 14.19.19 
Kravate, veleprodaja 46.42.11 
Krave mlekarice 01.41.10 
Krave za zakol 01.42.11 
Kravje mleko, surovo 01.41.20 
Krčme, strežba hrane in pijač 56.10.11 
Krebuljica (Anthriscus cerefolium) 01.13.39 
Kreda, pisalna, krojaška 32.99.15 
Kredence 31.02.10 
Kreditiranje finančnih posrednikov s strani bank 64.19.21 
Kreditiranje finančnih posrednikov s strani 
nedenarnih institucij 

64.92.11 

Kreditiranje finančnih posrednikov, bančno  64.19.21 
Kreditiranje potrošnikov s strani nedenarnih 
institucij 

64.92.12 

Kreditiranje potrošnikov, bančno 64.19.22 
Kreditiranje s strani nebančnih institucij 64.92.1 
Kreditiranje s strani nedenarnih institucij, z 
zastavo nestanovanjskih nepremičnin 

64.92.14 

Kreditiranje s strani nedenarnih institucij, z 
zastavo stanovanj 

64.92.13 

Kreditiranje, bančno 64.19.2 
Kreditiranje, bančno, z zastavo nestanovanjskih 
nepremičnin 

64.19.24 

Kreditiranje, bančno, z zastavo stanovanj 64.19.23 
Kreditna zavarovanja 65.12.61 
Kreditne kartice, bančne, storitve 64.19.26 
Kreditne kartice, nebančne, storitve 64.92.16 
Kreditne kartice, obdelava poslov za naročnika 70.22.17 
Kreditno pozavarovanje 65.20.32 
Krekerji 10.72.19 
Krema za zobno higieno 20.42.18 
Krematoriji, storitve 96.03.11 
Krematorijske peči 28.21.12 
Kreme za britje 20.42.19 
Kreme za lase 20.42.17 
Kreme za obraz, maloprodaja 47.00.76 
Kreme za obraz, telo 20.42.15 
Kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, steklo in 
kovine 

20.41.43 

Kreme za roke, stopala 20.42.13 
Kreme, toaletne, veleprodaja 46.45.10 

Kremen 08.99.29 
Kremen, piezoelektrični 20.13.68 
Kremenčev pesek 08.12.11 
Kremenčeva keramika 23.20.11 
Kreozotna olja, iz premogovega katrana 20.14.73 
Krep papir 17.12.72 
Kreša 01.13.39 
Kretnice 30.20.40 
Krezol 20.14.24 
Krhlji jabolk, hrušk 10.39.25 
Kri, človeška 21.10.60 
Kri, živalska, za farmacevtsko rabo 21.10.60 
Kriket, salonski 32.40.42 
Krila iz pletenega blaga 14.13.14 
Krila iz tkanega blaga 14.13.34 
Krila, usnjena 14.11.10 
Krilne, hidravlične črpalke za tekočine 28.12.13 
Krilne, rotacijske črpalke za tekočine  28.13.13 
Kriolit, naravni 08.91.19 
Krioskopi 26.51.53 
Kriptomerija (Cryptomeria japonica) 01.30.10 
Kripton 20.11.11 
Kristalni kozarci 23.13.12 
Kritina, strešna, keramična 23.32.12 
Krivljenje armatur za železobetonske 
konstrukcije 

43.99.40 

Krivuljniki 26.51.32 
Krizanteme (Chrysanthemum spp) 01.30.10 
Krizanteme, rezane 01.19.21 
Križarjenje po celinskih vodah 50.30.12 
Križarjenje po morju 50.10.12 
Križi, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Križi, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Krma, maloprodaja 47.00.87 
Krma, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Krma, veleprodaja 46.21.14 
Krmila za domače živali, pripravljena 10.91.10 
Krmilne naprave za tokove <= 1000 V 27.12.31 
Krmilne naprave za tokove > 1000 V 27.12.32 
Krmilni mehanizmi, za motorna vozila 29.32.30 
Krmilni ventili, hidravlični ali pnevmatični 28.12.14 
Krmilni ventili, procesni 28.14.13 
Krmilnice za živino, avtomatske 28.30.86 
Krmilniki, elektronski 26.11.30 
Krmišča za divjad, vzdrževanje 01.70.10 
Krmljenje živine 01.62.10 
Krmna  repica (Brassica napus oleifera) 01.19.10 
Krmna koleraba (Brassica napus napobrassica) 01.19.10 
Krmna ogrščica (Brassica napus) 01.19.10 
Krmna pesa (Beta vulgaris crassa) 01.19.10 
Krmna repa (Brassica rapa rapifera) 01.19.10 
Krmna žita, sveža ali silirana 01.19.10 
Krmne rastline 01.19.10 
Krmne rastline - seme 01.19.31 
Krmni bob (Vicia faba minor) 01.19.10 
Krmni ohrovt (Brassica oleacea achephala-
viridis) 

01.19.10 

Krmno korenje (Daucus carota) 01.19.10 
Krogi, telovadni 32.30.14 
Krogle za drobljenje, kovinske 25.99.29 
Krogle, biljardne 32.40.42 
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Krogle, kegljaške 32.40.42 
Krogle, steklene 23.19.11 
Kroglice za kotalne ležaje 28.15.31 
Kroglice, steklene 23.19.26 
Kroglična navojna vretena 28.15.24 
Kroglični ležaji 28.15.10 
Krojaške lutke 32.99.59 
Krojaške škarje 25.71.11 
Krokodili 01.49.13 
Krokodilje kože, strojene 15.11.51 
Krokodilje kože, surove 01.49.39 
Krokodilje usnje 15.11.51 
Krokus, žafran (Crocus vernus) 01.30.10 
Krom 24.45.30 
Kromanje 25.61.11 
Kromati 20.13.51 
Kromatografi 26.51.53 
Kromirana pločevina iz legiranega jekla 24.10.52 
Kromirana pločevina iz nelegiranega jekla 24.10.51 
Kromitna opeka 23.20.14 
Kromova ruda, koncentrati 07.29.19 
Kromovi oksidi 20.12.12 
Krompir (Solanum tuberosum) 01.13.51 
Krompir, kitajski (Dioscorea batatas) 01.13.59 
Krompir, maloprodaja 47.00.11 
Krompir, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Krompir, pripravljen, nezamrznjen 10.31.14 
Krompir, pripravljen, zamrznjen 10.31.11 
Krompir, sladki (Ipomoea batatas) 01.13.52 
Krompir, sušen 10.31.12 
Krompir, veleprodaja 46.21.19 
Krompir, zamrznjen 10.31.11 
Krompirjev čips 10.31.14 
Krompirjev pire 10.31.13 
Krompirjev škrob 10.62.11 
Krompirjeva moka 10.31.13 
Krompirjeve rezine, nezamrznjene 10.31.14 
Krompirjevi kosmiči 10.31.13 
Krone, zobne 32.50.22 
Kronica  (Leucojum verum) 01.30.10 
Kronografi za vozila 26.52.13 
Kronometri 26.52.14 
Kronski zamaški 25.92.13 
Kros in BMX kolesa 30.92.10 
Krovska dela 43.91.19 
Krožne električne ročne žage 28.24.11 
Krožne žage za les, plastiko ipd 28.49.12 
Krožnični plugi 28.30.31 
Krožniki iz papirja 17.22.13 
Krožniki iz porcelana 23.41.11 
Krožniki, keramični 23.41.12 
Krožniki, kovinski 25.99.12 
Krožniki, leseni 16.29.12 
Krožniki, maloprodaja 47.00.59 
Krožniki, okrasni, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Krožniki, plastični 22.29.23 
Krožniki, stekleni 23.13.13 
Krožniki, veleprodaja 46.44.11 
Krpanje oblačil in gospodinjske opreme iz blaga 95.29.11 
Krpe za čiščenje 13.92.29 
Krste 32.99.59 

Krtače, gospodinjske, maloprodaja 47.00.59 
Krtače, industrijske 32.91.19 
Krtače, veleprodaja 46.49.39 
Krtače, za gospodinjstvo 32.91.11 
Krtačke, ogljikove, za elektrotehniko 27.90.13 
Krtačke, zobne 32.91.12 
Kruh, maloprodaja 47.00.16 
Kruh, svež 10.71.11 
Kruh, veleprodaja 46.36.12 
Kruhovec - sadež (Artocarpus spp) 01.24.29 
Krvavice 10.13.14 
Krvna plazma 21.10.60 
Krvne banke, storitve 86.90.16 
Krznena oblačila 14.20.10 
Krznene kučme 14.19.43 
Krzneni dodatki, razen pokrival 14.20.10 
Krzneni izdelki, veleprodaja 46.42.11 
Krzneni plašči 14.20.10 
Krzno, astrahansko, surovo 01.49.32 
Krzno, imitirano s tkanjem 13.20.50 
Krzno, obdelano 15.11.10 
Krzno, strojeno 15.11.10 
Krzno, surovo 01.49.31 
Ksenon 20.11.11 
Kseroks naprave 28.23.21 
Ksilen 20.14.12 
Ksilofoni 32.20.15 
Ksilol, razen kemično čistega 20.14.73 
Ksiloza 21.10.40 
Kučme, krznene 14.19.43 
Kuhalnice, lesene 16.29.12 
Kuhalniki, električni 27.51.28 
Kuhalniki, električni, maloprodaja 47.00.54 
Kuhalniki, neelektrični 27.52.11 
Kuhalniki, neelektrični, maloprodaja 47.00.59 
Kuhalniki, popravilo 95.22.10 
Kuhane testenine 10.85.14 
Kuhanje krompirja, storitveno 10.31.91 
Kuhanje mesnih izdelkov, storitveno 10.13.91 
Kuhanje zelenjavnih ali sadnih izdelkov, 
storitveno 

10.39.91 

Kuhanje, pakiranje gotovih jedi, storitveno 10.85.99 
Kuharske knjige, tiskane 58.11.19 
Kuhinje, šolske, storitve 56.29.20 
Kuhinjska posoda iz plastičnih mas 22.29.23 
Kuhinjska posoda iz porcelana 23.41.11 
Kuhinjska posoda, keramična 23.41.12 
Kuhinjske naprave, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Kuhinjski lonci 25.99.12 
Kuhinjski noži 25.71.11 
Kuhinjski pribor, veleprodaja 46.49.11 
Kuhinjsko pohištvo, leseno 31.02.10 
Kukavice za ure 26.52.27 
Kukmak, šampinjoni (Agaricus hortensis), 
prosto rastoči 

01.13.80 

Kuliji 32.99.12 
Kultivatorji 28.30.32 
Kulture mikroorganizmov 21.10.60 
Kulturna dediščina, varovanje 91.03.10 
Kulturne dvorane, obratovanje 90.04.10 
Kulturno umetniška društva 94.99.16 
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Kumare (Cucumis sativus) 01.13.32 
Kumarice, v kisu 10.39.18 
Kumarin 20.14.52 
Kumina, navadna (Carum carvi) 01.28.14 
Kumkvat - sadež (Fortunella japonica) 01.23.19 
Kunci 01.49.11 
Kunčje meso 10.11.39 
Kurarin 21.10.53 
Kurentove maske 32.99.51 
Kurilne naprave, mehanične 28.21.11 
Kurilno olje, ekstra lahko 19.20.26 
Kurilno olje, težko 19.20.28 
Kurirske storitve  53.20.11 
Kurišča, čiščenje 81.22.13 
Kurišča, šamotiranje 43.99.90 
Kurje meso, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Kurje meso, zamrznjeno 10.12.20 
Kurkuma (Curcuma longa) 01.28.19 
Kutina - sadika (Cydonia spp) 01.30.10 
Kutine - sadež (Cydonia spp) 01.24.22 
Kuverte 17.23.12 
Kuverte, maloprodaja 47.00.63 
Kuverte, veleprodaja 46.49.23 
Kvačke 25.93.18 
Kvalitativne tržne ankete 73.20.11 
Kvantitativne ad hoc tržne ankete 73.20.12 
Kvantitativne trajne tržne ankete 73.20.13 
Kvarterne amonijeve soli 21.10.20 
Kvas 10.89.13 
Kvas, maloprodaja  47.00.24 
Kvilaja - lubje (Quillaia saponaria) 01.29.30 
Kvinoja; perujski riž (Chenopodium quinoa) 01.11.49 
  
  
L  
  
Labirinti, zabaviščni 28.99.32 
Labirinti, zabaviščni, obratovanje 93.21.10 
Laboratorijska posoda, keramična 23.44.12 
Laboratorijska posoda, porcelanasta 23.44.11 
Laboratorijska steklenina 23.19.23 
Laboratorijske centrifuge 32.50.13 
Laboratorijske storitve, medicinske 86.90.15 
Laboratorijski destilatorji 32.50.13 
Laboratorijski pulti, leseni 31.09.13 
Laboratorijski reagenti 20.59.52 
Laboratorijski sterilizatorji 32.50.12 
Ladijska dvigala 28.22.14 
Ladijski agenti, storitve 52.29.11 
Ladijski celinski prevoz hlajenega tovora 50.40.11 
Ladijski motorji, posredovanje pri prodaji 46.14.12 
Ladijski pod 16.10.21 
Ladijski pod, polaganje 43.33.29 
Ladijski pomorski prevoz hlajenega tovora 50.20.11 
Ladijski pomorski prevoz poštnih pošiljk 50.20.19 
Ladijski pomorski prevoz potnikov 50.10.19 
Ladijski pomorski prevoz sipkega tovora 50.20.15 
Ladijski pomorski prevoz tekočin in plinov 50.20.13 
Ladijski pomorski prevoz zabojnikov 50.20.14 
Ladijski prevoz poštnih pošiljk po celinskih 
vodah 

50.40.19 

Ladijski prevoz potnikov po celinskih vodah 50.30.19 
Ladijski prevoz tekočin in plinov po celinskih 
vodah 

50.40.13 

Ladijski prevoz zabojnikov po celinskih vodah 50.40.14 
Ladijsko križarjenje po celinskih vodah 50.30.12 
Ladijsko križarjenje po morju 50.10.12 
Ladijsko pozavarovanje 65.20.23 
Ladijsko zavarovanje ladij 65.12.35 
Ladijsko zavarovanje potnikov 65.12.34 
Ladje za križarjenje 30.11.21 
Ladje za razrez 38.11.41 
Ladje, bojne 30.11.10 
Ladje, certificiranje 71.20.19 
Ladje, dajanje v najem brez posadke 77.34.10 
Ladje, hladilniške, razen tankerjev 30.11.23 
Ladje, kombinirane, za prevoz tovora in 
potnikov 

30.11.24 

Ladje, posredovanje pri prodaji 46.14.12 
Ladje, potniške 30.11.21 
Ladje, potniške, morske, dajanje v najem s 
posadko 

50.10.20 

Ladje, potniške, sladkovodne, dajanje v  
najem s posadko 

50.30.20 

Ladje, potopljene, dvigovanje na celinskih 
vodah 

52.22.16 

Ladje, potopljene, dvigovanje na morju 52.22.15 
Ladje, ribiške 30.11.31 
Ladje, ro-ro 30.11.24 
Ladje, tovorne, druge 30.11.24 
Ladje, tovorne, morske, dajanje s posadko v 
najem 

50.20.21 

Ladje, tovorne, sladkovodne, dajanje s  
posadko v najem 

50.40.21 

Ladje, veleprodaja 46.69.11 
Lahka olja 19.20.23 
Lajne 32.20.15 
Lak za lase 20.42.16 
Lak za nohte 20.42.13 
Lakasto usnje 15.11.22 
Laki, maloprodaja 47.00.42 
Laki, posredovanje pri prodaji 46.13.12 
Laki, veleprodaja 46.73.14 
Lakiranje parketa 43.33.29 
Lakmus (Rocella tinktoria) 01.29.30 
Lakmusov papir 20.59.52 
Laktami 21.10.31 
Laktilol 21.10.40 
Laktofosfati 20.14.53 
Laktoni 21.10.31 
Laktoza 10.51.54 
Lalemancija - seme (Lalemantia iberica) 01.11.99 
Lame 01.44.10 
Lamele za parket 16.10.21 
Laminirane vzmeti 25.93.16 
Laminiranje tiskanih materialov 18.14.10 
Lampijoni 32.99.51 
Lan, nepredelan, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Lan, nepredelan, veleprodaja 46.21.19 
Lan, pripravljen za predenje 13.10.29 
Lan, surov (Linum usitatissimum) 01.16.19 
Lancete 32.50.13 
Lanena preja  13.10.71 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

396  

Lanene tkanine 13.20.13 
Laneno  seme (Linum usitatissimum) 01.11.91 
Laneno olje, surovo 10.41.29 
Lanolin 13.10.10 
Lansirne naprave za letala 28.99.39 
Lansirne rampe za vesoljska plovila 30.30.40 
Lantanoidi 20.13.23 
Laptop 26.20.11 
Lasan (Carex brizoides) 01.29.30 
Lasasto blago 13.91.11 
Laserji, razen diod 26.70.23 
Laserska obdelava kovin 25.62.20 
Laserske plošče, knjiga v elektronski obliki 58.11.20 
Laserske plošče z glasbo 59.20.33 
Laserske plošče z videofilmi 59.11.23 
Laserske plošče z zvočnimi zapisi 59.20.34 
Laserske plošče, maloprodaja 47.00.64 
Laserske plošče, neposnete 26.80.12 
Laserske plošče, neposnete, veleprodaja 46.52.13 
Laserske plošče, veleprodaja 46.43.13 
Laserske plošče, zvočne, razmnoževanje 18.20.10 
Laserski fotoploterji 26.70.12 
Laserski namerilniki 26.70.23 
Laserski obdelovalni stroji 28.41.11 
Lasje, neobdelani 96.02.20 
Lasni vložki 32.99.30 
Lasnice 32.99.52 
Lastovičja gnezda 01.49.24 
Lasulje 32.99.30 
Laška repa (Helianthus tuberosus) 01.13.59 
Lateks, sintetični 20.17.10 
Laterne 27.40.23 
Lavaboji, keramični 23.42.10 
Lazanja, pečena 10.85.14 
Leasing, finančni 64.91.10 
Lecitin 21.10.20 
Lectovo pecivo 10.72.12 
Leča (Lens esculenta) 01.11.74 
Leče za naprave 26.70.21 
Leče za očala 32.50.41 
Leče, kontaktne 32.50.41 
Leče, maloprodaja 47.00.83 
Leče, veleprodaja 46.43.14 
Led 35.30.21 
LED diode 26.11.22 
LED diode, veleprodaja 46.52.12 
Ledeni čaji 11.07.19 
Ledeno vino 11.02.12 
Ledne dvorane, priprava površin 41.00.40 
Ledolomilci 30.11.33 
Ledolomilci, storitve 52.22.19 
Ledvica, goveja, svinjska, sveža ali ohlajena 10.11.20 
Ledvica, goveja, svinjska, zamrznjena 10.11.39 
Lego kocke 32.40.32 
Lehnjak, neobdelan 08.11.11 
Lehnjak, obdelan 23.70.11 
Leksikoni, tiskani 58.11.14 
Lektoriranje 82.19.13 
Lemeži za pluge 28.30.92 
Lemeži za poravnalne stroje, buldožerje 28.92.28 
Lemežni plugi 28.30.31 

Lepanje 25.62.20 
Lepenka, filtrirna 17.12.43 
Lepenka, nepremazana, večplastna 17.12.35 
Lepenka, premazana, grafična 17.12.73 
Lepenka, premazana, impregnirana, površinsko 
barvana 

17.12.77 

Lepenka, premazana, negrafična 17.12.79 
Lepenka, sestavljena, z vmesno plastjo iz 
drugih materialov 

17.12.71 

Lepenka, siva, premazana, negrafična 17.12.78 
Lepenka, strešna, z bitumnom 23.99.12 
Lepenka, veleprodaja 46.76.11 
Lepila 20.52.10 
Lepila, maloprodaja 47.00.42 
Lepila, veleprodaja 46.75.12 
Lepilni stroji (lepilno vezalni stroji) 28.99.11 
Lepilo za zobne proteze 20.42.18 
Lepljeni leseni nosilci 16.23.19 
Lepljenje knjig ipd. 18.14.10 
Lepljivi obliži 21.20.24 
Leposlovne knjige na elektronskih medijih 58.11.20 
Leposlovne knjige, internetne 58.11.30 
Leposlovne knjige, tiskane 58.11.19 
Lepotilne kozmetične storitve 96.02.13 
Les na panju 02.10.30 
Les za celulozo in plošče iglavcev 02.20.11 
Les za celulozo in plošče listavcev 02.20.12 
Les, neobdelan, veleprodaja 46.73.11 
Les, posredovanje pri prodaji 46.13.11 
Les, profiliran 16.10.21 
Les, zgoščen 16.21.22 
Les, žagan 16.10.10 
Lesena obutev 15.20.32 
Lesena okna 16.23.11 
Lesena vedra 16.24.12 
Lesena vrata 16.23.11 
Lesene gajbe 16.24.13 
Lesene intarzije 16.29.13 
Lesene kuhalnice 16.29.12 
Lesene montažne stavbe 16.23.20 
Lesene palete 16.24.11 
Lesene skodelice 16.29.12 
Lesene škatle 16.24.13 
Lesene živali 32.40.12 
Lesene žlice 16.29.12 
Leseni držaji 16.29.11 
Leseni izdelki, maloprodaja 47.00.57 
Leseni izdelki, posredovanje pri prodaji 46.13.11 
Leseni izdelki, veleprodaja 46.49.12 
Leseni kipci 16.29.13 
Leseni kozarci 16.29.12 
Leseni krožniki 16.29.12 
Leseni obešalniki 16.29.14 
Leseni okraski 16.29.13 
Leseni okvirji za slike 16.29.14 
Leseni opaži za betonska dela 16.23.12 
Leseni ornamenti 16.29.13 
Leseni podboji 16.23.11 
Leseni polizdelki, maloprodaja 47.00.49 
Leseni polizdelki, veleprodaja 46.73.12 
Leseni sodi 16.24.12 
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Leseni stoli 31.00.12 
Leseni škafi 16.24.12 
Leseni zaboji 16.24.13 
Leseno orodje 16.29.11 
Leseno pisarniško pohištvo 31.01.12 
Leseno pohištvo za trgovine 31.01.13 
Leska - sadike (Corylus avellana) 01.30.10 
Lesna moka, volna 16.10.22 
Lesni katran 20.14.71 
Lesni ostanki in odpadki 38.11.59  
Lesni sekanci 16.10.23 
Lesni sekanci, veleprodaja 46.73.12 
Lesno oglje 20.14.72 
Lesnoobdelovalni stroji, veleprodaja 46.62.11 
Lesno-stavbarski izdelki 16.23.19 
Lesonitne plošče 16.21.14 
Lesovina 17.11.14 
Lespedeza (Lespedeza stipulacea, L. cuneata) 01.19.10 
Lestenci 27.40.25 
Lestenci, maloprodaja 47.00.56 
Lestve iz vrvi 13.94.12 
Lestve, kovinske 25.99.29 
Lestve, telovadne 32.30.14 
Lešniki  (Corylus avelana) 01.25.33 
Letala - igračke 32.40.39 
Letala, <= 2000 kg 30.30.32 
Letala, > 15000 kg 30.30.34 
Letala, 2000 do 15000 kg 30.30.33 
Letala, dajanje v najem brez posadke 77.35.10 
Letala, jadralna 30.30.20 
Letala, posredovanje pri prodaji 46.14.12 
Letala, potniška, dajanje v najem s posadko 51.10.20 
Letala, tovorna, dajanje v najem s posadko 51.21.20 
Letala, veleprodaja 46.69.11 
Letala, vleka 52.23.19 
Letališča, obratovanje 52.23.11 
Letališka protipožarna služba 52.23.19 
Letališka razsvetljava, signalizacija, inštaliranje 43.21.10 
Letališke stavbe 41.00.20 
Letališke stavbe, gradnja 41.00.40 
Letališke steze - objekti 42.11.10 
Letališke steze, gradnja, popravilo, vzdrževanje 42.11.20 
Letalska podvozja, njihovi deli 30.30.50 
Letalske ure 26.52.13 
Letalski bencin 19.20.21 
Letalski izredni domači prevoz potnikov 51.10.12 
Letalski mednarodni prevoz potnikov, izredni 51.10.14 
Letalski motorji na vžig s svečko 30.30.11 
Letalski prevoz poštnih pošiljk 51.21.12 
Letalski prevoz potnikov, na domačih linijah 51.10.11 
Letalski prevoz potnikov, na mednarodnih linijah 51.10.13 
Letalski prevoz tovora (razen zabojnikov), redni 51.21.13 
Letalski prevoz tovora, izredni 51.21.14 
Letalski prevoz zabojnikov, redni 51.21.11 
Letalski sedeži 30.30.50 
Letalsko zavarovanje  letal 65.12.33 
Letalsko zavarovanje potnikov 65.12.32 
Letopisi, tiskani 58.11.19 
Letve, geometrske 26.51.12 
Letve, lesene 16.10.21 
Levcit 08.99.29 

Levkotrieni 21.10.52 
Ležaji, kotalni 28.15.10 
Ležaji, veleprodaja 46.69.12 
Ležajna ohišja 28.15.23 
Ležak 11.05.10 
Ležalne mreže 13.94.12 
Ležalniki, plastični 31.00.13 
Ležalniki, zložljivi, leseni 31.00.12 
Ležalniki, zložljivi, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Ležeči policaji, gradnja 42.11.20 
Ležišča 31.09.12 
Libele 26.51.66 
Licenčne storitve za blagovne znamke in 
franšize 

77.40.12 

Licenčne storitve za drugo tiskano gradivo 58.19.30 
Licenčne storitve za filmske pravice 59.13.11 
Licenčne storitve za industrijsko oblikovanje 77.40.19 
Licenčne storitve za intelektualno lastnino 77.40.19 
Licenčne storitve za knjige 58.11.60 
Licenčne storitve za koledarje ipd. 58.19.30 
Licenčne storitve za načrte 77.40.19 
Licenčne storitve za pravico uporabe izvirnikov 
zvočnih zapisov 

59.20.40 

Licenčne storitve za revije in periodiko 58.14.40 
Licenčne storitve za rezultate raziskovanja 77.40.11 
Licenčne storitve za umetniške reprodukcije 58.19.30 
Licenčne storitve za uporabo imenikov in 
adresarjev 

58.12.30 

Licenčne storitve za uporabo programske 
opreme 

58.29.50 

Licenčne storitve za uporabo računalniških iger 58.21.40 
Licenčne storitve za vrednotenje rudnih 
bogastev 

77.40.13 

Licitacije, organiziranje 82.99.19 
Licitacije, pravne storitve 69.10.18 
Ličenje kovin 25.61.22 
Ličenje obraza 96.02.13 
Ličenje osebnih avtomobilov 45.20.14 
Ličenje tovornjakov, avtobusov ipd. 45.20.23 
Liči - sadež (Nephelium litchi ) 01.25.90 
Ličila za obraz 20.42.15 
Ličila za oči 20.42.12 
Ličila, maloprodaja 47.00.76 
Ličkalniki za koruzo 28.30.59 
Ličkanje koruze 01.63.10 
Lifti 28.22.16 
Lifti, montaža 43.29.19 
Lige, športne, organiziranje 93.12.10 
Ligej (Lygeum spartum) 01.16.19 
Lignji, konzervirani 10.20.34 
Lignji, zamrznjeni, sušeni, soljeni 10.20.32 
Liguster, kalina (Ligustrum spp) 01.30.10 
Lijaki, kuhinjski, kovinski 25.99.12 
Lijaki, stekleni 23.19.23 
Likalni stroji, industrijski 28.94.21 
Likalniki 27.51.23 
Likalniki na oglje 25.73.30 
Likalniki, maloprodaja 47.00.54 
Likalniki, popravilo 95.22.10 
Likalniki, veleprodaja 46.43.11 
Likanje perila, oblačil 96.01.13 
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Likerji 11.01.10 
Likovniki, storitve 90.03.11 
Likvidnostne analize 70.22.12 
Likviricija (Glyzyrhiza glabra) 01.28.30 
Lilija (Lilium spp) 01.30.10 
Limeta (Citrus aurantifolia) 01.23.12 
Limfna drenaža 96.02.19 
Limonada 11.07.19 
Limone (Citrus limon) 01.23.12 
Linearno delujoči hidravlični in pnevmatični 
pogonski stroji 

28.12.11 

Linije za industrijsko procesno krmiljenje 33.20.60 
Linijski medkrajevni potniški avtobusni prevoz 49.39.11 
Linijski mestni potniški avtobusni prevoz 49.31.21 
Linijski prevoz potnikov po morju 50.10.19 
Linijski zračni prevoz potnikov na domačih 
linijah 

51.10.11 

Linijski zračni prevoz potnikov na mednarodnih 
linijah 

51.10.13 

Linoksin 20.59.20 
Linolej 22.23.15 
Linolej, polaganje 43.33.29 
Linters iz bombaža 10.41.30 
Lions klubi 94.99.17 
Lipa - sadike (Tilia spp) 02.10.11 
Lipaza 20.14.64 
Lipicanci 01.43.10 
Liposukcija 96.02.19 
Lipov čaj 10.83.15 
Lipova oblovina (Tilia spp) 02.20.12 
Lipovo ličje (Tilia spp) 01.29.30 
Lisičji rep (Alopecurus pratensis) 01.19.10 
Lisičji rep (žaga) 25.73.20 
Lisičke (Neurophyllum clavatum) 01.13.80 
Listavci - oblovina 02.20.12 
Listi aglomerirane plute 16.29.23 
Listi furnirja 16.21.21 
Listi iz neojačanih plastičnih mas 22.21.30 
Listi iz ojačanih plastičnih mas, neceličaste 
strukture 

22.21.42 

Listi iz plastičnih mas, celičaste strukture 22.21.41 
Listi za vzmeti 25.93.16 
Listi za žage 25.73.20 
Listi, morski, negojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.21 
Listje, umetno 32.99.55 
Listnate vzmeni 25.93.16 
Listnato testo, sveže, tudi zamrznjeno 10.61.24 
Lišaji, barvilni (Imbricaria spp) 01.29.30 
Lišaji, drevesni 02.30.30 
Literarna dela v knjižni obliki 58.11.19 
Literarne storitve 90.03.11 
Literatura na elektronskih medijih 58.11.20 
Liti izdelki iz papirne mase 17.29.19 
Liti jekleni fitingi 24.52.30 
Litijev oksid, hidroksid 20.12.13 
Litina, jeklena 24.52.10 
Litina, nodularna 24.51.12 
Litina, siva 24.51.13 
Litina, temprana 24.51.11 
Litje aluminija 24.53.10 
Litje bakra 24.54.10 

Litje betona v opaže 43.99.40 
Litje brona 24.54.10 
Litje drugih neželeznih kovin 24.54.10 
Litje jekla 24.52.10 
Litje nodularne litine 24.51.12 
Litje sive litine 24.51.13 
Litje temprane litine 24.51.11 
Lito steklo, v ploščah, neobdelano 23.11.11 
Litografije, izvirne, umetniške 90.03.13 
Litografska dela 18.13.10 
Litografske plošče 18.13.20 
Litojeklene cevi 24.52.30 
Litojekleni deli strojev 28.29.84 
Litopon 20.12.24 
Litoželezne cevi in votli profili 24.51.20 
Litoželezni cevni fitingi 24.51.30 
Litoželezni deli strojev 28.29.84 
Litoželezni kotli za centralno ogrevanje 25.21.12 
Litoželezni radiatorji 25.21.11 
Livarne - objekti 42.99.11 
Livarne, gradnja 42.99.21 
Livarski lonci, stroji 28.91.11 
Livarski modeli 25.73.50 
Lizin 21.10.20 
Lizing, finančni 64.91.10 
Ljubiteljski klubi, društva 94.99.16 
Ljulka, mnogocvetna (Lolium perenne, L. 
multiflorum) 

01.19.10 

Lobelija (Lobelia erinus) 01.30.10 
Lobiranje 70.21.10 
Loboda, vrtna (Atriplex hortensis) 01.13.16 
Ločje (Juncus spp) 01.29.30 
Logaritemska računala 26.51.32 
Logi (merilci hitrosti ladje) 26.51.11 
Logistične storitve, izvajanje za naročnika 70.22.17 
Logistika proizvodnje, svetovanje 70.22.16 
Logopedske storitve 86.90.19 
Loj, goveji 10.11.50 
Lokali za hitro prehrano, storitve 56.10.19 
Loki, športni 32.30.15 
Lokomotive, akumulatorske 30.20.13 
Lokomotive, dajanje v najem brez upravljalcev 77.39.11 
Lokomotive, dizelske 30.20.12 
Lokomotive, električne 30.20.11 
Lokomotive, veleprodaja 46.69.11 
Lokomotivski zalogovniki 30.20.13 
Lokovne žage 25.73.20 
Lokvanj (Nymphaea spp) 01.30.10 
Lonci, cvetlični, iz betona 23.69.19 
Lonci, izpušni, za motorna vozila 29.32.30 
Lonci, kuhinjski 25.99.12 
Lonci, livarski 28.91.11 
Lonci, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Lonci, stekleni 23.13.13 
Lonci, talilni, iz ognjevzdržne keramike 23.20.14 
Lonci, veleprodaja 46.49.11 
Lončenina, gospodinjska 23.41.12 
Lončki, cvetlični, iz plastičnih mas 22.29.23 
Lončki, cvetlični, lončeni 23.49.12 
Lončki, kovinski 25.99.12 
Lončki, okrasni, keramični 23.41.13 
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Lončki, topilniški, iz plemenitih kovin 32.12.14 
Loparji, posojanje 77.21.10 
Loparji, za športe 32.30.15 
Lopate 25.73.10 
Lopate za bagre 28.22.20 
Lopatice za kitanje 25.73.30 
Lopatice za ladijske vijake 25.99.26 
Lopatice za torte, kovinske 25.71.14 
Lopatice za žerjavico 25.73.30 
Losion za lase 20.42.17 
Losioni za obraz, telo 20.42.15 
Lososi, gojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.24 
Lososi, gojeni, živi 03.00.15 
Lososi, konzervirani 10.20.25 
Lososi, prekajeni 10.20.24 
Loščenje avtomobilov 45.20.30 
Loščenje tal 81.21.10 
Lošči za keramiko ipd. 20.30.21 
Loščila za obutev, pohištvo, tla, vozila,  
steklo in kovine 

20.41.43 

Loščilniki za tla, električni, gospodinjski 27.51.21 
Loterija, prirejanje 92.00.13 
Loterijske srečke 58.19.19 
Loto, prirejanje 92.00.13 
Lotos (Nelumbo nucifera) 01.30.10 
Lov za šport in rekreacijo, storitve 93.19.13 
Lovilci umazanije iz plastičnih mas 22.29.26 
Lovor, listi (Laureus nobilis) 01.28.19 
Lovske puške 25.40.12 
Lovske puške, veleprodaja 46.69.16 
Lovske storitve 01.70.10 
Lovski klicni rogovi 32.20.15 
Lože, prostozidarske ipd. 94.99.17 
Lubenice (Citrullus aedulis) 01.13.21 
Lucerna - kalčki 01.13.39 
Lucerna (Medicago sativa) 01.19.10 
Lucerna v zdrobu 10.91.20 
Luči, maloprodaja 47.00.56 
Lučka, sladoled 10.52.10 
Lučkarji, odrski, storitve 90.02.19 
Lučke za okras drevesc 27.40.32 
Lufa, rastlinska spužva (Luffa cylindrica) 01.29.30 
Luk - česen (Alium sativum) 01.13.42 
Luk - navadna čebula (Alium cepa) 01.13.43 
Luknjači za vozovnice, usnje, ipd. 25.73.30 
Luknjanje tiskanega gradiva 18.14.10 
Luksometri 26.51.53 
Luminofori 20.12.24 
Lupilni noži, ročni 25.73.10 
Lupine citrusov 10.39.25 
Lupine, kakavove 10.82.30 
Lupine, sadne 10.39.30 
Lupljenje krompirja, storitveno 10.31.91 
Lupljenje orehov 10.39.91 
Luske iz aluminija 24.42.21 
Luske iz svinca 24.43.21 
Luske, bakrove 24.44.21 
Luske, kositrne 25.99.29 
Luske, nikljeve 24.45.21 
Luske, ribje 10.20.42 
Luščen riž 10.61.11 

Luščenje stročnic 01.63.10 
Luščilniki za pridelke 28.30.59 
Luštrek (Levisticum officinale) 01.13.39 
Lutkarji, storitve 90.01.10 
Lutke človeške oblike 32.40.11 
Lutke, izložbene, krojaške 32.99.59 
Lutkovne predstave, produkcija 90.02.11 
Lutnje 32.20.12 
Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze 20.14.80 
  
  
M  
  
Macesen - sadike (Larix spp) 02.10.11 
Macesnova oblovina (Larix spp) 02.20.11 
Macesnovo seme 02.10.12 
Macis (ovojnica muškatnega oreška)  
(Myristica fragans) 

01.28.13 

Macole 25.73.30 
Mačeha (Viola cornuta) 01.30.10 
Mačete 25.73.10 
Mačja hrana 10.92.10 
Mačja hrana, maloprodaja 47.00.79 
Mačja hrana, veleprodaja 46.38.29 
Mačke 01.49.19 
Mački, kovinski 25.99.29 
Mački, soboslikarski 32.91.19 
Magneti, trajni, keramični, feritni 23.44.12 
Magneti, trajni, kovinski 25.99.29 
Magnetni trakovi z glasbo 59.20.33 
Magnetni trakovi z videofilmi 59.11.23 
Magnetni trakovi z zvočnimi zapisi 59.20.34 
Magnetni trakovi, neposneti 26.80.11 
Magnetni vztrajniki 29.31.21 
Magnetni vžigalniki 29.31.21 
Magnetno resonančni aparati, medicinski 26.60.12 
Magnetofoni 26.40.32 
Magnetofoni, popravilo 95.21.10 
Magnetroni 26.11.12 
Magnezij, izdelki iz njega 24.45.30 
Magnezijev hidroksid 20.13.25 
Magnezitna opeka 23.20.14 
Magnolije (Magnolia spp) 01.30.10 
Mah 02.30.30 
Mah, španski (Tillandisia usneoides) 01.29.30 
Mahagoni - oblovina (Swietinia spp) 02.20.13 
Mahovnica (Oxycoccus palustris) 01.25.19 
Majaron (Majorana hortensis) 01.13.39 
Majice "T", iz pletenega blaga 14.14.30 
Majice, spodnje, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
Majice, spodnje, ženske, iz tkanega blaga 14.14.24 
Majolike 23.41.12 
Majoneza 10.84.12 
Majoneza, maloprodaja 47.00.24 
Mak - nezrele glavice (Papaver somniferum) 01.28.30 
Makadam 08.12.13 
Makaroni 10.73.11 
Makete 32.99.53 
Makete za sestavljanje 32.40.20 
Makovo seme (Papaver somniferum) 01.11.99 
Malaga 11.02.12 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

400  

Malancani (Solanum melongena) 01.13.33 
Male elektrarne, gradnja 42.22.23 
Male elektrarne, objekti 42.22.13 
Maline - sadež (Rubus idaeus) 01.25.12 
Maline, zamrznjene 10.39.21 
Malinovec 11.07.19 
Maloprodaja alkoholnih pijač 47.00.25 
Maloprodaja avdio in video naprav 47.00.33 
Maloprodaja avtomobilskih plaščev v 
specializiranih prodajalnah 

45.32.11 

Maloprodaja avtoradijev 47.00.33 
Maloprodaja barv, lakov, lepil 47.00.42 
Maloprodaja bivalnih prikolic, avtodomov 45.19.22 
Maloprodaja bonbonov, čokolade 47.00.17 
Maloprodaja brezalkoholnih pijač 47.00.26 
Maloprodaja brisač, prtov, rjuh 47.00.51 
Maloprodaja cvetja, rastlin, semen 47.00.77 
Maloprodaja časopisov 47.00.62 
Maloprodaja čistil 47.00.84 
Maloprodaja delov, opreme za avtomobile na 
tržnicah 

45.32.29 

Maloprodaja delov, opreme za avtomobile po 
internetu 

45.32.21 

Maloprodaja delov, opreme za avtomobile po 
pošti 

45.32.22 

Maloprodaja delov, opreme za avtomobile v 
nespecializiranih prodajalnah 

45.32.29 

Maloprodaja delov, opreme za avtomobile v 
specializiranih prodajalnah 

45.32.12 

Maloprodaja delov, opreme za motorna kolesa  
v specializiranih prodajalnah 

45.40.20 

Maloprodaja delov, opreme za motorna kolesa 
po internetu, pošti 

45.40.30 

Maloprodaja delov, opreme za motorna kolesa v 
nespecializiranih prodajalnah 

45.40.30 

Maloprodaja dietetičnih živil 47.00.23 
Maloprodaja drv 47.00.85 
Maloprodaja električnih gospodinjskih naprav 47.00.54 
Maloprodaja farmacevtskih izdelkov 47.00.74 
Maloprodaja gasilnih aparatov 47.00.86 
Maloprodaja glasbenih posnetkov, kaset, CD-
jev, plošč 

47.00.64 

Maloprodaja glasbil in muzikalij 47.00.58 
Maloprodaja gnojil 47.00.78 
Maloprodaja gospodinjske posode, pribora 47.00.59 
Maloprodaja gospodinjske steklenine, keramike 47.00.59 
Maloprodaja gospodinjskega perila 47.00.51 
Maloprodaja gospodinjskih tehtnic 47.00.59 
Maloprodaja gradbenega materiala 47.00.49 
Maloprodaja hišnih živali 47.00.79 
Maloprodaja igrač in igralnih pripomočkov 47.00.67 
Maloprodaja jajc 47.00.19 
Maloprodaja jedilnega olja in maščob 47.00.22 
Maloprodaja kave in čaja 47.00.21 
Maloprodaja knjig 47.00.61 
Maloprodaja kosilnic 47.00.44 
Maloprodaja kovinskih izdelkov 47.00.41 
Maloprodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov 47.00.76 
Maloprodaja kruha, peciva 47.00.16 
Maloprodaja kurilnega olja 47.00.85 
Maloprodaja lesenih izdelkov, razen pohištva 47.00.57 
Maloprodaja materiala za cevovodne napeljave 47.00.45 
Maloprodaja medicinskih in ortopedskih izdelkov 47.00.75 

Maloprodaja mesa  47.00.13 
Maloprodaja mesnih izdelkov 47.00.14 
Maloprodaja metel, krtač 47.00.59 
Maloprodaja mleka, mlečnih izdelkov  47.00.18 
Maloprodaja moke 47.00.24 
Maloprodaja motornih goriv 47.00.81 
Maloprodaja motornih koles, mopedov v 
nespecializiranih prodajalnah  

45.40.30 

Maloprodaja motornih koles, mopedov v 
specializiranih prodajalnah  

45.40.20 

Maloprodaja motornih koles, mopedov, opreme 
po internetu, pošti 

45.40.30 

Maloprodaja neelektričnih naprav za 
gospodinjstvo 

47.00.59 

Maloprodaja neelektričnih štedilnikov 47.00.59 
Maloprodaja novih osebnih avtomobilov 45.11.21 
Maloprodaja oblačil 47.00.71 
Maloprodaja obutve 47.00.72 
Maloprodaja očal 47.00.83 
Maloprodaja ogrevalnih naprav 47.00.45 
Maloprodaja olj, maziv za motorna vozila 47.00.81 
Maloprodaja optične in fotografske opreme 47.00.83 
Maloprodaja pisalnih potrebščin 47.00.63 
Maloprodaja pisarniške opreme 47.00.88 
Maloprodaja pisarniškega pohištva 47.00.55 
Maloprodaja pletarskih, plutovinastih izdelkov 47.00.57 
Maloprodaja plina v jeklenkah 47.00.85 
Maloprodaja predelanega sadja in vrtnin 47.00.12 
Maloprodaja prek dražbenih hiš 47.00.91 
Maloprodaja premoga 47.00.85 
Maloprodaja programskih paketov 47.00.31 
Maloprodaja rabljenih knjig 47.00.92 
Maloprodaja rabljenih oblačil 47.00.71 
Maloprodaja rabljenih osebnih avtomobilov 45.11.22 
Maloprodaja rabljenih avtomobilov za posebne 
namene 

45.11.24 

Maloprodaja rabljenih predmetov 47.00.99 
Maloprodaja računalnikov 47.00.31 
Maloprodaja revij 47.00.62 
Maloprodaja rib, rakov in mehkužcev 47.00.15 
Maloprodaja ročnega orodja 47.00.47 
Maloprodaja sanitarne opreme 47.00.46 
Maloprodaja sladkorja 47.00.24 
Maloprodaja spominkov 47.00.69 
Maloprodaja stanovanjskega pohištva 47.00.55 
Maloprodaja starin 47.00.91 
Maloprodaja stekla 47.00.43 
Maloprodaja sveč 47.00.86 
Maloprodaja svetil 47.00.56 
Maloprodaja svežega sadja in vrtnin 47.00.11 
Maloprodaja šivalnih potrebščin 47.00.51 
Maloprodaja športne opreme, tudi koles 47.00.65 
Maloprodaja tapet, talnih oblog, preprog 47.00.53 
Maloprodaja tekstila 47.00.51 
Maloprodaja telekomunikacijske opreme 47.00.32 
Maloprodaja testenin 47.00.24 
Maloprodaja tobačnih izdelkov 47.00.27 
Maloprodaja tovornjakov, kombijev 45.19.21 
Maloprodaja umetniških izdelkov 47.00.69 
Maloprodaja umivalnikov, kadi, školjk 47.00.46 
Maloprodaja ur in nakita 47.00.82 
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Maloprodaja usnjenih izdelkov, potovalne 
galanterije 

47.00.73 

Maloprodaja videoiger 47.00.67 
Maloprodaja vrvi 47.00.86 
Maloprodaja začimb 47.00.21 
Maloprodaja zaves 47.00.52 
Maloprodaja zdravil 47.00.74 
Maloprodaja znamk, kovancev 47.00.68 
Malta, maloprodaja 47.00.49 
Malte, neognjevzdržne 23.64.10 
Malte, ognjevzdržne 23.20.13 
Maltoza 10.62.13 
Mameja - sadež (Mammea americana) 01.25.90 
Mamutovec, orjaška sekvoja (Sequoiadendron 
giganteum) 

01.30.10 

Mandarine (Citrus reticulata) 01.23.14 
Mandeljevci - sadike (Prunus amygdalus) 01.30.10 
Mandlji - koščice (Prunus amygdalus) 01.25.31 
Mandlji, soljeni, konzervirani 10.39.23 
Mandoline 32.20.12 
Manekeni, dajanje v najem 78.30.19 
Manekeni, posredovanje njihovega dela 78.20.19 
Mangan, izdelki iz njega 24.45.30 
Manganova ruda, koncentrati 07.29.19 
Manganovi oksidi 20.12.12 
Mango  (Magnifera indica) 01.22.19 
Mangold (Beta vulgaris cicla) 01.13.19 
Mangostin - sadež (Garcinia mangostana) 01.22.19 
Manikirne garniture 25.71.13 
Manikirske storitve 96.02.13 
Manikobe - mleček (Manihot glazovii) 02.30.11 
Manila; abaka (Musa texitilis) 01.16.19 
Manioka (Manihot esculenta) 01.13.53 
Manjšinska društva 94.99.13 
Manometri 26.51.52 
Manostati 26.51.70 
Maone 30.11.32 
Mape iz papirja 17.23.13 
Mape iz plastičnih mas 22.29.25 
Mape, maloprodaja 47.00.63 
Marakuja; pasionka; granatina  (Passiflora 
edulis) 

01.24.29 

Maranta (Maranta spp) 01.30.10 
Marcipan 10.82.23 
Marelice - sadež 01.24.23 
Marelice - sadike (Prunus armeniaca) 01.30.10 
Marelice, suhe 10.39.25 
Marelice, začasno konzervirane 10.39.24 
Margarine 10.42.10 
Marine - objekti 42.91.10 
Marine, gradnja 42.91.20 
Marine, storitve 93.29.19 
Marionete 32.40.11 
Markerji, polsteni 32.99.12 
Marketinške raziskave - kvalitativne ankete 73.20.11 
Marketinške raziskave - kvantitativne ad hoc 
ankete 

73.20.12 

Marketinške raziskave - kvantitativne trajne 
ankete 

73.20.13 

Marketinške raziskave, razen z anketami 73.20.14 
Marketinško svetovanje 70.22.13 
Markiranje poti 42.11.20 
Markize 13.92.22 
Marmelade 10.39.22 
Marmelade, maloprodaja 47.00.12 
Marmelade, veleprodaja 46.31.12 
Marmor, neobdelan 08.11.11 
Marmor, obdelan 23.70.11 
Marmorni odlomki 08.12.12 
Marmorni prah 08.12.12 
Maroni  - plod  01.25.32 
Maroni - sadike (Castanea sativa) 01.30.10 
Martinčkove kože, strojene 15.11.51 
Masaža, medicinska 86.90.13 
Masažni saloni 96.04.10 
Mase za oblikovanje 20.59.52 
Mase za zobno protetiko 20.59.52 
Maskare 20.42.12 
Maske, kisikove 32.50.21 
Maske, plinske 32.99.59 
Maske, posojanje 77.29.15 
Maske, potapljaške 32.99.59 
Maske, pustne ipd. 32.99.51 
Maske, sabljaške 32.30.15 
Maske, za zaščito pred prahom ipd. 13.92.29 
Maskerji, storitve 90.02.19 
Masleni namazi 10.51.30 
Maslo 10.51.30 
Maslo, kakavovo 10.82.12 
Maslo, kikirikijevo 10.39.23 
Maslo, maloprodaja 47.00.18 
Maslo, veleprodaja 46.33.11 
Maslovec (Butyrospermum paradoxum) 01.26.90 
Masni spektrografi 26.51.53 
Mast, perutninska 10.12.30 
Mast, svinjska 10.11.50 
Masti, živalske, rastlinske, hidrogenirane 10.41.60 
Mastna volna, puljena 10.11.41 
Maščobe iz volne 13.10.10 
Maščobe, iz rib in morskih sesalcev 10.41.12 
Maščobe, jedilne, maloprodaja 47.00.22 
Maščobe, jedilne, veleprodaja 46.33.13 
Maščobe, rastlinske, živalske, hidrogenirane 10.41.60 
Maščobe, svinjske, goveje, ovčje 10.11.50 
Maščobe, živalske, rastlinske, kemično 
modificirane 

20.59.20 

Maščobne kisline, monokarboksilne, industrijske 20.14.31 
Maščobni alkoholi, industrijski 20.14.21 
Maše, verske 94.91.10 
Mat iz steklenih vlaken 23.14.12 
Mate čaj (Ilex paraguayensis), listi, nepredelani 01.27.13 
Mate čaj, v vrečicah 10.83.15 
Matematična raziskovanja 72.19.11 
Materiali za rezbarjenje 32.99.59 
Materina dušica (Thymus vulgaris) 01.28.19 
Matice, aluminijaste 25.93.14 
Matice, bakrene 25.94.13 
Matice, železne ali jeklene 25.94.11 
Matični mleček, pripravki iz njega 10.89.19 
Matrice za glasbene plošče, neposnete 26.80.13 
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Matrice za izvlekanje kovin 25.73.60 
Matrice za razmnoževanje 17.23.11 
Matrični razmnoževalniki 28.23.23 
Mavčni izdelki za gradbeništvo 23.62.10 
Mavčni kipci 23.69.11 
Mavec 23.52.20 
Mavrahi; smrčki (Morchella) 01.13.80 
Mavritska konoplja - vlakna (Furcraea giganta) 01.16.19 
Mazalna olja, druga olja 19.20.29 
Mazalni preparati, na osnovi mineralnih olj 20.59.41 
Mazalni sistemi 28.99.39 
Maziva na osnovi mineralnih olj 19.20.41 
Maziva za vozila, maloprodaja 47.00.81 
Mazut 19.20.28 
Mecenske storitve za šport 93.19.11 
Meči 25.71.15 
Med 01.49.21 
Med, umetni 10.89.19 
Medalje iz plemenitih kovin 32.12.13 
Medalje, iz neplemenitih kovin 32.13.10 
Medalje, maloprodaja 47.00.68 
Medalje, veleprodaja 46.49.35 
Medena detelja (Melilotus alba) 01.19.10 
Medeni pripravki 10.89.19 
Medenina 24.44.13 
Medenjaki 10.72.12 
Mediacija 69.10.17 
Medica 11.03.10 
Medicinke (žoge) 32.30.14 
Medicinska oprema, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Medicinske sestre, storitve 86.90.12 
Medicinske storitve za divje živali 75.00.19 
Medicinske storitve za hišne živali 75.00.11 
Medicinski fotoaparati 26.70.12 
Medicinski instrumenti, maloprodaja 47.00.75 
Medicinski instrumenti, veleprodaja 46.46.12 
Medicinski izdelki, maloprodaja 47.00.75 
Medicinski laboratoriji, storitve 86.90.15 
Medicinski sterilizatorji 32.50.12 
Medicinsko fotografiranje 74.20.29 
Medicinsko pohištvo 32.50.30 
Mediji, magnetni, neposneti 26.80.11 
Medkrajevni avtobusni prevoz na javnih linijah 49.39.11 
Medkrajevni posebni avtobusni prevoz  49.39.12 
Medmestni železniški potniški prevoz 49.10.19 
Mednarodne inštitucije, predstavništva 99.00.10 
Mednarodni posebni zračni prevoz potnikov 51.10.14 
Mednarodni redni zračni prevoz potnikov 51.10.13 
Medomrežno povezovanje po vodih 61.10.20 
Medomrežno povezovanje, brezžično  61.20.20 
Meduze, zamrznjene 10.20.33 
Medvedki 32.40.12 
Medvedova hruška (Crataegus spp) 01.30.10 
Mehanična dela, splošna 25.62.20 
Mehanizmi za glasbene skrinjice 32.20.16 
Mehanizmi za mape, kovinski 25.99.23 
Mehanska tesnila 28.29.23 
Mehanske lastnosti, preizkušanje 71.20.12 
Mehčala za tekstil, za prodajo na drobno 20.59.55 
Mehčalci za perilo, maloprodaja 47.00.84 
Mehka ali penasta guma v primarni obliki 22.19.20 

Mehkužci, konzervirani 10.20.34 
Mehkužci, morski, maloprodaja 47.00.15 
Mehkužci, sveži ali ohlajeni, gojeni 03.00.44 
Mehkužci, sveži ali ohlajeni, negojeni 03.00.42 
Mekabalzam (Commiphora opobalsamum) 02.30.12 
Melamin 20.14.52 
Melaminske smole v primarni obliki 20.16.55 
Melase 10.81.14 
Melioracija kmetijskih zemljišč 43.12.12 
Melone (Cucumis melo) 01.13.29 
Membranske pipe 28.14.13 
Menjalnice, storitve 66.12.13 
Menjalniki za motorna vozila 29.32.30 
Menjalniki, razen za motorna vozila 28.15.24 
Menze, storitve 56.29.20 
Menzure, steklene 23.19.23 
Merceriziranje tkanin 13.30.19 
Merila za dolžino, ročna 26.51.33 
Merila, kalibrirna, kljunasta, ročna 26.51.33 
Merilne mize 26.51.66 
Merilne naprave, dajanje v najem 77.39.19 
Merilne ure, športne 26.52.28 
Merilni instrumenti, veleprodaja 46.69.19 
Merilniki amplitude (koles) 26.51.66 
Merilniki deformacij 26.51.66 
Merilniki električnih veličin 26.51.43 
Merilniki optičnih sevanj 26.51.53 
Merilniki padavin 26.51.12 
Merilniki pretoka tekočin 26.51.52 
Merilniki proizvodnje in porabe plina, tekočin  
ali elektrike 

26.51.63 

Merilniki trdote, trdnosti materialov 26.51.62 
Meritve lastnosti zemeljske površine 71.12.34 
Meritve zemeljske notranjosti 71.12.32 
Meritve, označevanje sestojev 02.40.10 
Merjasci 01.46.10 
Merjenje dreves 02.40.10 
Merlot 11.02.12 
Mesarski noži 25.71.11 
Mesečniki, splošni, tiskani 58.14.11 
Mesečniki, strokovni, tiskani 58.14.12 
Mesna moka, neprimerna za človeško prehrano 10.13.16 
Mesna moka, za človeško prehrano 10.13.13 
Mesne jedi, gotove 10.85.11 
Mesni izdelki 10.13.1 
Mesni izdelki, maloprodaja 47.00.14 
Mesni izdelki, veleprodaja 46.32.12 
Mesni izvlečki 10.89.14 
Mesni narezek, konzerviran 10.13.15 
Mesni peleti, neprimerni za človeško prehrano 10.13.16 
Mesni sok 10.89.14 
Mesnine, maloprodaja 47.00.14 
Mesnine, veleprodaja 46.32.12 
Meso divjadi 10.11.39 
Meso konj, oslov ipd., sveže ali ohlajeno 10.11.15 
Meso konj, oslov ipd., zamrznjeno 10.11.35 
Meso nojev 10.11.39 
Meso, goveje, prekajeno, soljeno, sušeno 10.13.12 
Meso, goveje, sveže ali ohlajeno 10.11.11 
Meso, goveje, zamrznjeno 10.11.31 
Meso, konzervirano 10.13.15 
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Meso, kozje, sveže ali ohlajeno 10.11.14 
Meso, kozje, zamrznjeno 10.11.34 
Meso, maloprodaja 47.00.13 
Meso, ovčje, sveže ali ohlajeno 10.11.13 
Meso, ovčje, zamrznjeno 10.11.33 
Meso, perutninsko, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Meso, perutninsko, zamrznjeno 10.12.20 
Meso, razen govejega in svinjskega, prekajeno, 
soljeno, sušeno 

10.13.13 

Meso, ribje, sveže ali ohlajeno 10.20.11 
Meso, ribje, zamrznjeno 10.20.15 
Meso, svinjsko, prekajeno, soljeno, sušeno 10.13.11 
Meso, svinjsko, sveže ali ohlajeno 10.11.12 
Meso, svinjsko, zamrznjeno 10.11.32 
Meso, veleprodaja 46.32.11 
Meso, zajčje 10.11.39 
Mestne vzpenjače, prevoz potnikov 49.31.21 
Mestni avtobusni prevoz potnikov na javnih 
linijah 

49.31.21 

Mestni multimodalni prevoz potnikov na javnih 
linijah 

49.31.22 

Mestni prevoz delavcev, po voznem redu 49.39.13 
Mestni prevoz šolarjev, po voznem redu 49.39.13 
Mestni železniški prevoz potnikov 49.31.10 
Mešalne pipe za sanitarne napeljave 28.14.12 
Mešalni stroji, večnamenski 28.99.39 
Mešalniki krmil 28.30.83 
Mešalniki za beton, malto 28.92.40 
Mešalniki, električni, gospodinjski 27.51.21 
Mešalniki, gospodinjski, maloprodaja 47.00.54 
Mešalniki, gospodinjski, popravilo 95.22.10 
Mešalniki, gospodinjski, veleprodaja 46.43.11 
Mešan sok 10.32.17 
Mešana preja  13.10.83 
Mešana zelenjava, konzervirana brez kisa ali 
ocetne kisline 

10.39.17 

Mešanice dizel goriva in biodizla 19.20.26 
Mešanice suhega sadja 10.39.25 
Mešanice za izdelavo pekarskih izdelkov 10.61.24 
Mešanice, dišavne 20.53.10 
Mešanje biodizla z naftnimi derivati 19.20.99 
Mešetarji, poslovni, storitve 74.90.12 
Metadon 20.14.42 
Metakrilna kislina, njene snovi 20.14.33 
Meta-ksilen 20.14.12 
Metalizirana preja 13.96.11 
Metaliziranje izdelkov iz plastičnih mas 22.29.91 
Metalurške peči - objekti 42.99.11 
Metalurške peči, gradnja 42.99.21 
Metalurški stroji in naprave 28.91.11 
Metamfetamin 21.10.53 
Metan 06.20.10 
Metanal 20.14.61 
Metanol 20.14.22 
Metasekvoja (Metasequoia glyptostroboides) 01.30.10 
Meteorološke ladje 30.11.33 
Meteorološke storitve 74.90.14 
Meteorološki instrumenti in naprave 26.51.12 
Meteorološki radarji 26.51.20 
Metilen klorid 20.14.13 
Metiliononi 20.14.62 

Metilni alkohol 20.14.22 
Metin čaj 10.83.15 
Metionin 20.14.51 
Metla (Sarothammus scoparius) 01.29.30 
Metle 32.91.11 
Metle, veleprodaja 46.49.39 
Metlice za stepanje smetane 25.73.30 
Metro, prevoz potnikov 49.31.10 
Metronomi 32.20.16 
Metuljčki 14.19.23 
Mezga, paradižnikova 10.39.17 
Mezgi 01.43.10 
Miceliji gob 01.30.10 
Migracija podatkov 63.11.19 
Mikalni stroji za vlakna 28.94.11 
Mikan bombaž 13.10.25 
Mikana volna 13.10.24 
Mikrobne kulture 21.10.60 
Mikrofilmanje 74.20.39 
Mikrofilmi, osvetljeni, razviti 74.20.19 
Mikrofoni 26.40.41 
Mikrofoni, maloprodaja 47.00.33 
Mikrofotografija 74.20.29 
Mikrofotografski aparat 26.70.12 
Mikrokroglice, steklene 23.19.26 
Mikrometri, ročni 26.51.33 
Mikromotorji, <= 37,5 W 27.11.10 
Mikroprocesorji 26.11.30 
Mikroprocesorji, veleprodaja 46.52.12 
Mikroskopi, maloprodaja 47.00.83 
Mikroskopi, optični 26.70.22 
Mikroskopi, razen optičnih 26.51.61 
Mikroskopi, veleprodaja 46.69.19 
Mikroskopski preparati 32.99.53 
Mikrovalovne elektronke 26.11.12 
Mikrovalovne pečice 27.51.27 
Milo, maloprodaja 47.00.76 
Milo, pralno 20.41.31 
Milo, toaletno 20.42.19 
Milo, veleprodaja 46.45.10 
Mimoza (Mimosa spp) 01.30.10 
Mine za svinčnike 32.99.15 
Mine, bojne 25.40.13 
Minerali za kemijsko predelavo 08.91.19 
Minerali, maloprodaja 47.00.89 
Mineralna volna 23.99.19 
Mineralne vode, neslajene, nearomatizirane 11.07.11 
Mineralne vode, slajene, aromatizirane 11.07.19 
Mineralne vode, veleprodaja 46.34.11 
Minibusi, veleprodaja 45.11.12 
Minij 20.12.12 
Miniranje 43.12.11 
Ministrstva, upravljanje 84.11.11 
Mirabele - sadež  01.24.27 
Mirabele - sadike (Prunus cerasifera) 01.30.10 
Misijoni 94.91.10 
Miške, računalniške 26.20.40 
Miške, žive 01.49.19 
Mitraljezi 25.40.11 
Mizarski stavbni izdelki 16.23.19 
Mize za  igralnice 32.40.42 
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Mize za namizni tenis 32.30.15 
Mize, betonske 23.69.19 
Mize, biljardne, veleprodaja 46.49.32 
Mize, dvižne 28.22.18 
Mize, jedilne, lesene 31.09.12 
Mize, operacijske 32.50.30 
Mize, pisarniške, kovinske 31.01.11 
Mize, pisarniške, lesene 31.01.12 
Mizice, klubske 31.09.12 
Mladice, ribje 03.00.1 
Mladinska društva 94.99.15 
Mladinski domovi 87.90.11 
Mladinski hoteli, storitve 55.20.11 
Mlatenje žita 01.63.10 
Mlatilni stroji 28.30.59 
Mleček, matični 10.89.19 
Mlečni izdelki, maloprodaja 47.00.18 
Mlečni izdelki, veleprodaja 46.33.11 
Mlečni namazi 10.51.30 
Mlekarice, krave 01.41.10 
Mlekarniški stroji 28.93.12 
Mleko v prahu, polnomastno 10.51.22 
Mleko v prahu, posneto 10.51.21 
Mleko za čiščenje kože 20.42.15 
Mleko, fermentirano 10.51.52 
Mleko, kozje, surovo 01.45.22 
Mleko, kravje, surovo 01.41.20 
Mleko, maloprodaja 47.00.18 
Mleko, ovčje, surovo 01.45.21 
Mleko, predelano, tekoče, do 6 % maščobe 10.51.11 
Mleko, sojino 11.07.19 
Mleko, tekoče, nad 6 % maščobe 10.51.12 
Mleko, veleprodaja 46.33.11 
Mleko, zgoščeno ali oslajeno 10.51.51 
Mleko, zgoščeno, oslajeno 10.51.51 
Mleta kava 10.83.11 
Mleti poper 10.84.21 
Mlevski izdelki, veleprodaja 46.38.29 
Mlevski izdelki, žitni 10.61.33 
Mlevski stroji za žito ipd 28.93.13 
Mlinci 10.72.19 
Mlini za sadje 28.93.14 
Mlini za žito 28.93.13 
Mlinski kamni 23.91.11 
Mobilni telefoni 26.30.22 
Mobilni telefoni, maloprodaja 47.00.32 
Mobilni telefoni, popravilo 95.12.10 
Močnostni konstantni kondenzatorji 27.90.51 
Modelči za sestavljanje, maloprodaja 47.00.67 
Modelčki za piškote, krofe 25.73.30 
Modelčki, pomanjšani, za sestavljanje 32.40.20 
Modeli strojev in naprav, preizkušanje 71.20.13 
Modeli za demonstriranje 32.99.53 
Modeli, livarski 25.73.50 
Modeli, samostojni, storitve 90.01.10 
Modelirne mase 20.59.52 
Modelne plošče 25.73.50 
Modno oblikovanje 74.10.19 
Modra galica 20.13.41 
Modrčki 14.14.25 
Moka iz kostanja 10.61.23 

Moka iz mehkužcev, užitna 10.20.33 
Moka iz oljnih semen in plodov 10.41.42 
Moka iz vrtnin, sadja 10.61.23 
Moka, ajdova 10.61.22 
Moka, gorčična 10.84.12 
Moka, koruzna 10.61.22 
Moka, krompirjeva 10.31.13 
Moka, lesna 16.10.22 
Moka, maloprodaja 47.00.24 
Moka, mesna ali kostna, neprimerna za 
človeško prehrano 

10.13.16 

Moka, mesna, za človeško prehrano 10.13.13 
Moka, pšenična 10.61.21 
Moka, ribja, užitna 10.20.33 
Moka, ržena 10.61.22 
Moka, sojina, nerazmaščena 10.41.42 
Moka, sojina, razmaščena 10.89.19 
Moka, veleprodaja 46.38.29 
Moleki, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Molibdati 20.13.51 
Molibden, izdelki iz njega 24.45.30 
Molibdenova ruda, koncentrati 07.29.19 
Molitve, verske 94.91.10 
Moluscicidi (proti školjkam) 20.20.19 
Molzni stroji 28.30.82 
Molža živine 01.62.10 
Monetarna politika 64.11.10 
Monetarno zlato 24.41.20 
Monitoring zakisanosti okolja 39.00.23 
Monitorji, računalniški 26.20.17 
Monitorji, razen računalniških 26.40.34 
Monitorji, veleprodaja 46.51.10 
Monoamonijev fosfat 20.15.73 
Monoetanolamin 20.14.42 
Monofilament, sintetični 20.60.14 
Monofilamenti s prerezom > 1 mm, iz plastičnih 
mas 

22.21.10 

Monofilamenti, umetni 20.60.24 
Monohidroksilni alkoholi 20.14.22 
Monokarboksilne kisline, aciklične, nasičene 20.14.32 
Monokarboksilne kisline, maščobne, 
industrijske 

20.14.31 

Monokarboksilne kisline, nenasičene 20.14.33 
Monopoli 32.40.42 
Monstera (Monstera spp) 01.30.10 
Montaža avtomatičnih gasilnih sistemov 43.22.11 
Montaža cestne razsvetljave, signalizacije 43.21.10 
Montaža cestnih varnostnih ograj 42.11.20 
Montaža cevi in cevnih sistemov iz plastičnih 
mas 

33.20.70 

Montaža črpalk in kompresorjev 33.20.29 
Montaža črpalk in opreme za vodnjake 42.21.24 
Montaža drugih kovinskih izdelkov 33.20.12 
Montaža dvigalnih in transportnih naprav 33.20.29 
Montaža električne napeljave v stanovanjskih 
stavbah 

43.21.10 

Montaža električne opreme za stroje in vozila 33.20.50 
Montaža električne opreme, razen prometne 
signalizacije 

33.20.50 

Montaža električnih sončnih celic 43.21.10 
Montaža električnih števcev 43.21.10 
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Montaža elektromotorjev 33.20.50 
Montaža etažnega centralnega ogrevanja 43.22.12 
Montaža filmov 59.12.11 
Montaža fotografske in kinematografske 
opreme, profesionalne 

33.20.41 

Montaža generatorjev 33.20.50 
Montaža glasbil 33.20.70 
Montaža gorilnikov, peči in sežigalnih naprav 33.20.29 
Montaža hišnih anten 43.21.10 
Montaža hladilnih, prezračevalnih naprav, 
negospodinjskih 

33.20.29 

Montaža in nadzor alarmnih naprav 80.20.10 
Montaža industrijskih naprav za merjenje, 
kontrolo časa 

33.20.70 

Montaža jeklenih posod 33.20.12 
Montaža keramičnih cevi in cevnih sistemov 33.20.70 
Montaža keramičnih izolatorjev 33.20.50 
Montaža klimatskih naprav 43.22.12 
Montaža kmetijskih in gozdarskih strojev 33.20.31 
Montaža kotlov za ogrevanje 33.20.12 
Montaža kovinske gradbene dekoracije 43.39.11 
Montaža kovinskega stavbnega pohištva 43.32.10 
Montaža kovinskih cistern, rezervoarjev, 
kontejnerjev 

33.20.12 

Montaža kovinskih drsnih, rolo vrat 43.32.10 
Montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave 43.99.50 
Montaža kovinskih oken in vrat lastne izdelave 43.32.10 
Montaža kovinskih stavbnih konstrukcij 43.99.50 
Montaža lažnih stropov na kovinskih nosilcih 43.32.10 
Montaža lesenih zgradb lastne izdelave 43.32.10 
Montaža letališke, pristaniške razsvetljave, 
signalizacije 

43.21.10 

Montaža ležajev in elementov za mehanski 
prenos energije 

33.20.29 

Montaža liftov, osebnih dvigal 43.29.19 
Montaža medicinske opreme 33.20.41 
Montaža merilnih, preizkuševalnih  
instrumentov in naprav 

33.20.41 

Montaža metalurških strojev 33.20.33 
Montaža motorjev in turbin (razen letalskih  in 
avtomobilskih) 

33.20.29 

Montaža mrež za radiatorje 43.39.11 
Montaža napeljave za interfon v stavbah 43.21.10 
Montaža napeljave za kabelsko televizijo v 
stavbah 

43.21.10 

Montaža napeljave za ozvočenje v stavbah 43.21.10 
Montaža naprav za krmiljenje in distribucijo 
elektrike 

33.20.50 

Montaža nekovinskega stavbnega pohištva 43.32.10 
Montaža notranje gradbene dekoracije iz  
kamna 

43.33.21 

Montaža notranje opreme v ladjah 30.11.92 
Montaža obdelovalnih strojev za kovine 33.20.32 
Montaža obdelovalnih strojev za nekovine 33.20.29 
Montaža očalnih leč v okvirje 47.00.83 
Montaža odtočne napeljave v stavbah 43.22.11 
Montaža ogledal 43.34.20 
Montaža ograj 43.29.12 
Montaža oklepnih vrat 43.32.10 
Montaža okrasnih okenskih rešetk 43.39.11 
Montaža opreme v jadrnicah in čolnih 33.15.10 
Montaža orožja 33.20.39 
Montaža oznak, tudi osvetljenih 43.29.19 

Montaža parnih generatorjev (razen za  
centalno ogrevanje) 

33.20.11 

Montaža pip in ventilov 33.20.29 
Montaža pisarniških strojev 33.20.21 
Montaža plastičnih gradbenih izdelkov lastne 
izdelave 

43.32.10 

Montaža plinomerov 43.22.20 
Montaža plinskih napeljav 43.22.20 
Montaža polken 43.32.10 
Montaža požarnih stopnic 43.29.12 
Montaža predelnih sten 43.32.10 
Montaža prezračevalnih naprav 43.22.12 
Montaža profesionalne RTV, zvočne ali video 
opreme 

33.20.42 

Montaža prometne signalizacije, razen 
železniške 

43.21.10 

Montaža protipožarnih alarmnih naprav 43.21.10 
Montaža protivlomnih naprav 43.21.10 
Montaža računalniške mreže v stavbah 43.21.10 
Montaža rolet, senčil 43.29.19 
Montaža rudarskih in gradbenih strojev 33.20.34 
Montaža sanitarnih inštalacij 43.22.11 
Montaža septičnih sistemov 42.21.24 
Montaža septičnih tankov 43.22.11 
Montaža sistemov za industrijsko procesno 
krmiljenje 

33.20.60 

Montaža sončnih kolektorjev in napeljave 43.22.12 
Montaža steklenih cevi in cevnih sistemov 33.20.70 
Montaža stopnišč 43.32.10 
Montaža strelovodov 43.29.19 
Montaža strojev in naprav za posebne namene 33.20.39 
Montaža strojev za obdelavo kovin 33.20.32 
Montaža strojev za proizvodnjo in obdelavo 
papirja 

33.20.37 

Montaža strojev za proizvodnjo plastike in  
gume 

33.20.38 

Montaža strojev za živila, pijače, tobačne 
izdelke 

33.20.35 

Montaža strojnih naprav za splošno rabo 33.20.29 
Montaža športnih naprav 33.20.70 
Montaža števcev porabe vode 43.22.11 
Montaža števcev porabe vroče vode 43.22.12 
Montaža tekstilnih in usnjarskih strojev 33.20.36 
Montaža telefonske napeljave v stavbah 43.21.10 
Montaža telekomunikacijskih napeljav v  
stavbah 

43.21.10 

Montaža televizijskih in radijskih oddajnikov 33.20.42 
Montaža transformatorjev 33.20.50 
Montaža varnostnih sistemov za železnico 42.12.20 
Montaža verand 43.32.10 
Montaža vibracijske izolacije v stavbah 43.29.11 
Montaža vodomerov 43.22.11 
Montaža vodovodnih, odtočnih napeljav 43.22.11 
Montaža vratnih in okenskih okvirov 43.32.10 
Montaža vrtljivih vrat 43.29.19 
Montaža vzidanega pohištva 43.32.10 
Montaža vzidanih omar 43.32.10 
Montaža zapiralnih sistemov, ključavnic 33.20.12 
Montaža, popravilo, demontaža vrtalnih stolpov 09.10.12 
Montažerske mize 26.70.17 
Montažna cestna oprema, postavljanje 43.99.70 
Montažne stavbe iz plastičnih mas 22.23.20 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

406  

Montažne stavbe, kovinske 25.11.10 
Montažne stavbe, nestanovanjske, postavljanje 41.00.40 
Montažne stavbe, stanovanjske, postavljanje 41.00.30 
Montažne zgradbe iz betona 23.61.20 
Montažne zgradbe, lesene 16.23.20 
Montažni gradbeni elementi iz betona ali 
umetnega kamna 

23.61.12 

Mopedi, <= 50 cm3 30.91.11 
Mopedi, > 50 cm3 30.91.12 
Mopedi, maloprodaja po internetu, pošti 45.40.30 
Mopedi, maloprodaja v nespecializiranih 
prodajalnah 

45.40.30 

Mopedi, maloprodaja v specializiranih 
prodajalnah 

45.40.20 

Mopedi, posredovanje pri veleprodaji 45.40.40 
Mopedi, veleprodaja 45.40.10 
Morfin 21.10.53 
Moringa - seme (Moringa oleifera) 01.11.99 
Morska trava (Tillandisia usneoides) 01.29.30 
Morska voda 08.93.10 
Morske potniške ladje, dajanje v najem s 
posadko 

50.10.20 

Morske ribe, gojene, sveže ali ohlajene 03.00.23 
Morske ribe, gojene, žive 03.00.14 
Morske ribe, negojene, sveže ali ohlajene 03.00.21 
Morske ribe, zamrznjene 10.20.13 
Morski listi, negojeni sveži  ali ohlajeni 03.00.21 
Morski prašički 01.49.19 
Morski psi, negojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.21 
Morski sadeži, maloprodaja 47.00.15 
Morski sadeži, veleprodaja 46.38.10 
Mortadele 10.13.14 
Mostne tehtnice 28.29.39 
Mostovi 42.13.10 
Mostovi iz železa ali jekla 25.11.21 
Mostovi, barvanje 43.34.10 
Mostovi, gradnja, obnova 42.13.20 
Mostovi, obratovanje 52.21.23 
Mostovi, projektiranje 71.12.14 
Mostovna dvigala 28.22.14 
Mostovne konstrukcije, kovinske, montaža 43.99.50 
Mošeje, storitve 94.91.10 
Moška ogrinajala, iz pletenega blaga 14.13.11 
Moška ogrinjala iz tkanega blaga 14.13.21 
Moške delovne obleke 14.12.11 
Moške gate iz pletenega blaga 14.14.12 
Moške gate iz tkanega blaga 14.14.22 
Moške hlače iz pletenega blaga 14.13.12 
Moške hlače iz tkanega blaga 14.13.24 
Moške kavbojke 14.13.24 
Moške kratke hlače iz tkanega blaga 14.13.24 
Moške obleke iz tkanega blaga 14.13.22 
Moške obleke, jopiči, hlače, iz pletenega blaga 14.13.12 
Moške pižame iz pletenega blaga 14.14.12 
Moške pižame iz tkanega blaga 14.14.22 
Moške srajce iz pletenega blaga 14.14.11 
Moške srajce iz tkanega blaga 14.14.21 
Moške vetrovke iz pletenega blaga 14.13.11 
Moške vetrovke iz tkanega blaga 14.13.21 
Moški anoraki iz tkanega blaga 14.13.21 
Moški jopiči iz pletenega blaga 14.13.12 

Moški kombinizoni iz pletenega blaga 14.13.12 
Moški plašči iz pletenega blaga 14.13.11 
Moški plašči iz tkanega blaga 14.13.21 
Moški površniki iz tkanega blaga 14.13.21 
Moški površniki, plašči, anoraki ipd. iz 
pletenega blaga 

14.13.11 

Moški suknjiči iz pletenega blaga 14.13.12 
Moški suknjiči iz tkanega blaga 14.13.23 
Mošt, grozdni, brezalkoholni 10.32.15 
Mošt, vinski 11.02.12 
Moštrance, zlate 32.12.13 
Moteli, storitve 55.10.10 
Motike 25.73.10 
Motki iz plastičnih mas 22.22.19 
Motnilna sredstva, za steklarstvo ipd. 20.30.21 
Motorji (vozila), <= 50 cm3 30.91.11 
Motorji (vozila), > 50 cm3 30.91.12 
Motorji s kompresijskim vžigom, razen 
avtomobilskih 

28.11.13 

Motorji za plovila, bencinski,vgradni 28.11.12 
Motorji za plovila, dizel 28.11.13 
Motorji za plovila, izvenkrmni 28.11.11 
Motorji za tirna vozila, dizel 28.11.13 
Motorji, batni, letalski 30.30.11 
Motorji, bencinski, razen za avtomobile 28.11.12 
Motorji, bencinski, za motorna kolesa,  
<= 1000 cm3 

30.91.31 

Motorji, bencinski, za motorna kolesa,  
> 1000 cm3 

30.91.32 

Motorji, bencinski, za vozila, <= 1000 cm3 29.10.11 
Motorji, bencinski, za vozila, > 1000 cm3 29.10.12 
Motorji, dizel, za vozila 29.10.13 
Motorji, izvenkrmni, veleprodaja 46.49.33 
Motorji, preizkušanje 71.20.13 
Motorji, razen za vozila, veleprodaja 46.69.19 
Motorji, reaktivni, letalski 30.30.13 
Motorji, turbopropelerski, letalski 30.30.12 
Motorna kolesa, <= 50 cm3 30.91.11 
Motorna kolesa, > 50 cm3 30.91.12 
Motorna kolesa, dajanje v najem 77.39.13 
Motorna kolesa, maloprodaja po internetu, 
pošti 

45.40.30 

Motorna kolesa, maloprodaja v 
Žnespecializiranih prodajalnah 

45.40.30 

Motorna kolesa, maloprodaja v specializiranih 
prodajalnah 

45.40.20 

Motorna kolesa, posredovanje pri veleprodaji 45.40.40 
Motorna kolesa, veleprodaja 45.40.10 
Motorne glave za bencinske motorje 28.11.41 
Motorne ročne žage 28.24.12 
Motorne sani 29.10.52 
Motorni bencini 19.20.21 
Motorni bloki, valji za bencinske motorje 28.11.41 
Motorni čolni 30.12.19 
Motorni čolni, veleprodaja 46.49.33 
Motorni ročni obdelovalni stroji 28.24.12 
Motorno olje, maloprodaja 47.00.81 
Motovilec (Valerianella locusta) 01.13.19 
Motvozi 13.94.11 
Mozaične kocke iz naravnega kamna 23.70.12 
Mozaične kocke, steklene 23.19.26 
Možnarji iz ahata, oniksa 32.12.14 
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MPR aparati, medicinski 26.60.12 
Mravljinčna kislina 20.14.32 
Mreža, računalniška, napeljava kablov 43.21.10 
Mrežasta plavajoča skladišča za ribe 30.11.50 
Mreže iz steklenih valken 23.14.12 
Mreže iz tekstilnih materialov 13.94.12 
Mreže proti komarjem 13.92.16 
Mreže za lase 14.19.42 
Mreže za metulje 32.30.16 
Mreže za športe 13.94.12 
Mreže, kovinske, veleprodaja 46.74.11 
Mreže, maloprodaja 47.00.86 
Mreže, ribiške 13.94.12 
Mreže, za radiatorje, montaža 43.39.11 
Mreže, za športe 32.30.15 
Mreže, železne, bakrene 25.93.13 
Mrežice iz platine 32.12.14 
Mrva 01.19.10 
Mufe, steklene 23.19.23 
Mufloni 01.49.19 
Muholovci 20.20.11 
Muhvič; bar; italijansko proso; mohar (Setaria 
italica) 

01.11.49 

Mule 01.43.10 
Mulit 08.12.22 
Mulj, kanalizacijski 37.00.20 
Multimetri za električne meritve 26.51.43 
Multimodalni mestni prevoz potnikov na javnih 
linijah 

49.31.22 

Multipraktiki, električni 27.51.21 
Murva - sadike (Morus spp) 01.30.10 
Murve - sadeži  01.25.12 
Musli 10.61.33 
Muškatni oreški (Myristica fragans) 01.28.13 
Muzeji - stavbe 41.00.20 
Muzeji, gradnja 41.00.40 
Muzeji, storitve 91.02.10 
Muzejske zbirke 91.02.20 
Muzika, presneta z interneta 59.20.35 
Muzikalije na elektronskih medijih 59.20.32 
Muzikalije, maloprodaja 47.00.58 
Muzikalije, tiskane ali v rokopisu 59.20.31 
Muzikalije, veleprodaja 46.49.31 
Muzikanti, cestni, storitve 93.29.29 
  
  
  
  
N  
  
Na ključ - inženiring projektov 71.12 
Nabavna logistika, izvajanje za naročnika 70.22.17 
Naboji za orožje 25.40.13 
Načrti in risbe za potrebe arhitekture, 
inženiringa ipd. 

71.11.10 

Načrti, tehnični 71.11.10 
Načrti, topografski, internetni 58.11.30 
Načrti, topografski, na elektronskih medijih 58.11.20 
Načrti, topografski, tiskani 58.11.16 
Načrtovanje estetskega videza krajine, parkov 71.11.41 
Načrtovanje inštalacij v stavbah 71.12.12 

Načrtovanje objektov nizke gradnje 71.12.14 
Načrtovanje podeželja 71.11.32 
Načrtovanje proizvodnih procesov 71.12.17 
Načrtovanje saniranja polucije okolja 74.90.13 
Načrtovanje sistemov za industrijsko procesno 
krmiljenje 

33.20.60 

Načrtovanje stez 42.11.20 
Načrtovanje temeljev in konstrukcije stavb 71.12.12 
Nadaljevanke, produkcija 59.11.11 
Nadaljevanke, snemanje 59.11.11 
Nadelovanje planinskih stez 42.11.20 
Nadgrajevanje (upgrading) računalniških 
sistemov 

62.01.11 

Nadgrajevanje programske opreme 62.02.30 
Nadomestila v času brezposelnosti 84.30.13 
Nadomestila v času porodniške odsotnosti 84.30.11 
Nadomestki kave 10.83.12 
Nadvozi 42.13.10 
Nadvozi, gradnja, obnova 42.13.20 
Nadzemne geotehnične meritve 71.12.34 
Nadzemni daljnovodi, gradnja 42.22.21 
Nadzemni komunikacijski daljnovodi, gradnja 42.22.21 
Nadzor daljinskih protipožarnih sistemov 80.20.10 
Nadzor finančnega, davčnega sistema 84.11.12 
Nadzor finančnih trgov 66.11.12 
Nadzor gradbeni 71.12.20 
Nadzor nad onesnaževanjem na določeni 
lokaciji 

39.00.21 

Nadzor protivlomnih alarmov 80.20.10 
Nadzor v narodnih parkih 91.04.12 
Nadzor varnostnih sistemov (protivlomnih, 
protipožarnih) 

80.20.10 

Nadzor, vladni, izvajanja gospodarskih načrtov 84.11.13 
Nafta, surova 06.10.10 
Nafta, transport po naftovodih 49.50.11 
Naftalen 20.14.73 
Naftalin, čisti 20.14.12 
Naftenske kisline, netopne soli 20.59.57 
Naftne ploščadi 30.11.40 
Naftne smole, v primarni obliki 20.16.59 
Naftne vrtine, vrtanje 09.10.11 
Naftni bitumen 19.20.42 
Naftni bitumen, veleprodaja 46.75.12 
Naftni derivati, prevoz po železnici 49.20.12 
Naftni derivati, prevoz v cisternah po cestah 49.41.12 
Naftni katran 19.20.42 
Naftni koks 19.20.42 
Naftni plini 19.20.31 
Naftni plini, veleprodaja 46.71.13 
Naftni sulfonati, netopni 20.59.59 
Naftno razlitje, čiščenje 39.00.12 
Naftovodi 42.21.11 
Naftovodi, gradnja 42.21.21 
Naftovodi, projektiranje 71.12.14 
Naftovodne jeklene cevi, brezšivne 24.20.11 
Naftovodne jeklene cevi, varjene, premera  
> 406,4 mm  

24.20.21 

Nageljni (Dianthus spp) 01.30.10 
Nageljnove žbice, nepredelane 01.28.16 
Nagobčniki 15.12.11 
Nahrbtniki iz katerihkoli materialov 15.12.12 
Nahrbtniki, maloprodaja 47.00.73 
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Nahrbtniki, veleprodaja 46.49.34 
Najem avtobusov z voznikom 49.39.31 
Najem avtomobilov z voznikom 49.32.12 
Najem tovornih vozil z voznikom 49.41.20 
Najemnine, pobiranje 68.32.11 
Najlonke (oblačilo) 14.31.10 
Najlonska rezana vlakna 20.60.11 
Najlonska teksturirana preja 20.60.13 
Nakit iz koral, slonovine 32.13.10 
Nakit iz neplemenitih kovin 32.13.10 
Nakit iz plemenitih kovin 32.12.13 
Nakit, maloprodaja 47.00.82 
Nakit, popravilo 95.25.12 
Nakit, posojanje 77.29.19 
Nakit, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Nakit, predelava 32.12.13 
Nakit, veleprodaja 46.48.10 
Nakladalne rampe - objekti 42.99.11 
Nakladalne rampe, gradnja 42.99.21 
Nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo 28.92.26 
Nakladalniki, čelni, samovozni 28.92.25 
Nakladalniki, pnevmatični 28.22.17 
Nakovala 25.73.30 
Nakupovalne vrečke, iz plastičnih mas razen PE 22.22.12 
Nakupovalne vrečke, iz polietilena 22.22.11 
Nakupovalni centri - stavbe 41.00.20 
Nakupovalni centri, gradnja 41.00.40 
Nakupovalni vozički 30.99.10 
Nalepke iz papirja, tudi tiskane 17.29.11 
Nalepke, tekstilne 13.96.17 
Nalivniki 32.99.13 
Namakalni kanali - objekti 42.21.13 
Namakalni kanali, gradnja 42.21.23 
Namakalni sistemi, vzdrževanje 01.61.10 
Namakanje polj 01.61.10 
Namazi iz sadja ali orehov 10.39.22 
Namazi, kakavovi 10.82.22 
Namazi, masleni 10.51.30 
Namazi, sirovi, skutni 10.51.40 
Namerilniki za orožje, teleskopski 26.70.23 
Namestitev računalnikov 62.09.10 
Nameščanje gradbene dekoracije 43.99.90 
Nameščanje parketa 43.33.29 
Nameščanje programske opreme 62.09.20 
Nameščanje štukatur 43.31.10 
Namizna posoda, iz porcelana 23.41.11 
Namizna posoda, keramična 23.41.12 
Namizne električne svetilke 27.40.22 
Namizne igre, maloprodaja 47.00.67 
Namizne ure 26.52.14 
Namizni nogomet 32.40.42 
Namizni predmeti iz plemenitih kovin 32.12.13 
Namizni prt, iz plastičnih mas 22.29.23 
Namizni prti 13.92.13 
Namizno grozdje 01.21.11 
Namizno perilo 13.92.13 
Namizno založništvo 18.13.10 
Namiznoteniške mize 32.30.15 
Naočniki 32.50.42 
Napajalniki za AOP naprave 27.11.50 
Napajalniki za živino, avtomatski 28.30.86 

Naparjanje kovin 25.61.22 
Naparjanje kozarcev in namizne steklenine 23.13.91 
Naparjanje steklenic in steklene embalaže 23.13.92 
Naparjanje tehnične steklenine 23.19.91 
Naparjanje tiskanih vezij, storitveno 26.12.91 
Naparjevalne naprave 28.29.60 
Nape, električne, gospodinjske 27.51.15 
Napeljava elektrike v objektih 43.21.10 
Napeljave v stavbah, ki niso zajete drugje, 
popravilo in vzdrževanje 

43.29.19 

Napeljave, plinske, inštalacija 43.22.11 
Napere (špice) za kolesa 30.92.30 
Napihljive blazine iz gume 22.19.73 
Napihljive blazine iz gumirane tkanine 13.92.22 
Napihljivi čolni 30.12.12 
Napihljivi izdelki iz gume 22.19.73 
Napisne ploščice, kovinske 25.99.29 
Napisne table, osvetljene 27.40.24 
Napolitanke 10.72.12 
Napovedovanje vremena 74.90.14 
Naprave na magnetno resonanco, medicinske 26.60.11 
Naprave na UV, IR žarke, medicinske 26.60.13 
Naprave slušne 26.60.14 
Naprave za AOP, prenosne 26.20.11 
Naprave za brizganje pare 28.29.22 
Naprave za brizganje peska 28.29.22 
Naprave za čiščenje steklenic 28.29.21 
Naprave za daljinsko vodenje 26.51.20 
Naprave za demonstriranje 32.99.53 
Naprave za demontažo 38.11.49 
Naprave za destilacijo 28.29.11 
Naprave za dihalne terapije 32.50.21 
Naprave za elektrolizo, elektroforezo 28.49.12 
Naprave za filtriranje motornih goriv 28.29.13 
Naprave za filtriranje, čiščenje plinov 28.25.14 
Naprave za filtriranje, čiščenje tekočin 28.29.12 
Naprave za fitnes 32.30.14 
Naprave za fotokopiranje 28.23.21 
Naprave za galvanizacijo 28.49.12 
Naprave za gašenje 28.29.22 
Naprave za hlajenje in zamrzovanje, 
negospodinjske 

28.25.13 

Naprave za izdelavo tiskarskih stavkov 28.99.12 
Naprave za izkoriščanje sončne toplote 27.52.14 
Naprave za kontrolo in merjenje časa 26.52.28 
Naprave za kuhanje kave, električne, 
gospodinjske 

27.51.24 

Naprave za kuhanje kave, napitkov, 
negospodinjske 

28.93.15 

Naprave za ledvično dializo 32.50.13 
Naprave za masažo 32.50.21 
Naprave za merjenje polprevodniških rezin 26.51.45 
Naprave za merjenje, kontrolo materialov z 
ultrazvokom 

26.51.66 

Naprave za naparjanje kovin v vakuumu 28.29.60 
Naprave za obdelavo materialov s spremembo 
temperature 

28.29.60 

Naprave za odmrzovanje, za vozila 29.31.23 
Naprave za ogrevanje prostorov, gospodinjske, 
električne 

27.51.26 

Naprave za ogrevanje prostorov, gospodinjske, 
neelektrične 

27.52.12 
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Naprave za ojačevanje zvoka, električne 26.40.43 
Naprave za pakiranje, zavijanje 28.29.21 
Naprave za pečenje na žaru, električne 27.51.28 
Naprave za podnaslavljanje filmov 26.70.17 
Naprave za povezavo električnih tokokrogov, 
druge, < 1000 V 

27.33.13 

Naprave za praženje, topljenje rud in mineralov 28.21.12 
Naprave za predvajanje  zvočnega zapisa 26.40.31 
Naprave za preizkušanje trdote, trdnosti 
materialov 

26.51.62 

Naprave za premikanje vagonov 28.22.18 
Naprave za proizvajanje dima 20.51.14 
Naprave za pršenje, brizganje tekočin, za 
kmetijstvo 

28.30.60 

Naprave za radijsko navigacijo 26.51.20 
Naprave za raztovarjanje silosov 28.30.86 
Naprave za razvijanje plošč in filmov 26.70.17 
Naprave za rejo perutnine 28.30.85 
Naprave za satelitsko navigacijo 26.51.20 
Naprave za separacijo izotopov 28.99.39 
Naprave za sežiganje odpadkov 28.21.12 
Naprave za solarije 28.99.39 
Naprave za striženje las, električne 27.51.22 
Naprave za sušenje rok, elektrotermične 27.51.23 
Naprave za telefonijo ali telegrafijo, žične 26.30.23 
Naprave za treniranje letenja 30.30.14 
Naprave za urejanje las, elektrotermične 27.51.23 
Naprave za utekočinjenje zraka in drugih plinov 28.25.11 
Naprave za varovanje električnih tokokrogov, 
druge, <= 1000 V 

27.12.23 

Naprave za zapis zvoka 26.40.32 
Naprave, brivske, neelektrične 25.71.12 
Naprave, dajanje v najem brez upravljavcev 77.39.19 
Naprave, električne, s posebnimi funkcijami 27.90.11 
Naprave, industrijske, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Naprave, ki uporabljajo x, alfa, beta ali gama 
žarke 

26.60.11 

Naprave, klimatske 28.25.12 
Naprave, maloprodaja 47.00.88 
Naprave, odpadne, za demontažo 38.11.49 
Naprave, preizkušanje, testiranje 71.20.13 
Naprave, projektiranje 71.12.17 
Naprave, zabaviščne 28.99.32 
Naprave, zabaviščne, obratovanje 93.21.10 
Naravna brusila 08.99.22 
Naravna dediščina, varovanje 91.04.12 
Naravna pluta, v blokih ali zmleta 16.29.21 
Naravna strojila 20.12.22 
Naravna vlakna, pripravljena za predenje 13.10.2 
Naravni bitumen 08.99.10 
Naravni grafit 08.99.29 
Naravni granat 08.99.22 
Naravni pesek 08.12.11 
Naravni tanini 20.12.22 
Naravni uran 24.46.10 
Narcisa (Narcissus spp) 01.30.10 
Narezana zelenjava, sadje, pakirana 10.39.14 
Nargile 32.99.41 
Naročilnice, v blokih 17.23.13 
Naročniški internetni televizijski programi, 
predvajanje 

60.20.13 

Naročniški televizijski programi, predvajanje 60.20.14 
Narodna združenja 94.99.14 
Narodni parki, varovanje 91.04.12 
Nasadi ob prometnicah, vzdrževanje 81.30.10 
Nasadni ključi 25.73.30 
Naselja, počitniška, storitve 55.20.11 
Naselja, študentska, nastanitve 55.90.11 
Nasipi za prometnice, gradnja 43.12.12 
Naslanjači iz platičnih mas 31.00.13 
Naslavljanje filmov, oddaj 59.12.16 
Naslavljanje kuvert 82.19.12 
Naslonjači, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Naslonjači, z lesenim ogrodjem 31.00.12 
Naslonjala sedežev 31.00.14 
Nastanitve delavcev za krajši čas 55.90.12 
Nastanitve dijakov, študentov v internatih 55.90.11 
Nastanitve dijakov, študentov v zasebnih sobah 55.90.19 
Nastanitve na prevoznih sredstvih 55.90.13 
Nastanitve turistov v zasebnih sobah, 
stanovanjih 

55.20.19 

Nastanitve v objektih brez hotelskih storitev 55.20.19 
Nastanitve v time-sharing objektih 55.20.12 
Nastanitvene ustanove za bolniško nego, 
storitve 

87.10.10 

Nastavljivi kondenzatorji 27.90.53 
Naši - sadež  01.24.29 
Naši - sadike (Eriobotyra japonica) 01.30.10 
Natikači z gornjiki iz plastike 15.20.12 
Natikači z gornjiki iz usnja 15.20.13 
Natikači z lesenimi podplati 15.20.32 
Natrij 20.13.23 
Natrijev hidroksid 20.13.25 
Natrijev karbonat 20.13.43 
Natrijev klorid, čisti  08.93.10 
Natrijev nitrat 20.15.60 
Natrijev peroksid 20.13.25 
Navigacijska pomoč pri morski plovbi  52.22.11 
Navigacijska pomoč pri plovbi po celinskih 
vodah 

52.22.12 

Navigacijske pomorske oznake, vzdrževanje 52.22.11 
Navigacijske rakete 20.51.14 
Navigacijski instrumenti in naprave 26.51.11 
Navigacijski instrumenti, veleprodaja 46.69.19 
Navijalke za lase 32.99.52 
Navojnice, okenske, kovinske 25.12.10 
Navojnice, okenske, plastične 22.23.14 
Nebotičniki 41.00.20 
Nebotičniki, gradnja 41.00.40 
Nebotičniška ogrodja iz ojačanega betona 43.99.40 
Nedenaturirani etanol, >= 80 % 20.14.74 
Nedokončani gumbi 32.99.24 
Nedrčki 14.14.25 
Neelektrične gospodinjske naprave, veleprodaja 46.49.19 
Nefelometri 26.51.53 
Nefoskopi 26.51.12 
Nefritni kipci 32.12.14 
Nega avtomobilov (poliranje, voskanje) 45.20.30 
Nega gošče 02.40.10 
Nega gozda 02.40.10 
Nega hišnih živali 96.09.11 
Nega mladja 02.40.10 
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Negatoskopi 26.70.17 
Negnoj (Laburnum spp) 01.30.10 
Negovalke, dajanje v najem  78.30.16 
Negovalke, medicinske, storitve 86.90.12 
Negovalke, posredovanje njihovega dela 78.20.16 
Negovalne bolnišnične storitve 86.10.19 
Negovalne storitve 86.90.12 
Nekovine 20.13.21 
Nekovine, veleprodaja 46.75.12 
Nektarine - sadež  01.24.26 
Nektarine - sadike (Prunus persica) 01.30.10 
Nektarji 11.07.19 
Nematocidi (proti glistam) 20.20.19 
Nemirke za ure 26.52.27 
Nenevarni odpadki, industrijski, ne za reciklažo 38.11.39 
Nenevarni odpadki, komunalni, ne za reciklažo 38.11.31 
Neobdelan gradbeni kamen 08.11.1 
Neobdelani človeški lasje 96.02.20 
Neon 20.11.11 
Neopren kavčuk 20.17.10 
Neoprenska oblačila za vodne športe 14.19.32 
Neposnete diskete 26.80.11 
Neposnete matrice za snemanje plošč 26.80.13 
Neposnete plošče, veleprodaja 46.52.13 
Neposneti magnetni mediji 26.80.11 
Neposneti magnetni nosilci zapisov 26.80.11 
Neposneti optični nosilci zapisa 26.80.12 
Neposredno oglaševanje in naslavljanje 73.11.12 
Nepovratni ventili 28.14.11 
Nepovratni ventili, lopute 28.12.14 
Nepozebnik (Hamamelis spp) 01.30.10 
Nepremičnine, ocenjevanje 68.31.16 
Nepremočljiva obutev 15.20.11 
Neprevlečeni sivi karton 17.12.51 
Nerafiniran baker 24.44.12 
Nerazviti osvetljeni filmi 74.20.11 
Neseserji 15.12.12 
Nesnice 01.47.11 
Nespecializirana veleprodaja 46.90.10 
Nespremenljivi kondenzatorji, razen za za  
50/60 Hz, >= 0,5 kvar 

27.90.52 

Nespremenljivi kondenzatorji, za 50/60  
Hz, >= 0,5 kvar 

27.90.51 

Nešplja - sadež 01.24.29 
Nešplja - sadike (Mespilus germanica) 01.30.10 
Netila 32.99.42 
Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil 13.95.10 
Netresk (Sempervivum spp) 01.30.10 
Neužitna mesna moka 10.13.16 
Nevarni kemični odpadki 38.12.24 
Nevarni kovinski odpadki 38.12.26 
Nevarni medicinski odpadki, odstranjevanje 38.12.23 
Nevarni odpadki 38.12.2 
Nevulkanizirani kavčuk 22.19.20 
Nezgodno pozavarovanje 65.20.12 
Nezgodno zavarovanje 65.12.11 
Neželezne kovine v primarni obliki, veleprodaja 46.72.14 
Neželezni odlitki 24.54.10 
Nihala za ure 26.52.27 
Nikelj, surovi 24.45.11 
Nikljanje 25.61.11 

Nikljev kamen 24.45.12 
Nikljev oksid, sintrani 24.45.12 
Nikljev prah 24.45.21 
Nikljev prah in luske 24.45.21 
Nikljeve cevi in cevni fitingi 24.45.24 
Nikljeve luske 24.45.21 
Nikljeve palice, profili in žica 24.45.22 
Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije 24.45.23 
Nikljeve rude in koncentrati 07.29.12 
Nikljeve tube 24.45.24 
Nikljeve zlitine, surove 24.45.11 
Nikljevi akumulatorji 27.20.23 
Nikljevi izdelki 25.99.29 
Nikljevi oksidi, hidroksidi, peroksidi 20.12.13 
Nikotin 21.10.53 
Nikotinska kislina 21.10.51 
Nit, bombažna 13.10.62 
Nit, sintetična 13.10.85 
Niti iz gume, prekrite s tekstilnim materialom 13.96.13 
Niti iz mehke gume 22.19.20 
Niti iz steklenih vlaken 23.14.11 
Nitke za čiščenje zob 20.42.18 
Nitne kosilnice, z električnim motorjem 28.24.11 
Nitrat, amnonijev 20.15.33 
Nitrat, kalijev 20.15.76 
Nitrat, natrijev 20.15.60 
Nitrati (razen gnojil) 20.13.42 
Nitrati, celulozni, v primarni obliki 20.16.59 
Nitridi 20.13.64 
Nitrirani derivati ogljikovodikov 20.14.14 
Nitriranje kovin 25.61.21 
Nitriti 20.15.20 
Nitroceluloza v primarni obliki 20.16.59 
Nitroglicerin 20.51.11 
Niveliranje gradbišč 43.12.12 
Nivelirji 26.51.12 
Njive, trgovanje z njimi za svoj račun 68.10.14 
Njoki, surovi 10.61.24 
Njuhanec 12.00.19 
NMR aparati 26.60.12 
Nočne posode, keramične 23.41.12 
Nočne posode, kovinske 25.99.11 
Nočni bari, storitve 56.30.10 
Nodularna litina 24.51.12 
Nogavice 14.31.10 
Noge, umetne 32.50.22 
Nogomet, namizni 32.40.42 
Nogometaši, storitve 93.19.12 
Nogometna igrišča, obratovanje 93.11.10 
Nogometna igrišča, vzdrževanje travnih površin 81.30.10 
Nogometna igrišča, zemeljska dela 42.99.22 
Nojeva jajca 01.47.22 
Nojevo meso 10.11.39 
Noji 01.49.12 
Nokota (Lotus corniculatus, L.uliginosus) 01.19.10 
Nopki, tekstilni 13.99.14 
Nosilci barvil 20.59.55 
Nosilci magnetnih zapisov, neposneti 26.80.11 
Nosilci zvočnega zapisa, posneti 59.20.34 
Nosilci, leseni 16.23.19 
Nosilne storitve za brezžične telekomunikacije  61.20.20 
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Nosilne storitve za telekomunikacije po vodih 61.10.20 
Notarske storitve 69.10.16 
Notesi 17.23.13 
Notesniki 26.20.11 
Notna stojala 31.09.13 
Notni material na elektronskih medijih 59.20.32 
Notni material, tiskan ali v rokopisu 59.20.31 
Notranja dekoracija 74.10.11 
Notranje opremljanje jadrnic in čolnov 33.15.10 
Notranje opremljanje ladij 30.11.92 
Notranje stenske obloge, iz plastičnih mas 22.23.19 
Novi avtomobili, maloprodaja 45.11.21 
Novinarske storitve 90.03.11 
Novo srebro (alpaka) 24.44.13 
Novoletne jelke, plastične 32.99.51 
Novoletne jelke, posekane 01.29.20 
Novozelandska špinača (Tetragonia expansa) 01.13.16 
Novozelandski lan (Phormium tenax) 01.16.19 
Noži 25.71.11 
Noži iz oniksa 32.12.14 
Noži za kitanje 25.73.30 
Noži za strojno obdelavo 25.73.60 
Noži, jedilni, kovinski 25.71.14 
Noži, kirurški 32.50.13 
Noži, kuhinjski, veleprodaja 46.49.11 
Noži, stružni 25.73.40 
Nožnice 25.71.15 
Nugat 10.82.23 
Nukleinske kisline 20.14.52 
Numeratorji 32.99.16 
Numizmatične zbirke 91.02.20 
Nutrija 01.49.19 
  
  
O  
  
Obale, utrjevanje 42.91.20 
Obalna straža 84.25.19 
Obcestni travnati pasovi, košnja 81.30.10 
Obdelava filmov, ne kinematografskih 74.20.31 
Obdelava finančnih transakcij 66.19.92 
Obdelava izdelkov iz plastičnih mas, po naročilu 22.29.91 
Obdelava lesa, kemična 16.10.91 
Obdelava lesnih plošč, končna 16.21.91 
Obdelava naravnega kamna 23.70.99 
Obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno 
odstranitev 

38.21.10 

Obdelava njiv 01.61.10 
Obdelava novega pohištva (razen tapeciranja), 
storitvena 

31.09.91 

Obdelava podatkov, računalniška 63.11.11 
Obdelava poslov s kreditnimi karticami za 
naročnika 

70.22.17 

Obdelava radioaktivnih odpadkov 38.22.11 
Obdelava ravnega stekla 23.12.99 
Obdelava steklenic in steklene embalaže 23.13.92 
Obdelava tehnične steklenine 23.19.91 
Obdelava teksta 82.19.13 
Obdelava transakcij z vrednostnimi papirji 66.19.10 
Obdelovalni stroji za kamen, keramiko, beton, 
steklo 

28.49.11 

Obdelovalni stroji za les, plastiko 28.49.12 

Obdelovalni stroji, elektroerozijski 28.41.11 
Obdelovalni stroji, elektrokemični 28.41.11 
Obdelovalni stroji, laserski 28.41.11 
Obdelovalni stroji, plazemski 28.41.11 
Obdelovalni stroji, ultrazvočni 28.41.11 
Obeski za novoletne jelke 32.99.51 
Obeski, zlati, srebrni 32.12.13 
Obešalniki, iz plastičnih mas 22.29.29 
Obešalniki, kovinski 25.99.12 
Obešalniki, leseni 16.29.14 
Obešanke 25.72.11 
Obiralniki sadja 28.30.59 
Obiranje hmelja, sušenje 01.61.10 
Obiranje jagod 01.61.10 
Obiranje sadja 01.61.10 
Obiskovanje in pomoč invalidnim osebam 88.10.14 
Obiskovanje in pomoč starejšim osebam 88.10.11 
Objave podatkov, internetne 58.19.29 
Objekti nizke gradnje, načrtovanje 71.12.14 
Objekti s časovnim zakupom, trgovanje z njimi  
za svoj račun 

68.10.12 

Objekti v časovnem zakupu, storitve za 
izmenjavo 

79.90.31 

Objekti v časovnem zakupu, trgovanje z njimi  
za tuj račun 

68.31.12 

Objekti v časovnem zakupu, upravljanje 68.32.12 
Objekti za kulturne prireditve, obratovanje 90.04.10 
Objekti za športe, obratovanje 93.11.10 
Objekti, industrijski 42.99.11 
Objekti, industrijski, gradnja 42.99.21 
Objektivi (razen za fotoaparate), optični 26.70.21 
Objektivi za kamere, projektorje,  
povečevalnike ipd. 

26.70.11 

Oblačila in oblačilni dodatki iz plastičnih mas 22.29.10 
Oblačila iz azbesta 23.99.11 
Oblačila iz gumiranih tkanin 14.19.32 
Oblačila iz impregniranih materialov 14.19.32 
Oblačila iz papirja, celulozne vate 17.22.12 
Oblačila iz plastificiranih tkanin 14.19.32 
Oblačila iz polsti 14.19.32 
Oblačila za dojenčke, iz pletenega blaga 14.19.11 
Oblačila za dojenčke, iz tkanega blaga 14.19.21 
Oblačila za živali 15.12.11 
Oblačila, cerkvena 14.13.21 
Oblačila, krznena 14.20.10 
Oblačila, maloprodaja 47.00.71 
Oblačila, neoprenska, za vodne športe 14.19.32 
Oblačila, pletena 14.39.10 
Oblačila, popravilo 95.29.11 
Oblačila, posojanje 77.29.15 
Oblačila, posredovanje pri prodaji 46.16.12 
Oblačila, rabljena 14.13.40 
Oblačila, rabljena, maloprodaja 47.00.99 
Oblačila, smučarska, iz pletenega blaga 14.19.12 
Oblačila, smučarska, iz tkanega blaga 14.19.22 
Oblačila, športna, iz pletenega blaga 14.19.12 
Oblačila, športna, iz tkanega blaga 14.19.22 
Oblačila, usnjena 14.11.10 
Oblačila, veleprodaja 46.42.11 
Oblačila, za lutke 32.40.13 
Oblačilni dodatki iz gume 22.19.60 
Oblačilni dodatki iz tkanega blaga 14.19.23 
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Oblačilni dodatki iz usnja ali nadomestkov usnja 14.19.31 
Oblačilni dodatki, maloprodaja 47.00.71 
Oblačilni dodatki, pleteni ali kvačkani 14.19.19 
Oblačilni dodatki, veleprodaja 46.42.11 
Oblaganje fasad, zidov z okrasnimi ploščicami 43.33.10 
Oblaganje notranjih tal in sten s ploščicami 43.33.10 
Oblaganje sten s fasadnimi ploščami 43.31.10 
Oblaganje sten s pluto 43.33.29 
Oblaganje zunanjih tal in sten s ploščicami 43.33.10 
Oblati za torte 10.72.12 
Oblati, riževi 10.72.19 
Oblazinjeni sedeži, leseni 31.00.12 
Oblazinjeni sedeži, plastični 31.00.13 
Oblazinjeni sedeži, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Obleke, moške, iz pletenega blaga 14.13.12 
Obleke, moške, iz tkanega blaga 14.13.22 
Obleke, ženske, iz pletenega blaga 14.13.14 
Obleke, ženske, iz tkanega blaga 14.13.34 
Obliči, ročni 25.73.30 
Oblikovalski izvirniki 74.10.20 
Oblikovanje embalaže 74.10.19 
Oblikovanje industrijskih izdelkov 74.10.12 
Oblikovanje notranje opreme 74.10.11 
Oblikovanje pohištva 74.10.19 
Oblikovanje reklam 73.11.13 
Oblikovanje spletnih strani 62.01.11 
Oblikovanje za tisk, računalniško 18.13.10 
Obliž, tekoči, v razpršilni dozi 21.20.24 
Obliži, lepljivi 21.20.24 
Obliži, maloprodaja 47.00.74 
Obliži, veleprodaja 46.46.11 
Obločne peči 28.21.13 
Obločni varilni stroji 27.90.31 
Obločnice 27.40.15 
Obloge za zunanje stene, iz plastičnih mas 22.23.19 
Obloge, akustične, montaža 43.99.90 
Obloge, stenske, iz plastičnih mas 22.23.19 
Obloge, stenske, lesene 16.23.19 
Obloge, stenske, polaganje 43.33.29 
Obloge, stenske, talne, stropne, iz plastičnih 
mas, v zvitkih ali ploščah 

22.23.19 

Obloge, talne, gumijaste, iglane, polaganje 43.33.29 
Obloge, talne, na papirni podlagi 17.29.19 
Obloge, talne, veleprodaja 46.73.18 
Oblovina iglavcev 02.20.11 
Oblovina listavcev 02.20.12 
Oblovina tropskih drevesnih vrst 02.20.13 
Obnavljanje fotografij 74.20.32 
Obnavljanje letal 30.30.60 
Obnavljanje tirnih vozil 30.20.91 
Obnova čistilnih postaj za vodo 42.21.23 
Obnova električnega omrežja 42.22.22 
Obnova energetskih objektov 42.22.23 
Obnova gozda 02.40.10 
Obnova industrijskih objektov 42.99.21 
Obnova komunikacijskega omrežja 42.22.22 
Obnova komunikacijskih daljnovodov 42.22.21 
Obnova mostov 42.13.20 
Obnova nadvozov, viaduktov 42.13.20 
Obnova plavalnih bazenov 41.00.40 
Obnova podvozov, predorov 42.13.20 

Obnova podzemnih daljnovodov 42.22.21 
Obnova stavb stadionov 42.99.22 
Obnova športnih dvoran 41.00.40 
Obnova vodnih zbiralnikov 42.21.23 
Oboe 32.20.13 
Obogateni uran 20.13.11 
Oboki iz železobetona, gradnja 43.99.40 
Obračalniki za seno 28.30.52 
Obračun finančnih transakcij 66.19.92 
Obračun transakcij z vrednostnimi papirji 66.19.10 
Obramba proti požarom 84.25.11 
Obrambne storitve, civilne 84.22.12 
Obrambne storitve, vojaške 84.22.11 
Obratovanje akvaduktov 36.00.20 
Obratovanje avtobusnih postaj 52.21.21 
Obratovanje avtocest 52.21.22 
Obratovanje celinskih plovnih poti 52.22.12 
Obratovanje javnih garaž, parkirišč 52.21.24 
Obratovanje kopališč, rekreacijskih parkov 93.29.11 
Obratovanje lastnih stanovanjskih nepremičnin 68.20.11 
Obratovanje letališč 52.23.11 
Obratovanje mostov, predorov 52.21.23 
Obratovanje poslovnih stavb 81.10.10 
Obratovanje prostorov za piknike 93.21.10 
Obratovanje radarskih postaj 61.90.10 
Obratovanje stavb državnih organov 81.10.10 
Obratovanje zgodovinskih krajev 91.03.10 
Obratovanje železniških postaj 52.21.19 
Obravnava klicev v javni brezžični telefoniji 61.20.12 
Obravnava klicev v javni fiksni telefoniji 61.10.12 
Obravnava poštno ležečih pošiljk 53.10.19 
Obrazci za obveznice 58.19.14 
Obrazci, poslovni, v več izvodih, v blokih 17.23.13 
Obrazci, tiskanje 18.12.19 
Obredi, verski 94.91.10 
Obrezovanje drevja, ne sadnega 81.30.10 
Obrezovanje knjig ipd. 18.14.10 
Obrezovanje sadnega drevja in vinske trte 01.61.10 
Obrezovanje živih mej  81.30.10 
Obroki, pripravljeni, veleprodaja 46.38.29 
Obrtna zbornica, storitve 94.11.10 
Obtežilniki za papir, iz ahata, oniksa, žada 32.12.14 
Obtežilniki za papir, kovinski 25.99.22 
Obutev s kovinsko kapico 15.20.31 
Obutev z gornjiki iz gume, plastike 15.20.12 
Obutev z gornjiki iz tekstilnih materialov, razen 
športne obutve 

15.20.14 

Obutev z gornjiki iz usnja 15.20.13 
Obutev, lesena 15.20.32 
Obutev, maloprodaja 47.00.72 
Obutev, nepremočljiva 15.20.11 
Obutev, ortopedska, po meri 32.50.22 
Obutev, posredovanje pri prodaji 46.16.12 
Obutev, športna, z gornjiki iz gume ali plastike 15.20.29 
Obutev, veleprodaja 46.42.12 
Obuvalne žlice, kovinske 25.73.30 
Obvestila, ki izhajajo manj kot štirikrat 
tedensko, tiskana 

58.14.19 

Obveščevalna služba 84.22.11 
Obveze, lepljive 21.20.24 
Obvezilni material, maloprodaja 47.00.74 
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Obvezilni material, medicinski, veleprodaja 46.46.11 
Obvezna socialna varnost 84.30.11 
Obvezno pokojninsko zavarovanje 84.30.12 
Obvita preja in trakovi 13.99.15 
Obvladujoče finančne družbe, storitve 64.20.10 
Obžetev sestojev 02.40.10 
Ocenjevanje  nepremičnin 68.31.16 
Ocenjevanje kreditne sposobnosti 82.91.11 
Ocenjevanje premičnin 74.90.12 
Ocenjevanje škode 66.21.10 
Ocenjevanje šolskih testov 85.60.10 
Ocenjevanje zavarovalnega tveganja 66.21.10 
Ocetna kislina 20.14.32 
Octovec, strojilni - listi, lubje (Rhus coriaria) 01.29.30 
Ocvirki 10.13.16 
Očala, maloprodaja 47.00.83 
Očala, sončna, zaščitna, za korekcijo vida in 
druga 

32.50.42 

Očalni okvirji 32.50.43 
Očesca za obutev ali galanterijo, iz  
neplemenitih kovin 

25.99.25 

Očiščena volna 13.10.22 
Odbijači za motorna vozila 29.32.30 
Odbojniki za plovila 22.19.73 
Odbojniki, ladijski, pleteni iz tekstila 13.94.12 
Odčepniki za steklenice 25.73.30 
Odčitavanje električnih števcev 82.99.19 
Odčitavanje plinomerov 82.99.19 
Odčitavanje števcev porabe elektrike, plina, 
vode 

82.99.19 

Odčitavanje vodomerov 82.99.19 
Oddajanje nestanovanjskih nepremičnin 68.20.12 
Oddajanje opremljenih počitniških stanovanj 55.20.19 
Oddajanje opremljenih počitniških zasebnih sob 55.20.19 
Oddajanje poštnih predalov 53.10.19 
Oddajanje sob za začasno nastanitev  55.90.19 
Oddaje, radijske, izvirniki 59.20.22 
Oddaje, radijske, produkcija 59.20.21 
Oddaje, televizijske, izvirniki 59.11.21 
Oddaje, televizijske, produkcija 59.11.13 
Oddajniki, radijski, televizijski, s sprejemnikom 26.30.11 
Oddajniki, televizijski, brez sprejemnika 26.30.12 
Odeje, električne 27.51.14 
Odeje, polnjene, prešite 13.92.24 
Odeje, razen električnih, nepolnjene 13.92.11 
Odeje, veleprodaja 46.41.13 
Odkop, površinski 43.12.12 
Odkovki, železni 25.99.29 
Odkup terjatev 64.99.19 
Odlagališča drugih nevarnih odpadkov 38.22.29 
Odlagališča radioaktivnih odpadkov 38.22.21 
Odlaganje nenevarnih odpadkov 38.21.29 
Odlitki aluminijasti 24.53.10 
Odlitki drugih neželeznih kovin 24.54.10 
Odlitki iz nodularne litine 24.51.12 
Odlitki iz sive litine 24.51.13 
Odlitki iz temprane litine 24.51.11 
Odlitki jekleni 24.52.10 
Odlitki lahkih kovin 24.53.10 
Odlitki, mavčni 23.69.11 
Odlomki, drobljenec iz kamna 08.12.12 

Odlov žive divjadi 01.70.10 
Odmetalnik za sneg 28.92.30 
Odmične gredi 28.15.22 
Odmrzovalne naprave, za avtomobile 29.31.23 
Odojki 01.46.10 
Odpadki drugih plemenitih kovin 38.11.58 
Odpadki iz aluminija 38.11.58 
Odpadki iz bakra 38.11.58 
Odpadki iz mehke gume 38.11.54 
Odpadki iz niklja 38.11.58 
Odpadki iz papirja 38.11.52 
Odpadki iz plastičnih mas 38.11.55 
Odpadki iz svinca, cinka in kositra 38.11.58 
Odpadki iz umetnih ali sintetičnih vlaken 38.11.56 
Odpadki iz zlata 38.11.58 
Odpadki pivovarn in destilarn 11.05.20 
Odpadki pri proizvodnji sladkorja 10.81.20 
Odpadki volne 13.10.23 
Odpadki volne ali druge živalske dlake 38.11.56 
Odpadki, analiza kemičnih lastnosti 71.20.11 
Odpadki, bombažni, razen razvlaknjenih 38.11.56 
Odpadki, bombažni, razvlaknjeni 13.10.92 
Odpadki, industrijski, nenevarni, ne za reciklažo 38.11.39 
Odpadki, kemični, nevarni 38.12.24 
Odpadki, klavniški 10.11.60 
Odpadki, kovinski, nevarni 38.12.26 
Odpadki, medicinski, nevarni  38.12.23 
Odpadki, nenevarni, komunalni 38.11.31 
Odpadki, nevarni 38.12.2 
Odpadki, posredovanje pri prodaji 46.18.19 
Odpadki, prevoz po cestah (brez zbiranja) 49.41.19 
Odpadki, radioaktivni 20.13.13 
Odpadki, radioaktivni, obdelava 38.22.11 
Odpadki, rastlinski 10.39.30 
Odpadki, stekleni 38.11.51 
Odpadki, svileni 38.11.56 
Odpadki, tekstilni 13.94.20 
Odpadki, tekstilni, razvlaknjeni 13.10.92 
Odpadki, tobačni 12.00.20 
Odpadki, veleprodaja 46.77.10 
Odpadki, volneni, razvlaknjeni 13.10.91 
Odpadna olja 38.12.25 
Odpadna organska topila 38.21.30 
Odpadne naprave za demontažo 38.11.49 
Odpadni akumulatorji 38.12.27 
Odpadni farmacevtski proizvodi 38.12.22 
Odpirala za steklenice 25.73.30 
Odplake, odstranjevanje 37.00.11 
Odprava posledic sesutja računalnika 62.09.20 
Odrabljene naprave, za demontažo 38.11.49 
Odri, gradbeni, postavljanje 43.99.20 
Odrski umetniki, storitve 90.01.10 
Odskočne deske 32.30.14 
Odstranjevalniki saj, za kotle 25.30.12 
Odstranjevanje azbesta 39.00.14 
Odstranjevanje kontaminiranih kadavrov 38.22.19 
Odstranjevanje kužnih živali 38.22.19 
Odstranjevanje min z zemljišča 39.00.11 
Odstranjevanje naftnih razlitij z morja 39.00.12 
Odstranjevanje nevarnih odpadkov 38.22.19 
Odstranjevanje odpadnih olj, maziv 38.22.19 
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Odstranjevanje odplak 37.00.11 
Odstranjevanje rudniške jalovine 43.12.11 
Odstranjevanje ruše 43.12.12 
Odstranjevanje skal, mulja z vodnega dna 42.91.20 
Odstranjevanje strupenih odpadkov 38.22.19 
Odstranjevanje škodljivih delov iz odpadnih 
naprav 

38.22.19 

Odstrel divjadi 01.70.10 
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda 37.00.11 
Odvetniška zbornica, storitve 94.11.10 
Odvetniške storitve v civilnih zadevah 69.10.14 
Odvetniške storitve v kazenskih zadevah 69.10.11 
Odvetniške storitve v zadevah delovnega prava 69.10.13 
Odvetniške storitve v zadevah gospodarskega 
prava 

69.10.12 

Odvoz avtomobilov s pajkom 52.21.25 
Odvoz gradbenih odpadkov, ne za reciklažo 38.11.69 
Odvoz komunalnih sortiranih odpadkov 38.11.61 
Odvoz nenevarnih odpadkov, ne za reciklažo  38.11.69 
Odvoz nevarnih odpadkov 38.12.30 
Odvoz odpadkov za reciklažo 38.11.61 
Odvoz radioaktivnih odpadkov 38.12.30 
Odzivniki, telefonski 26.40.32 
Odžiganje kovin 25.62.20 
Ofset filmi, plošče, osvetljene, razvite 74.20.12 
Ofsetni stroji, tiskarski 28.99.13 
Oftalmološke leče 32.50.41 
Oftalmološke naprave 32.50.13 
Ogenj, bengalski 20.51.13 
Oglasne deske, kovinske 25.99.29 
Oglaševalni čas ali prostor ob dogodkih, 
posredništvo pri prodaji 

73.12.14 

Oglaševalni čas ali prostor, preprodaja 73.12.20 
Oglaševalni čas na RTV, posredništvo pri 
prodaji 

73.12.12 

Oglaševalni prostor na internetu, posredništvo 
pri prodaji 

73.12.13 

Oglaševalni prostor na panojih, posredništvo pri 
prodaji 

73.12.19 

Oglaševalni prostor v tiskanih medijih, 
posredništvo pri prodaji 

73.12.11 

Oglaševalske tiskovine 58.19.15 
Oglaševalski prostor na internetu 63.11.30 
Oglaševalski prostor na športnih dresih, 
posredovanje pri prodaji 

73.12.19 

Oglaševalski prostor na vozilih, posredništvo pri 
prodaji 

73.12.19 

Oglaševalski prostor v elektronskih knjigah 58.11.42 
Oglaševalski prostor v internetnih časopisih 58.13.32 
Oglaševalski prostor v internetnih revijah in 
periodiki 

58.14.32 

Oglaševalski prostor v tiskanih časopisih 58.13.31 
Oglaševalski prostor v tiskanih knjigah 58.11.41 
Oglaševalski prostor v tiskanih revijah in 
periodiki 

58.14.31 

Oglaševanje na prostem, v zraku 73.11.19 
Oglaševanje, kompletne storitve 73.11.11 
Oglaševanje, zasnova 73.11.13 
Oglavke, cevni, iz nelitega jekla 24.20.40 
Ogledala žarometov, iz plastičnih mas 22.29.24 
Ogledala, montaža 43.34.20 
Ogledala, steklena 23.12.13 
Ogledala, zobozdravniška 32.50.11 

Oglje, aktivno 20.59.54 
Oglje, lesno 20.14.72 
Oglje, retortno 19.10.10 
Oglje, risalno 32.99.15 
Oglje, živalsko 20.14.71 
Ogljiikove paste za elektrode 23.99.14 
Ogljik 20.13.21 
Ogljikov dioksid 20.11.12 
Ogljikov disulfid 20.13.22 
Ogljikov tetraklorid 20.14.13 
Ogljikova kislina 20.13.24 
Ogljikova vlakna 23.99.19 
Ogljikove elektrode, za elektrotehniko 27.90.13 
Ogljikove krtačke, za elektrotehniko 27.90.13 
Ogljikovodiki, ciklični 20.14.12 
Ogljikovodiki, plinasti, < 95% 19.20.32 
Ogljjikovodiki, aciklični, plinasti, > 95 % 20.14.11 
Ognjemeti, prirejanje 93.29.21 
Ognjemetni pirotehnični izdelki 20.51.13 
Ognjevarna gradbena keramika 23.20.12 
Ognjevzdržna glina 08.12.22 
Ognjevzdržna gradbena keramika 23.20.12 
Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne 
zmesi 

23.20.13 

Ognjevzdržni izdelki, razen gradbenih 23.20.14 
Ograde, cestne, montažne, postavljanje 43.99.70 
Ograje cestne, varnostne 25.11.23 
Ograje, balkonske, iz plastičnih mas 22.23.19 
Ograje, barvanje 43.34.10 
Ograje, cestne, nameščanje 42.11.20 
Ograje, gradnja, postavljanje, vgrajevanje 43.29.12 
Ograje, kovinske 25.11.23 
Ograje, kovinske, veleprodaja 46.74.11 
Ograje, postavljanje 43.29.12 
Ograševalski čas, radijski 60.10.30 
Ogrevalne naprave, veleprodaja 46.74.12 
Ogrevanje, etažno, montaža 43.22.12 
Ogrinjala, moška, iz pletenega blaga 14.13.11 
Ogrinjala, moška, iz tkanega blaga 14.13.21 
Ogrinjala, ženska, iz pletenega blaga 14.13.13 
Ogrinjala, ženska, iz tkanega blaga 14.13.31 
Ogrlice iz plemenitih kovin 32.12.13 
Ogrlice, razen draguljarskih 32.13.10 
Ogrlice, z dragimi kamni 32.12.14 
Ogrodja dežnikov 32.99.22 
Ogrodja konstrukcij, kovinska 25.11.23 
Ogrodja sedežev 31.00.14 
Ogrodja, betonska, za stavbe, postavljanje 43.99.40 
Ogrodja, jeklena, za mostove, postavljanje 43.99.50 
Ogrodja, jeklena, za stavbe, postavljanje 43.99.50 
Ogrščica, krmna (Brassica napus) 01.19.10 
Ogrščica, oljna - seme (Brassica napus ) 01.11.93 
Ohišja ležajev 28.15.23 
Ohišja za svetilke, iz plastičnih mas 22.29.24 
Ohišja za ure 26.52.26 
Ohmmetri 26.51.43 
Ohridski biseri 32.99.59 
Ohrovt (Brassica oleracea sabauda) 01.13.12 
Ohrovt, krmni (Brassica oleacea achephala-
viridis) 

01.19.10 
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Ojačana plastika, necelularna, v ploščah,  
listih, folijah, trakovih 

22.21.42 

Ojačani beton, gradnja ogrodij 43.99.40 
Ojačevalniki, audiofrekvenčni 26.40.43 
Okarine 32.20.13 
Okenca, poštna, storitve 53.10.14 
Okenske rešetke, kovinske 25.12.10 
Oklepi mehkužcev 03.00.61 
Oklepna vozila, bojna 30.40.10 
Okna iz plastičnih mas 22.23.14 
Okna iz železa, jekla ali aluminija 25.12.10 
Okna, čiščenje 81.22.11 
Okna, lesena 16.23.11 
Okna, maloprodaja 47.00.49 
Okna, veleprodaja 46.73.16 
Okna, vgrajevanje okvirov zanje 43.32.10 
Okoljsko svetovanje 74.90.13 
Okopalniki 28.30.32 
Okopavanje 01.61.10 
Okovi žarnic 27.33.12 
Okovja iz plastičnih mas 22.29.26 
Okovja z zapirali, kovinska 25.72.13 
Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd, 
kovinsko 

25.72.14 

Okovje, kovinsko, veleprodaja 46.74.11 
Okra (Hibiscus esculentes) 01.13.39 
Okrasje, posojanje 77.29.19 
Okrasje, praznično 32.99.51 
Okraski iz agromerirane plute 16.29.24 
Okraski iz betona 23.69.19 
Okraski iz lesa 16.29.13 
Okraski iz mavca 23.69.11 
Okraski iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Okraski iz plastičnih mas 22.29.26 
Okraski iz plemenitih kovin 32.12.13 
Okraski iz poldragih kamnov 32.12.14 
Okraski, gradbeni, vgrajevanje v notranjost 
stavbe 

43.33.29 

Okrasna razsvetljava za jelke 27.40.32 
Okrasne rastline 01.30.10 
Okrasne rastline - seme 01.19.22 
Okrasne ribe 03.00.11 
Okrasni cvetlični lončki 23.41.13 
Okrasni krožniki, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Okrasni pladnji, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Okrasni predmeti iz keramike, porcelana 23.41.13 
Okrasni predmeti iz slonovine, kosti,  
roževine ipd 

32.99.59 

Okrasni predmeti, stekleni 23.13.13 
Okrovi za ure in deli zanje 26.52.26 
Oksicotin 21.10.52 
Oksikloridi, hidroksikloridi bakra in drugih kovin 20.13.31 
Oksiran 20.14.63 
Oktanol 20.14.22 
Okularji 26.70.11 
Okulistične naprave 32.50.13 
Okume - oblovina (Aucomea klaineana) 02.20.13 
Okuženi odpadki 38.12.23 
Okviri za slike, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Okviri, okenski, vratni, leseni 16.23.11 
Okviri, vratni, okenski, montaža 43.32.10 

Okvirji za kolesa 30.92.30 
Okvirji za očala 32.50.43 
Okvirji za slike, leseni 16.29.14 
Oleander (Nerium oleander) 01.30.10 
Oleinska kislina 20.14.33 
Oleinska kislina, tehnična 20.14.31 
Oleum 20.13.24 
Olive  (Olea europea), namizne 01.26.11 
Olive (Olea europea), za predelavo 01.26.12 
Olive, pasterizirane, v slanici, olju 10.39.17 
Olive, zamrznjene 10.39.11 
Olivno olje, deviško 10.41.23 
Olivno olje, rafinirano 10.41.53 
Olja iz premogovega katrana 20.14.73 
Olja, eterična 20.53.10 
Olja, hidravlična 19.20.29 
Olja, lahka 19.20.23 
Olja, mazalna 19.20.29 
Olja, odpadna 38.12.25 
Olja, rastlinska, rafinirana 10.41.5 
Olja, rastlinska, surova 10.41.2 
Olja, rastlinska, za tehnično rabo 10.41.60 
Olja, smolna 20.14.71 
Olja, srednje težka, za petrokemijo 19.20.27 
Olja, živalska, rastlinska, kemično modificirana 20.59.20 
Olja, živalska, surova, ne za prehrano 10.41.1 
Oljarski stroji 28.30.59 
Oljčno olje, deviško 10.41.23 
Oljčno olje, rafinirano 10.41.53 
Olje iz bombažnih semen, rafinirano 10.41.55 
Olje iz grozdnih pešk, rafinirano 10.41.59 
Olje iz repičnih, gorčičnih semen, rafinirano 10.41.56 
Olje, arašidovo, rafinirano 10.41.52 
Olje, borovo 20.14.71 
Olje, bučno, rafinirano 10.41.59 
Olje, jedilno, maloprodaja 47.00.22 
Olje, jedilno, veleprodaja 46.33.13 
Olje, kakavovo 10.82.12 
Olje, kokosovo, rafinirano 10.41.58 
Olje, koruzno 10.62.14 
Olje, kurilno, ekstra lahko 19.20.26 
Olje, kurilno, maloprodaja 47.00.85 
Olje, kurilno, težko 19.20.28 
Olje, olivno, iz prvega stiskanja 10.41.23 
Olje, olivno, rafinirano 10.41.53 
Olje, palmovo, rafinirano 10.41.57 
Olje, plinsko 19.20.26 
Olje, ribje 10.41.12 
Olje, ricinusovo, rafinirano 10.41.59 
Olje, sezamovo, rafinirano 10.41.59 
Olje, sojino, rafinirano 10.41.51 
Olje, sončnično, rafinirano 10.41.54 
Oljka  - sadike (Olea europea) 01.30.10 
Oljna pogača 10.41.41 
Oljna redkev, seme (Raphanus sativus 
oleiferus) 

01.11.99 

Oljne peči za ogrevanje prostora, gospodinjske 27.52.12 
Oluščen riž 10.61.11 
Omačnice, kovinske 25.99.12 
Omake 10.84.12 
Omare za orodje, lesene 31.09.13 
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Omare, kartotečne, kovinske 25.99.22 
Omare, pisarniške, kovinske 31.01.11 
Omare, pisarniške, lesene 31.01.12 
Omare, stanovanjske 31.09.12 
Omare, vzidne, montaža 43.32.10 
Omarice nočne 31.09.12 
Omarice za prvo pomoč 21.20.24 
Omarice, kuhinjske, lesene 31.02.10 
Omejevanje onesnaževanja 39.00.21 
Omela 32.91.11 
Ometače 25.73.30 
Ometavanje  sten 43.31.10 
Omogočanje komuniciranja po internetu prek 
ozkopasovnega brezžičnega dostopa 

61.20.41 

Omogočanje komuniciranja po internetu prek 
ozkopasovnega kabelskega dostopa 

61.10.42 

Omogočanje komuniciranja po internetu prek 
širokopasovnega brezžičnega dostopa 

61.20.42 

Omogočanje komuniciranja po internetu prek 
širokopasovnega kabelskega dostopa 

61.10.43 

Omrežje, brezžično, prenos podatkov  61.20.30 
Omrežje, električno, gradnja 42.22.22 
Omrežje, kabelsko, prenos podatkov  61.10.30 
Omrežje, komunikacijsko, gradnja 42.22.22 
Omrežje, plinovodno, parovodno, gradnja 42.21.22 
Omrežna programska oprema, na nosilcih 
zapisa 

58.29.12 

Omrežna programska oprema, on-line 58.29.40 
Omrežna programska oprema, presnetki z 
interneta 

58.29.32 

Omrežno založništvo 58.19.29 
Onesnažena zemljišča, čiščenje 39.00.11 
On-line časopisi 58.14.20 
On-line čestitke  58.19.29 
On-line gradivo 58.19.29 
On-line informacije 58.19.29 
On-line knjige 58.11.30 
On-line pornografija 58.19.21 
On-line programska oprema 58.29.40 
On-line računalniške igre 58.21.30 
On-line revije 58.14.20 
Opazovanja zemeljske površine 71.12.34 
Opazovanja, podzemna 71.12.32 
Opaži za betoniranje, izdelava 43.99.40 
Opaži za betonska dela, leseni 16.23.12 
Opeka iz betona 23.61.11 
Opeka iz magnezita, kromita 23.20.14 
Opeka iz ognjevzdržne keramike 23.20.12 
Opeka iz silikatne fosilne moke 23.20.11 
Opeka, iz žgane gline 23.32.11 
Opeka, maloprodaja 47.00.49 
Opeka, steklena 23.19.12 
Opeka, veleprodaja 46.73.16 
Opekači (toasterji), električni 27.51.24 
Operacijske mize 32.50.30 
Operacijske mize, veleprodaja 46.46.12 
Operacijski sistemi, na nosilcih zapisa 58.29.11 
Operacijski sistemi, presnetki z interneta 58.29.31 
Operativne storitve za finančne trge 66.11.11 
Operne hiše, obratovanje 90.04.10 
Operne predstave, produkcija 90.02.11 
Operni pevci, storitve 90.01.10 

Opetniki, gumijasti 22.19.73 
Opetniki, leseni 16.29.14 
Opetniki, plastični 22.29.29 
Opetniki, usnjeni 15.20.40 
Opij 10.89.15 
Opijevi alkaloidi 21.10.53 
Oplaščena žica za spajkanje 25.93.15 
Oplaščene elektrode 25.93.15 
Oplaščene palice 25.93.15 
Oplate, strešne, postavljanje 43.91.19 
Opopanaks - smola (Opoponax chironium) 02.30.12 
Opornice, medicinske 32.50.22 
Opornice, posojanje 77.29.19 
Oporniki, betoniranje 43.99.40 
Oporniki, jamski, kovinski 25.11.23 
Oprema za avtomobile, maloprodaja na 
tržnicah, stojnicah 

45.32.29 

Oprema za avtomobile, maloprodaja po pošti 45.32.22 
Oprema za avtomobile, maloprodaja prek 
interneta 

45.32.21 

Oprema za avtomobile, maloprodaja v 
nespecializiranih prodajalnah 

45.32.29 

Oprema za avtomobile, maloprodaja v 
specializiranih prodajalnah 

45.32.12 

Oprema za biljard 32.40.42 
Oprema za družabne igre 32.40.42 
Oprema za golf 32.30.15 
Oprema za krmiljenje prometa, mehanična 30.20.40 
Oprema za motorna kolesa, maloprodaja  
na tržnicah 

45.40.30 

Oprema za motorna kolesa, maloprodaja po 
internetu, pošti 

45.40.30 

Oprema za motorna kolesa, maloprodaja v 
nespecializiranih prodajalnah 

45.40.30 

Oprema za motorna kolesa, maloprodaja v 
specializiranih prodajalnah 

45.40.20 

Oprema za motorna kolesa, posredovanje  
pri veleprodaji 

45.40.40 

Oprema za motorna kolesa, veleprodaja 45.40.10 
Oprema za motorna vozila 29.32.30 
Oprema za otroška igrišča 32.30.15 
Oprema za smučanje (razen oblačil in obutve) 32.30.11 
Oprema za stroje, veleprodaja 46.69.12 
Oprema za športni ribolov 32.30.16 
Oprema za taborjenje, maloprodaja 47.00.66 
Oprema za taborjenje, platnena 13.92.22 
Oprema za telekomunikacijo, maloprodaja 47.00.32 
Oprema za vodne športe 32.30.13 
Oprema, atletska 32.30.14 
Oprema, čarovniška 32.99.51 
Oprema, gospodinjska, plastična 46.49.19 
Oprema, pisarniška, maloprodaja 47.00.88 
Oprema, plezalna 32.30.15 
Oprema, sanitarna, keramična 23.42.10 
Oprema, signalizacijska, električna, za vozila 29.31.23 
Oprema, športna, druga 32.30.15 
Opremljanje bivalnih prikolic 29.20.50 
Opremljanje jadrnic in čolnov za razvedrilo 
in šport 

33.15.10 

Opremljanje ladij 30.11.92 
Opremljanje motornih vozil 29.20.40 
Opremljanje tirnih vozil 30.20.91 
Opremljena tiskana vezja 26.12.10 
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Optična oprema, maloprodaja 47.00.83 
Optična oprema, veleprodaja 46.43.14 
Optična vlakna, neoplaščena 27.31.12 
Optična vlakna, veleprodaja 46.52.11 
Optične plošče, neposnete 26.80.12 
Optični čitalniki, računalniški 26.20.16 
Optični efekti v filmih, priprava 59.12.14 
Optični elementi 26.70.21 
Optični elementi, optično neobdelani, stekleni 23.19.26 
Optični instrumenti za merjenje in kontrolo 26.51.66 
Optični instrumenti, drugi 26.70.23 
Optični pomnilniki 26.20.21 
Optično čitanje podatkov 63.11.11 
Optično steklo, obdelano 23.12.11 
Opuncija; indijska figa  (Opuntia ficus-indica) 01.25.90 
Orade, gojene, sveže ali ohlajene 03.00.23 
Orade, gojene, žive 03.00.14 
Orade, negojene, sveže ali ohlajene 03.00.21 
Oranje 01.61.10 
Oranžada 11.07.19 
Orehi  (Juglans regia) 01.25.35 
Orehi - sadike (Juglans regia) 01.30.10 
Orehi akažu  (Anacardium occidentale) 01.25.39 
Orehi ipd. sadje, začasno konzervirano 10.39.24 
Orehi, kandirani 10.82.24 
Orehi, kokosovi  (Cocos nucifera) 01.26.20 
Orehova oblovina (Juglans spp) 02.20.12 
Oreški karita; maslovec (Butyrospermum 
paradoxum) 

01.26.90 

Oreški, brazilski  (Bertholetia excelsa) 01.25.39 
Oreški, konzervirani 10.39.23 
Oreški, muškatni (Myristica fragans) 01.28.13 
Oreški, praženi ali soljeni 10.39.23 
Oreški, tungovi (Aleurites spp) 01.26.90 
Oreški, začasno konzervirani 10.39.24 
Oreški, zemeljski; arašidi (Arachis hypogea), 
neoluščeni 

01.11.82 

Oreški, zemeljski; arašidi (Arachis hypogea), 
oluščeni 

01.11.83 

Organi, človeški, za presaditev 21.10.60 
Organizacije za človekove pravice 94.99.11 
Organiziranje dražb, licitacij 82.99.19 
Organiziranje kongresov  82.30.11 
Organiziranje muzejskih razstav 91.02.10 
Organiziranje načina distribucije 70.22.13 
Organiziranje načina oglaševanja 70.22.13 
Organiziranje osebnih sestajanj 96.09.19 
Organiziranje prevoza tovora 52.29.19 
Organiziranje prodajne mreže 70.22.13 
Organiziranje razstav, sejmov 82.30.12 
Organiziranje športnih tekmovanj 93.12.10 
Organiziranje študentske izmenjave  85.60.10 
Organiziranje turističnih potovanj 79.12.11 
Organiziranje umetniških uprizoritev 90.02.12 
Organska barvila 20.12.21 
Organska površinsko aktivna sredstva (razen 
mila) 

20.41.20 

Organske žveplove spojine 20.14.51 
Organski derivati hidrazina 20.14.44 

Organski peroksidi 20.14.63 
Orgle 32.20.13 
Orgle, električne 32.20.14 
Orglice 32.20.13 
Originali filmov 59.11.21 
Originali izbora podatkov iz raznih virov 63.99.20 
Originali kompilacij podatkov iz raznih virov 63.99.20 
Originali programske opreme 62.01.29 
Originali računalniških iger 62.01.21 
Originali radijskih oddaj 59.20.22 
Originali radijskih programov 60.10.12 
Originali raziskav s področja biotehnologije 72.11.20 
Originali raziskav s področja družboslovnih ved  72.20.30 
Originali raziskav s področja humanističnih  ved 72.20.30 
Originali raziskav s področja naravoslovnih ved 72.19.50 
Originali televizijskih oddaj 59.11.21 
Originali televizijskih programov 60.20.20 
Originali zvočnih posnetkov 59.20.13 
Originali, oblikovalski 74.10.20 
Orkestri, storitve 90.01.10 
Ornamenti, leseni 16.29.13 
Orodja za ročno obdelavo, pnevmatična 28.24.12 
Orodja za ročno obdelavo, z električnim 
motorjem 

28.24.11 

Orodja za stiskanje, kovanje, izvlekovanje ali 
prerezovanje 

25.73.60 

Orodja za vrtanje kamnin 25.73.60 
Orodja, preizkušanje mehanskih lastnosti 71.20.13 
Orodje za hišno rabo, posojanje 77.29.16 
Orodje za obdelovalne stroje, zamenljivo 25.73.40 
Orodje, gimnastično 32.30.14 
Orodje, kmetijsko, veleprodaja 46.61.11 
Orodje, leseno 16.29.11 
Orodje, posredovanje pri prodaji 46.15.13 
Orodje, ročno, drugo 25.73.30 
Orodje, ročno, maloprodaja 47.00.47 
Orodje, ročno, veleprodaja 46.74.13 
Orodje, ročno, za kmetijstvo, vrtnarstvo, 
gozdarstvo 

25.73.10 

Orodje, vrtnarsko, maloprodaja 47.00.44 
Orodna vpenjala 28.49.21 
Orožje, hladno 25.71.15 
Orožje, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Orožje, strelno, nevojaško 25.40.12 
Orožje, veleprodaja 46.69.16 
Orožje, vojaško (razen pištol, mečev,  
sabelj ipd.) 

25.40.11 

Ortodontske storitve 86.23.11 
Ortoftalna kislina 20.14.34 
Ortopedska obutev 32.50.22 
Ortopedska obutev, maloprodaja 47.00.75 
Ortopedski pripomočki, maloprodaja 47.00.75 
Ortopedski pripomočki, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Ortopedski pripomočki, veleprodaja 46.46.12 
Oscilografi, katodni 26.51.42 
Oscilografi, razen katodnih 26.51.45 
Osciloskopi, katodni 26.51.42 
Osciloskopi, razen katodnih 26.51.45 
Osebna dvigala 28.22.16 
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Osebna straža 80.10.12 
Osebna vozila, bencinska, < 1500 cm3 29.10.21 
Osebna vozila, bencinska, > 1500 cm3 29.10.22 
Osebna vozila, dizel 29.10.23 
Osebna vozila, električna 29.10.24 
Osebne tehtnice 28.29.32 
Osebno pokojninsko zavarovanje 65.30.11 
Osemenjevanje živine 01.62.10 
Osi, pogonske, za motorna vozila 29.32.30 
Osiromašeni uran 20.13.12 
Oskrba hišnih živali 96.09.11 
Oskrba menz s pripravljenimi jedmi 56.29.20 
Oskrba okrasnih rastlin v stavbah 81.30.10 
Oskrba parkov, vrtov ipd. 81.30.10 
Oskrba prevoznikov s pripravljenimi obroki 56.29.11 
Oskrba s hladilno vodo ali zrakom 35.30.22 
Oskrba s paro in toplo vodo 35.30.12 
Oskrba s pnevmatsko energijo 35.30.22 
Oskrba s programsko opremo 63.11.13 
Oskrba z jedmi po pogodbi (razen prevoznikov) 56.29.19 
Oskrba živine 01.62.10 
Oskrbna veriga, svetovanje in pomoč s tem v 
zvezi 

70.22.16 

Oslajeno mleko 10.51.51 
Osle 23.91.11 
Oslez, konopljev (Hibiscus cannabinus) 01.16.19 
Osli 01.43.10 
Osliči, panirani 10.20.25 
Oslovsko usnje 15.11.33 
Osmij 24.41.30 
Osnovnošolsko izobraževanje 85.2 
Ostanki drugih plemenitih kovin 38.11.58 
Ostanki iz aluminija 38.11.58 
Ostanki iz bakra 38.11.58 
Ostanki iz mehke gume 38.11.54 
Ostanki iz niklja 38.11.58 
Ostanki iz papirja 38.11.52 
Ostanki iz plastičnih mas 38.11.55 
Ostanki iz svinca, cinka in kositra 38.11.58 
Ostanki iz zlata 38.11.58 
Ostanki pivovarn in destilarn 11.05.20 
Ostanki pri proizvodnji škroba 10.62.20 
Ostanki, lesni 38.11.59 
Ostanki, mlevski 10.61.40 
Ostanki, rastlinski 10.39.30 
Ostanki, stekleni 38.11.51 
Ostanki, tekstilni 13.94.20 
Ostanki, usnjeni 38.11.57 
Ostanki, veleprodaja 46.77.10 
Ostrenje rezilnega orodja za stroje 33.12 
Ostrešja, postavljanje 43.91.11 
Ostrešje, kovinsko 25.11.23 
Ostrigar (Pleurotus ssp.), gojeni 01.13.80 
Ostrige, gojene, sveže 03.00.43 
Ostrige, negojene, sveže 03.00.41 
Ostrila za svinčnike, kovinska 25.71.13 
Ostrilni stroji za kovine 28.41.23 
Ostrožnik (Delphinium spp) 01.30.10 
Osuševanje premogovnikov 09.90.11 

Osvetlitev spomenikov, inštalacija 43.21.10 
Osvetljene prometne oznake 27.40.24 
Otava 01.19.10 
Otomane, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Otomane, z lesenim ogrodjem 31.00.12 
Otrobi 10.61.40 
Otro-ksilen 20.14.12 
Otroška hrana 10.86.10 
Otroška hrana, maloprodaja 47.00.23 
Otroška hrana, veleprodaja 46.38.21 
Otroška igrišča, gradnja 42.99.22 
Otroške knjige, tiskane 58.11.13 
Otroški dodatki 84.30.14 
Otroški počitniški tabori, storitve 55.30.12 
Otroški sedeži za avtomobile 31.00.13 
Otroški vozički 30.92.40 
Otroški vozički, maloprodaja 47.00.86 
Ovce 01.45.11 
Ovce, veleprodaja 46.23.10 
Ovčetina, sveža ali ohlajena 10.11.13 
Ovčetina, zamrznjena 10.11.33 
Ovčja drobovina, sveža ali ohlajena 10.11.20 
Ovčja drobovina, zamrznjena 10.11.39 
Ovčja maščoba 10.11.50 
Ovčja volna 01.45.30 
Ovčje kože, surove 10.11.44 
Ovčje meso, prekajeno, soljeno, sušeno 10.13.13 
Ovčje meso, sveže ali ohlajeno 10.11.13 
Ovčje meso, zamrznjeno 10.11.33 
Ovčje mleko 01.45.21 
Ovčje usnje 15.11.41 
Ovčji sir 10.51.40 
Overjanje pravnih dokumentov 69.10.16 
Oves (Avena sativa) 01.11.33 
Ovijalke; vzpenjavke - okrasne 01.30.10 
Ovire, tekaške 32.30.14 
Ovitki za gramofonske plošče 17.21.15 
Ovitki za knjige 17.23.13 
Ovni 01.45.11 
Ovoji, izolacije za cevi, iz steklenih vlaken 23.14.12 
Ovojni papir, sulfitni 17.12.42 
Ovojnice, pisemske 17.23.12 
Ovratnice za živali 15.12.11 
Ovsenec (Trisetum flavescens) 01.19.10 
Ovseni kosmiči 10.61.33 
Ovsiga (oves + pšenica) 01.19.10 
Označevanje celinskih plovnih poti 52.22.12 
Označevanje cestišč 42.11.20 
Označevanje morskih plovnih poti 52.22.11 
Označevanje stez 42.11.20 
Označevanje, meritve  sestojev 02.40.10 
Oznake, plovne, na celinskih vodah, 
vzdrževanje 

52.22.12 

Oznake, plovne, na morju, vzdrževanje 52.22.11 
Ožičenje motornih vozil 33.20.50 
Ožičenje, telekomunikacijsko; v stavbah 43.21.10 
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P  
  
Pace makerji 26.60.14 
Paciprese (Chamaecyparis spp) 01.30.10 
Padala, tudi krmiljena, z deli in priborom 13.92.23 
Paging pozivniki 26.40.44 
Pahljače, papirne 17.29.19 
Pahovka (Arrhenatherum elatius) 01.19.10 
Paint-ball oprema 32.30.15 
Pajacki za dojenčke, iz pletenega blaga 14.19.11 
Pajkice (oblačilo) 14.31.10 
Paketi programov za baze podatkov,  
na nosilcih zapisa 

58.29.13 

Paketi programov za posebno rabo 58.29.29 
Paketi programov za posebno rabo, presneti z 
interneta 

58.29.32 

Paketi programov za splošno rabo, na nosilcih 
zapisa 

58.29.21 

Paketi programov za splošno rabo, presneti z 
interneta 

58.29.32 

Paketi programskih jezikov 58.29.14 
Paketi sistemskih programov, na nosilcih zapisa 58.29.11 
Paketi, programski, za omrežje, na nosilcih  
zapisa 

58.29.12 

Paketi, programski, za omrežje, presneti z 
interneta 

58.29.32 

Paketi, zavijanje 82.92.10 
Paketne pošiljke, storitve javne pošte 53.10.13 
Pakirana narezana zelenjava, sadje 10.39.14 
Pakiranje blaga za tuj račun 82.92.10 
Pakiranje tovora 52.29.20 
Pakirni stroji, naprave 28.29.21 
Paladij 24.41.30 
Palčke, dišavne, za prostore 20.41.41 
Palčke, gnojilne 20.15.79 
Palčke, slane 10.72.19 
Palčki - igračke 32.40.11 
Palčki, keramični 23.41.13 
Palčniki, pleteni 14.19.13 
Palete, kovinske 25.99.29 
Palete, lesene 16.24.11 
Paletni zaboji, leseni 16.24.11 
Palice - stolčki 32.99.21 
Palice iz aluminija 24.42.22 
Palice iz cinka 24.43.23 
Palice iz hitroreznega jekla 24.10.66 
Palice iz legiranega jekla, hladno dodelane 24.31.20 
Palice iz legiranega jekla, votle, za svedre 24.10.67 
Palice iz legiranega jekla, vroče valjane 24.10.66 
Palice iz mehke ali penaste gume 22.19.20 
Palice iz nelegiranega jekla, hladno dodelane 24.31.10 
Palice iz nerjavnega jekla 24.10.64 
Palice iz nerjavnega jekla, hladno dodelane 24.31.30 
Palice iz orodnega jekla 24.10.66 
Palice iz plastičnih mas 22.21.10 
Palice iz silicij-manganovega jekla 24.10.66 
Palice iz svinca 25.99.29 

Palice iz trde gume 22.19.73 
Palice iz železa ali nelegiranega jekla, vroče 
valjane 

24.10.62 

Palice za hokej 32.30.15 
Palice, atletske 32.30.14 
Palice, bakrene 24.44.22 
Palice, kositrne 24.43.24 
Palice, nikljeve 24.45.22 
Palice, oplaščene 25.93.15 
Palice, ribiške 32.30.16 
Palice, smučarske 32.30.11 
Palice, sprehajalne 32.99.21 
Palice, steklene 23.19.11 
Palice, vroče valjane, iz avtomatnega jekla 24.10.62 
Palice, zašiljene 16.10.39 
Palisander (Dalbergia spp) 02.20.13 
Palma, palmira (Borassus flabellifer) 01.19.39 
Palma, sagova (Metroxylon spp) 01.13.59 
Palmira palma (Borassus flabellifer) 01.19.39 
Palmitinska kislina 20.14.32 
Palmovi orehi in jedrca (Elaeis guineensis) 01.26.90 
Palmovo olje, rafinirano 10.41.57 
Palmovo olje, surovo 10.41.27 
Palubna prestrezala 28.99.39 
Pametne kartice 26.12.30 
Pametne kartice, tiskanje 18.12.11 
Pametne kartice, veleprodaja 46.52.12 
Panceta 10.13.11 
Panelne plošče 16.21.12 
Panelne plošče iz pločevine z izolirnim slojem 24.33.30 
Panelno steklo 23.12.13 
Panešplja (Cotoneaster spp) 01.30.10 
Panji, leseni 16.29.14 
Panoji, cestni, postavljanje 43.99.70 
Panoji, reklamni, posredništvo pri prodaji  
prostora za oglaševanje 

73.12.19 

Panoramski poleti z zrakoplovi 51.10.15 
Pantografi 26.51.32 
Papaja - sadež (Carica papaya) 01.22.19 
Papaverin 21.10.53 
Papige 01.49.12 
Papige, maloprodaja 47.00.79 
Papir iz polceluloze za valoviti sloj (fluting) 17.12.33 
Papir iz reciklaže za valoviti sloj (fluting) 17.12.34 
Papir v zvitkih za registrirne naprave 17.23.14 
Papir z diagramsko mrežo, za registrirne  
aparate 

17.29.19 

Papir za fotografije, neosvetljen 20.59.11 
Papir za ofset plošče 17.23.11 
Papir,  veleprodaja 46.49.23 
Papir, brusni 23.91.12 
Papir, cigaretni, narezan 17.29.19 
Papir, cigaretni, nenarezan 17.12.44 
Papir, časopisni 17.12.11 
Papir, filtrirni 17.29.19 
Papir, kondenzatorski 17.29.19 
Papir, kopirni, < 36 cm 17.23.11 
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Papir, kopirni, > 36 cm 17.12.76 
Papir, kraft, za vreče 17.12.41 
Papir, lakmusov 20.59.52 
Papir, maloprodaja 47.00.89 
Papir, nepremazan, grafični 17.12.14 
Papir, nepremazan, večplastni 17.12.35 
Papir, obdelan (krepan ali gubast, reliefen ali 
perforiran) 

17.12.72 

Papir, ovojni, nepremazan, sivi 17.12.51 
Papir, ovojni, nepremazan, sulfatni 17.12.59 
Papir, ovojni, sulfitni 17.12.42 
Papir, perforiran, garfični 17.23.14 
Papir, pergamentni 17.12.60 
Papir, posredovanje pri prodaji 46.18.19 
Papir, potiskan, grafični 17.23.14 
Papir, premazan, grafični 17.12.73 
Papir, premazan, impregniran, površinsko 
barvan 

17.12.77 

Papir, premazan, negrafični, kraft 17.12.74 
Papir, premazan, negrafični, sivi 17.12.78 
Papir, reliefni, grafični 17.23.14 
Papir, ročno izdelan 17.12.12 
Papir, samokopirni, < 36 cm 17.23.11 
Papir, samokopirni, > 36 cm 17.12.76 
Papir, samolepljiv 17.12.77 
Papir, sestavljen, z vmesno plastjo iz drugih 
materialov 

17.12.71 

Papir, toaletni 17.22.11 
Papir, valoviti 17.21.11 
Papir, veleprodaja 46.76.11 
Papir, vpojni, širine nad 36 cm 17.12.20 
Papir, z azbestom 23.99.11 
Papirna embalaža za pakiranje pijač 17.21.15 
Papirna masa, vlita, izdelki iz nje 17.29.19 
Papirna podlaga za karbon papir 17.12.13 
Papirna podlaga za občutljive premaze 17.12.13 
Papirna podlaga za tapete v zvitkih ali polah 17.12.13 
Papirna preja 13.10.72 
Papirna tesnila 17.29.19 
Papirnate brisače 17.22.11 
Papirnate rože 32.99.55 
Papirnate serviete 17.22.11 
Papirnate škatle, zložljive, iz nevalovitega  
kartona 

17.21.14 

Papirnate vrečke, vreče 17.21.12 
Papirnati filtrirni bloki 17.29.12 
Papirnati prtički 17.22.11 
Papirnati robčki 17.22.11 
Papirne brisače, veleprodaja 46.49.19 
Papirne pahljače 17.29.19 
Papirne tapete 17.24.11 
Papirni izdelki za gospodinjstvo, veleprodaja 46.49.19 
Papirni kontejnerji 17.21.15 
Papirni krožniki, kozarci, pladnji 17.22.13 
Papirni odpadki 38.11.52 
Papirni trak, lepilni 17.23.11 
Papirničarski stroji 28.95.11 
Papo; pitaja - sadež (Asimina triloba) 01.25.90 
Paprika (Capsicum annuum) 01.13.31 
Paprika, mleta ali suha 10.84.22 
Paprika, suha 01.28.12 
Paprike, v kisu 10.39.18 
Para za ogrevanje 35.30.11 
Para, tehnološka 35.30.11 
Paradižnik (Lycopersicon esculentum) 01.13.34 
Paradižnikov koncentrat 10.39.17 
Paradižnikov pire 10.39.17 

Paradižnikov preliv 10.84.12 
Paradižnikov sok 10.32.11 
Parafin 19.20.41 
Parafin, tekoči 19.20.29 
Parafinski voski 20.41.42 
Paraformaldehid 20.14.61 
Para-ksilen 20.14.12 
Paramedicinske storitve 86.90.19 
Parfumi 20.42.11 
Parfumi, maloprodaja 47.00.76 
Parfumi, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Parfumi, veleprodaja 46.45.10 
Parizarji 30.99.10 
Parket, brušenje 43.33.29 
Parket, polaganje, brušenje, lakiranje 43.33.29 
Parket, veleprodaja 46.73.16 
Parketne deščice 16.10.21 
Parketne plošče, sestavljene 16.22.10 
Parki, narodni, varovanje 91.04.12 
Parki, rekreacijski, obratovanje 93.29.11 
Parki, urejanje in vzdrževanje 81.30.10 
Parki, zabaviščni, obratovanje 93.21.10 
Parkirišča 42.11.10 
Parkirišča, asfaltiranje 42.11.20 
Parkirišča, barvanje 42.11.20 
Parkirišča, obratovanje 52.21.24 
Parkirne ure 26.52.28 
Parkovna razsvetljava, inštalacija 43.21.10 
Parmezan 10.51.40 
Parne kopeli 96.04.10 
Parne turbine 28.11.21 
Parni kotli 25.30.11 
Parni kotli, veleprodaja 46.69.19 
Parni stroji 28.12.12 
Parovodno omrežje 42.21.12 
Parovodno omrežje, gradnja 42.21.22 
Pasijonka (Passiflora coerulea) 01.30.10 
Pasja hrana 10.92.10 
Pasja hrana, maloprodaja 47.00.79 
Pasja hrana, veleprodaja 46.38.29 
Pasja zavetišča 96.09.11 
Pasje značke, kovinske 25.99.29 
Pasovi za nogavice 14.14.25 
Pasovi za oblačila 14.19.31 
Pasovi za ročne ure, iz navadnih kovin 32.13.10 
Pasovi za ročne ure, iz plemenitih kovin 32.12.14 
Pasovi za ročne ure, nekovinski 15.12.13 
Pasovi, kilni 32.50.22 
Pasovi, reševalni, tekstilni 13.92.29 
Pasovi, varnostni, za motorna vozila 29.32.20 
Past za mravlje 20.20.11 
Pasta za zobno higieno 20.42.18 
Paste za čiščenje 20.41.44 
Pastelke 32.99.15 
Pasterizirana zelenjava 10.39.17 
Pastile z medikamenti 10.82.23 
Pastinak (Pastinaca sativa) 01.13.49 
Pastirske storitve 01.62.10 
Paštete 10.13.15 
Paštete, maloprodaja 47.00.14 
Patenti - svetovanje 69.10.15 
Patenti, upravljanje z njimi 74.90.20 
Patološki odpadki 38.12.23 
Patriotska združenja 94.99.14 
Patronaža, socialna 88.99.12 
Patronaža, socialna, za ostarele 88.10.11 
Pavi 01.49.12 
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Pavja peresa, okrasna 32.99.59 
Pavke 32.20.15 
Pavs papir 17.12.60 
Pazniki, storitve 80.10.12 
PE (polietilen) v primarni obliki 20.16.10 
PE vrečke 22.22.11 
Pecilni prašek 10.89.13 
Pecivo, ekspandirano 10.72.19 
Pecivo, ekstrudirano, aromatizirano, slano 10.72.19 
Pecivo, maloprodaja 47.00.16 
Pecivo, sveže, brez dodatkov 10.71.11 
Pecivo, sveže, z dodatki 10.71.12 
Pecivo, veleprodaja 46.36.12 
Pečati 32.99.16 
Pečatni vosek 20.41.42 
Pečatniki, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Pečenje in prodaja kostanja, koruze ipd.  56.10.19 
Peči za ogrevanje prostorov, neelektrične 27.52.12 
Peči, gospodinjske, neelektrične, veleprodaja 46.49.19 
Peči, gospodinjske, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Peči, industrijske, veleprodaja 46.69.19 
Peči, laboratorijske, industrijske, električne 28.21.13 
Peči, laboratorijske, industrijske, neelektrične 28.21.12 
Peči, ogrevalne, maloprodaja 47.00.45 
Peči, pekarniške, električne 28.21.13 
Peči, pekarniške, neelektrične 28.93.15 
Peči, termoakumulacijske 27.51.26 
Pečice, električne, maloprodaja 47.00.54 
Pečice, električne, veleprodaja 46.43.11 
Pečice, gospodinjske, električne 27.51.28 
Pečice, mikrovalovne 27.51.27 
Pečice, neelektrične 27.52.11 
Pečnice 23.49.12 
Pedala za kolesa 30.92.30 
Pedalini 30.12.19 
Pedikerske storitve 96.02.13 
Pedometri 26.51.64 
Pegatke 01.47.14 
Pehtran (Artemisia dracunculus) 01.13.39 
Pekači, kovinski 25.99.12 
Pekarniške peči, električne 28.21.13 
Pekarski izdelki, surovi, tudi zamrznjeni 10.61.24 
Pekarski izdelki, veleprodaja 46.36.12 
Pekarski stroji 28.93.17 
Pektinske snovi 10.89.15 
Pektinski encimi 20.14.64 
Pelargonije (Pelargonium spp) 01.30.10 
Pelati, konzervirani 10.39.17 
Pelerine iz plastificiranih ali gumiranih tkanin 14.19.32 
Peleti iz lucerne 10.91.20 
Peleti, pšenični 10.61.32 
Peleti, žitni, razen pšenice 10.61.32 
Peluška (Pisum arvense) 01.19.10 
Pena za lase 20.42.17 
Penasta guma v primarni obliki 22.19.20 
Penasta plastika, v ploščah, listih, folijah, 
trakovih 

22.21.41 

Penasta žlindra 23.99.19 
Peneče kopeli 20.42.19 
Penicilin 21.10.54 
Penine 11.02.11 
Pentanol 20.14.22 
Penzioni, storitve 55.10.10 
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno aluminij 38.11.58 
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno baker 38.11.58 
Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno cink ali 
svinec 

38.11.58 

Pepel in ostanki, ki vsebujejo pretežno  
vanadij ipd. 

38.11.58 

Pepeli (razen od pridobivanja železa) 38.21.40 
Pepelika - kalijev karbonat 20.13.43 
Pepelika, kavstična 20.13.25 
Pepelniki, ahatni, oniksovi 32.12.14 
Pepelniki, keramični 23.41.12 
Pepelniki, stekleni 23.13.13 
Pepsin 20.14.64 
Peptoni 20.59.51 
Perborati 20.13.62 
Peresa, okrasna 32.99.59 
Peresa, pisalna 32.99.14 
Peresniki 32.99.13 
Perforiran papir, grafični 17.23.14 
Pergamentni papir 17.12.60 
Periferne enote, inštaliranje 62.09.10 
Periferne enote, maloprodaja 47.00.31 
Periferne računalniške enote, veleprodaja 46.51.10 
Perila - seme (Perilla frutescens) 01.11.99 
Perilo, gospodinjsko, veleprodaja 46.41.13 
Perilo, kopalniško 13.92.14 
Perilo, maloprodaja 47.00.71 
Perilo, namizno 13.92.13 
Perilo, posteljno 13.92.12 
Perilo, veleprodaja 46.42.11 
Perilo, žensko, iz pletenega blaga 14.14.14 
Periodika, ki izhaja manj kot štirikrat tedensko, 
internetna 

58.14.20 

Periodika, reklamna, ki izhaja manj kot 4 krat 
tedensko, tiskana 

58.14.19 

Periodika, splošna, ki izhaja manj kot 4 krat 
tedensko, tiskana 

58.14.11 

Periodika, strokovna, ki izhaja manj kot 4 krat 
tedensko, tiskana 

58.14.12 

Periodika, tiskanje 18.12.13 
Periskopi 26.70.23 
Perje 10.12.50 
Perklorati 20.13.32 
Perlit 23.99.19 
Permanganat 20.13.51 
Pernice 13.92.24 
Peroksid, vodikov 20.13.63 
Peroksidi 20.13.25 
Peroksidi, organski 20.14.63 
Peroksisulfati 20.13.41 
Peronske ure 26.52.14 
Pertuninsko meso, veleprodaja 46.32.11 
Perujski riž (Chenopodium quinoa) 01.11.49 
Perunike; iris (Iris spp) 01.30.10 
Perutnina 01.47.1 
Perutnina, živa, maloprodaja 47.00.87 
Perutninarske naprave 28.30.85 
Perutninska mast 10.12.30 
Perutninsko meso, maloprodaja 47.00.13 
Perutninsko meso, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Perutninsko meso, zamrznjeno 10.12.20 
Pesa - seme 01.19.31 
Pesa, krmna (Beta vulgaris crassa) 01.19.10 
Pesa, rdeča (Beta vulgaris rubra) 01.13.49 
Pesa, sladkorna - seme 01.13.72 
Pesa, sladkorna (Beta vulgaris altissima) 01.13.71 
Pesa, v kisu 10.39.18 
Pesek za peskanje, kovinski 24.10.14 
Pesek, naravni 08.12.11 
Pesek, pomorski prevoz 50.20.15 
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Pesek, prevoz po železnici 49.20.16 
Pesek, prevoz z vozili za sipki tovor 49.41.15 
Pesek, veleprodaja 46.73.16 
Peskalne naprave 28.29.22 
Peskanje fasad 43.99.90 
Peskanje kovin 25.61.22 
Pesniške storitve 90.03.11 
Pesticidi, veleprodaja 46.75.11 
Peščene ure, steklene 23.19.26 
Peščenjak, neobdelan 08.11.12 
Pete, gumijaste 22.19.73 
Pete, lesene 16.29.14 
Pete, plastične 22.29.29 
Pete, usnjene 15.20.40 
Petelini 01.47.11 
Peteršilj (Petroselinum crispum) 01.13.39 
Petrografske preiskave 71.12.32 
Petrolej, svetilni 19.20.24 
Petrolej, veleprodaja 46.71.12 
Petrolejke 27.40.23 
Petrolejsko gorivo za letalske turbine 19.20.25 
Petunije (Petunia spp) 01.30.10 
Pevska društva 94.99.16 
Pevski zbori, storitve 90.01.10 
Pežek (Cicer arietinum) 01.11.73 
pH-metri 26.51.53 
Pianini 32.20.11 
Piasava (Leopoldinia piassaba) 01.29.30 
Pice, predpečene, zamrznjene 10.85.19 
Pice, surove 10.89.19 
Pice, zamrznjene, maloprodaja 47.00.24 
Piercing 96.09.19 
Piezoelektrični kremen 20.13.68 
Piezoelektrični kristali, montirani 26.11.22 
Pigmeni za prodajo na drobno 20.30.22 
Pigmenti 20.12.24 
Pigmenti za keramiko ipd. 20.30.21 
Pihala 32.20.13 
Pihano steklo, v ploščah 23.11.11 
Pijače, alkoholne, fermentirane 11.03.10 
Pijače, alkoholne, maloprodaja 47.00.25 
Pijače, alkoholne, veleprodaja 46.34.12 
Pijače, brezalkoholne 11.07.19 
Pijače, brezalkoholne, maloprodaja 47.00.26 
Pijače, brezalkoholne, veleprodaja 46.34.11 
Pijače, posredovanje pri prodaji 46.17.12 
Pijače, strežba 56.30.10 
Pijače, žgane 11.01.10 
Pikete, geometrske 26.51.12 
Piknik prostori, obratovanje 93.21.10 
Pikniki, priprava in strežba jedil 56.21.19 
Pile 25.73.30 
Pile za nohte 25.71.13 
Pilotaža na celinskih vodah 52.22.14 
Pilotaža na morju 52.22.13 
Piloti, avtomatski 26.51.11 
Piloti, jekleni 24.10.74 
Piloti, zabijanje 43.99.30 
Piment, neobdelan (Pimenta officinalis) 01.28.14 
Pincete vseh vrst 25.73.30 
Pincete, kirurške 32.50.13 
Pinija (Pinus pinea) 01.30.10 
Pinjenec 10.51.52 
Pinjole  (Pinus pinea) 01.25.39 
Pink-ponk mize 32.30.15 
Pinot 11.02.12 
Pipci 25.71.11 

Pipe za kajenje 32.99.41 
Pipe za satinarne napeljave in centralno 
ogrevanje 

28.14.12 

Pipe za sode 28.14.13 
Pipe, membranske 28.14.13 
Pipe, veleprodaja 46.74.12 
Pipe, vodovodne, maloprodaja 47.00.45 
Piperazin 21.10.31 
Pipete, steklene 23.19.23 
Pira (Triticum spelta) 01.11.12 
Pirazol 21.10.31 
Pire, krompirjev 10.31.13 
Pire, sadni 10.39.22 
Pirheliometri 26.51.12 
Piridin 20.14.52 
Piridoksin 21.10.51 
Piriti, železovi, nežgani 08.91.12 
Piriti, železovi, žgani 20.13.67 
Piroforne zlitine 32.99.42 
Piroligniti 20.59.59 
Pirometri 26.51.51 
Pirotehnične naprave za kinematografijo 20.51.14 
Pirotehnični izdelki za ognjemete 20.51.13 
Pisala, kompleti 32.99.14 
Pisala, maloprodaja 47.00.63 
Pisala, polstena 32.99.12 
Pisala, veleprodaja 46.49.39 
Pisalne mize, lesene 31.01.12 
Pisalne potrebščine, maloprodaja 47.00.63 
Pisalne potrebščine, veleprodaja 46.49.23 
Pisalni stroji 28.23.11 
Pisalni stroji, maloprodaja 47.00.88 
Pisalni stroji, popravilo 33.12.16 
Pisalni stroji, veleprodaja 46.66.10 
Pisarne, čiščenje 81.21.10 
Pisarniška oprema, kovinska 25.99.22 
Pisarniške potrebščine iz papirja 17.23.13 
Pisarniške storitve, kompletne 82.11.10 
Pisarniške storitve, posamične 82.19.13 
Pisarniške ure 26.52.14 
Pisarniški izdelki iz steklene keramike 23.13.13 
Pisarniški material, kovinski 25.99.23 
Pisarniški pribor iz plastičnih mas 22.29.25 
Pisarniški stroji za ofsetni tisk 28.23.22 
Pisarniški stroji, maloprodaja 47.00.88 
Pisarniški stroji, posredovanje pri prodaji 46.14.11 
Pisarniški stroji, veleprodaja 46.66.10 
Pisarniško delo, dajanje delavcev v najem 78.30.12 
Pisarniško pohištvo, kovinsko (razen sedežev) 31.01.11 
Pisarniško pohištvo, leseno (razen sedežev) 31.01.12 
Pisateljske storitve 90.03.11 
Pisci, storitve 90.03.11 
Pisemske ovojnice 17.23.12 
Pisemske pošiljke, dostava javne pošte 53.10.12 
Pisemski noži 25.71.13 
Pisemski papir 17.23.12 
Pisoarji, keramični 23.42.10 
Pistacija - oreški (Pistacia vera) 01.25.34 
Pistacija - sadike (Pistacia vera) 01.30.10 
Pistacije, soljene, konzervirane 10.39.23 
Piščalke (lasbila) 32.20.13 
Piščalke, intonacijske 32.20.16 
Piščanci 01.47.11 
Piščanci, enodnevni, maloprodaja 47.00.87 
Piščanci, živi, veleprodaja 46.23.10 
Piščančje meso, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Piščančje meso, zamrznjeno 10.12.20 
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Piškoti 10.72.12 
Piškoti, maloprodaja 47.00.16 
Piškoti, veleprodaja 46.36.12 
Pištole 25.40.12 
Pištole za kovičenje, vzmetne 25.73.30 
Pištole za mazanje 25.73.30 
Pištole za razprševanje, brizganje 28.29.22 
Pištole, vzmetne 25.40.12 
Pitaja - sadež (Asiminia triloba) 01.25.90 
Pite, sveže 10.71.12 
Pitnik; silažna koruza 01.19.10 
Pitotove cevi 26.51.52 
Pivnice, storitve 56.30.10 
Pivo 11.05.10 
Pivo, brezalkoholno (< 0,5% alkohola) 11.05.10 
Pivo, maloprodaja 47.00.25 
Pivo, veleprodaja 46.34.12 
Pivovarski ječmen (Hordeum vulgare distichon) 01.11.31 
Pivovarski stroji 28.93.17 
Pižame, moške, iz pletenega blaga 14.14.12 
Pižame, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
Pižame, ženske, iz pletenega blaga 14.14.14 
Pižame, ženske, iz tkanega blaga 14.14.24 
Pižmovka 01.49.19 
Pladnji iz lite papirne mase 17.29.19 
Pladnji iz papirja 17.22.13 
Pladnji iz pletarskih materialov 16.29.25 
Pladnji, gospodinjski, kovinski 25.99.12 
Pladnji, okrasni, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Plafonometri 26.51.12 
Plakati, tiskanje 18.12.12 
Plakete, športne, kovinske 25.99.24 
Plamenka; floks (Phlox spp) 01.30.10 
Plamenke, ročne, na plin 28.29.70 
Plamenke, spajkalne, ročne 25.73.30 
Planimetrične meritve 71.12.34 
Planinska društva 93.12.10 
Planinske koče - stavbe 41.00.20 
Planinske koče, gradnja 41.00.40 
Planinske koče, storitve 55.20.11 
Planinske poti, nadelava, markiranje, 
vzdrževanje 

42.11.20 

Planiranje proizvodnje za naročnika 70.22.17 
Planiranje zemljišča 43.12.12 
Planšarstvo 01.62.10 
Planšete, geodetske 26.51.12 
Plasificiranje kovin 25.61.12 
Plastelin 20.59.52 
Plastenke 22.22.14 
Plastenke, veleprodaja 46.76.19 
Plastične cevi, gibke 22.21.29 
Plastične čelade, pokrivala 32.99.11 
Plastične folije za živila 22.21.30 
Plastične mape 22.29.25 
Plastične mase v primarni obliki, veleprodaja 46.76.13 
Plastične mase, ojačane, necelularne, v 
ploščah, listih, folijah, trakovih 

22.21.42 

Plastične mase, penaste, v ploščah, listih, 
folijah, trakovih 

22.21.41 

Plastične mase, posredovanje pri prodaji 46.12.13 
Plastične rokavice 22.29.10 
Plastične rože 32.99.55 
Plastične skodelice 22.29.23 
Plastične škatle 22.22.13 
Plastične talne obloge, polaganje 43.33.29 
Plastične vrečke, iz polimerov etilena 22.22.11 
Plastične vrečke, razen polietilenskih 22.22.12 

Plastični copati 15.20.12 
Plastični čevlji 15.20.12 
Plastični izdelki za gospodinjstvo, veleprodaja 46.49.19 
Plastični izolirni deli 27.33.14 
Plastični kozarci 22.29.23 
Plastični krožniki 22.29.23 
Plastični odpadki 38.11.55 
Plastični samolepilni filmi, folije, trakovi, širine 
do 20 cm 

22.29.21 

Plastični samolepilni filmi, folije, trakovi, širši  
od 20 cm 

22.29.22 

Plastični sodi 22.22.19 
Plastični stoli, sedeži 31.00.13 
Plastični zaboji 22.22.13 
Plastični zamaški 22.22.19 
Plastično pohištvo (razen sedežev) 31.09.14 
Plastično sadje 32.99.55 
Plastificirana preja 13.96.13 
Plastificirane tkanine 13.96.14 
Plastificiranje nekovinskih izdelkov 22.29.91 
Plastika, celična, v ploščah, listih, folijah, 
trakovih 

22.21.41 

Plastišča za kolesa 30.92.30 
Plastno steklo za motorna vozila 23.12.12 
Plastovito usnje 15.11.22 
Plastroni, sabljaški 32.30.15 
Plašči za avtobuse, tovornjake in letala 22.11.13 
Plašči za avtomobile, rabljeni 38.11.53 
Plašči za gradbene stroje 22.11.14 
Plašči za industrijska vozila 22.11.14 
Plašči za kmetijske stroje 22.11.14 
Plašči za kolesa 22.11.12 
Plašči za motorna kolesa in dvokolesa 22.11.12 
Plašči za osebne avtomobile 22.11.11 
Plašči, avtomobilski, maloprodaja v 
specializiranih prodajalnah 

45.32.11 

Plašči, dežni 14.19.32 
Plašči, krzneni 14.20.10 
Plašči, moški, iz pletenega blaga 14.13.11 
Plašči, moški, iz tkanega blaga 14.13.21 
Plašči, protektirani 22.11.20 
Plašči, usnjeni 14.11.10 
Plašči, ženski, iz pletenega blaga 14.13.13 
Plašči, ženski, iz tkanega blaga 14.13.31 
Platana (Platanus spp) 01.30.10 
Platina, polizdelki 24.41.30 
Platinaste mrežice 32.12.14 
Platinirane kovine s srebrom ali platino 24.41.50 
Platna, projekcijska 26.70.17 
Platnena oprema za taborjenje 13.92.22 
Platno, brusno 23.91.12 
Platno, slikarsko, pripravljeno 13.96.14 
Plavajoče kletke za ribe 30.11.50 
Plavajoče konstrukcije za razrez 38.11.41 
Plavajoče proizvodne ploščadi ipd. 30.11.40 
Plavajoči bagri 30.11.33 
Plavajoči svetilniki 30.11.50 
Plavajoči žerjavi 30.11.33 
Plavalni bazeni, obratovanje 93.11.10 
Plavuti za vodne športe 32.30.13 
Plavži - objekti 42.99.11 
Plavži, gradnja 42.99.21 
Plavžni plin 35.21.10 
Plazemski obdelovalni stroji 28.41.11 
Plazilci 01.49.13 
Plazma, krvna 21.10.60 
Plaže, obratovanje 93.29.11 
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Plenice, papirnate ali iz vate 17.22.12 
Plesišča, obratovanje 93.29.19 
Pleskanje fasade 43.34.10 
Pleskanje gradbenih konstrukcij 43.34.10 
Pleskanje kovin 25.61.22 
Pleskanje notranjosti stavb 43.34.10 
Pleskanje ograj 43.34.10 
Pleskanje streh 43.34.10 
Pleskanje vgrajenih oken, vrat 43.34.10 
Pleskanje zunanjosti stavb 43.34.10 
Pleskarska polnila 20.30.22 
Pleskarski valjčki, čopiči 32.91.19 
Plesne šole 85.52.11 
Pletarski izdelki 16.29.25 
Pletarski izdelki, maloprodaja 47.00.57 
Pletarski izdelki, veleprodaja 46.49.12 
Pletarski material, rastlinski 01.29.30 
Pletene ali kvačkane rokavice 14.19.13 
Pletene jakne 14.39.10 
Pletene jope 14.39.10 
Pleteni puliji 14.39.10 
Pleteni puloverji 14.39.10 
Pleteni telovniki 14.39.10 
Pletenice v metraži 13.96.17 
Pletenine za dojenčke 14.19.11 
Pleteno pohištvo iz protja (razen sedežev) 31.09.14 
Pletilke 25.93.18 
Pletilna volna 13.10.50 
Pletilni stroji 28.94.14 
Pletje 01.61.10 
Pletne, prevoz z njimi 50.30.13 
Plevelniki 28.30.32 
Plezalna oprema 32.30.15 
Plezalna oprema, maloprodaja 47.00.65 
Plezalni pasovi 32.30.15 
Plin v jeklenkah, maloprodaja 47.00.85 
Plin v jeklenkah, veleprodaja 46.71.13 
Plin, generatorski 35.21.10 
Plin, plavžni 35.21.10 
Plin, premogov 35.21.10 
Plin, prevoz s cisternami po železnici 49.20.13 
Plin, rafinerijski 19.20.32 
Plin, transport po plinovodih 49.50.12 
Plin, vodni 35.21.10 
Plin, zemeljski 06.20.10 
Plini, naftni 19.20.31 
Plini, tehnični, žlahtni, inertni 20.11.11 
Plinomeri 26.51.63 
Plinomeri, odčitavanje 82.99.19 
Plinomeri, vgrajevanje 43.22.11 
Plinovodi 42.21.11 
Plinovodi, gradnja 42.21.21 
Plinovodi, projektiranje 71.12.14 
Plinovodno omrežje 42.21.12 
Plinovodno omrežje, gradnja 42.21.22 
Plinske bombice, <= 300 cm3 32.99.43 
Plinske maske 32.99.59 
Plinske napeljave, inštalacija 43.22.20 
Plinske peči za ogrevanje prostora, 
gospodinjske 

27.52.12 

Plinske puške 25.40.12 
Plinske svetilke 27.40.23 
Plinske turbine (razen turboreaktivnih) 28.11.23 
Plinske vrtine, vrtanje 09.10.11 
Plinski generatorji 28.29.11 
Plinski kuhalniki 27.52.11 
Plinski vžigalniki, gospodinjski 32.99.41 

Plinsko olje 19.20.26 
Plisiranje tkanin 13.30.19 
Pliš, pleten 13.91.11 
Plišasti medvedki 32.40.12 
Pljuča, jeklena 32.50.21 
Pljuvalniki, kovinski 25.99.11 
Pljuvalniki, zobozdravniški 32.50.11 
Pločevina iz aluminija 24.42.24 
Pločevina iz cinka 24.43.23 
Pločevina iz legiranega jekla, kromirana 24.10.52 
Pločevina iz legiranega jekla, pokositrena 24.10.52 
Pločevina iz legiranega jekla, prevlečena, 
prekrita 

24.10.52 

Pločevina iz nelegiranega jekla, kromirana 24.10.51 
Pločevina iz nelegiranega jekla, pokositrena 24.10.51 
Pločevina iz nelegiranega jekla, prevlečena, 
prekrita 

24.10.51 

Pločevina iz nerjavnega jekla, vroče valjana 24.10.33 
Pločevina iz neželeznih kovin, veleprodaja 46.72.14 
Pločevina iz silicijevega jekla, širine < 600 mm 24.10.54 
Pločevina iz silicijevega jekla, širine >= 600 mm 24.10.53 
Pločevina iz svinca 24.43.21 
Pločevina, bakrena 24.44.24 
Pločevina, hladno valjana, iz legiranih jekel, 
razen nerjavnega in hitroreznega 

24.10.43 

Pločevina, hladno valjana, iz nelegiranih jekel 24.10.41 
Pločevina, hladno valjana, iz nerjavnega jekla 24.10.42 
Pločevina, nikljeva 24.45.23 
Pločevina, rebrasta, iz nelegiranega jekla, 
hladno oblikovan 

24.33.20 

Pločevina, vroče valjana, iz legiranih jekel, 
razen nerjavnega in hitroreznega 

24.10.35 

Pločevina, vroče valjana, iz nelegiranih jekel 24.10.31 
Pločevina, železna veleprodaja 46.72.13 
Pločevinke za živila, aluminijaste 25.92.12 
Pločevinke za živila, razen aluminijastih 25.92.11 
Pločniki 42.11.10 
Pločniki, gradnja 42.11.20 
Plodovi, oljni, veleprodaja 46.21.13 
Plodovke, sveže 01.13.3 
Ploščadi za dvigala 28.22.19 
Ploščadi, gradbene, postavljanje 43.99.20 
Ploščadi, letališke - objekti 42.11.10 
Ploščadi, letališke, gradnja, popravilo, 
vzdrževanje 

42.11.20 

Ploščadi, naftne 30.11.40 
Ploščadi, proizvodne, plavajoče 30.11.40 
Ploščati hladno valjani izdelki iz legiranih jekel, 
razen nerjavnega in hitroreznega 

24.10.43 

Ploščati hladno valjani izdelki iz nelegiranih 
jekel 

24.10.41 

Ploščati izdelki iz silicijevega jekla, širine  
< 600 mm 

24.10.54 

Ploščati polizdelki iz hitroreznega jekla, širine  
< 600 mm 

24.10.55 

Ploščati polizdelki iz nerjavnega jekla, hladno 
valjani 

24.10.42 

Ploščati polizdelki iz nerjavnega jekla, vroče 
valjani 

24.10.33 

Ploščati vroče valjani izdelki iz legiranih jekel, 
razen nerjavnega in hitroreznega 

24.10.35 

Ploščati vroče valjanji izdelki iz nelegiranih jekel 24.10.31 
Plošče iz aglomerirane plute 16.29.23 
Plošče iz aluminija 24.42.24 
Plošče iz azbestnega cementa 23.65.12 
Plošče iz cinka 24.43.23 
Plošče iz floatnega stekla 23.11.12 
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Plošče iz mehke ali penaste gume 22.19.20 
Plošče iz neojačanih plastičnih mas 22.21.30 
Plošče iz ojačanih plastičnih mas, neceličaste 
strukture 

22.21.42 

Plošče iz plastičnih mas, celičaste strukture 22.21.41 
Plošče iz rastlinskih vlaken, aglomeriranih s 
cementom 

23.65.11 

Plošče iz steklenih vlaken 23.14.12 
Plošče iz svinca 24.43.21 
Plošče iz teraca 23.61.11 
Plošče iz trde gume 22.19.73 
Plošče iz umetnega kamna 23.69.19 
Plošče laserske, neposnete 26.80.12 
Plošče z napisi, kovinske 25.99.29 
Plošče za heliografijo 18.13.20 
Plošče, bakrene 24.44.24 
Plošče, betonske 23.69.19 
Plošče, fotografske 20.59.11 
Plošče, fotografske, osvetljene, razvite 74.20.19 
Plošče, furnirane 16.21.12 
Plošče, gradbene, iz železa, jekla ali aluminija 25.11.23 
Plošče, grafične 18.13.20 
Plošče, gramofonske, neposnete 26.80.11 
Plošče, gramofonske, posnete 59.20.33 
Plošče, gramofonske, veleprodaja 46.43.13 
Plošče, iverne 16.21.13 
Plošče, kamnite 23.70.12 
Plošče, konzole, pulti, omare ipd. za krmiljenje 
elektrike 

27.12.40 

Plošče, laserske, z glasbo 59.20.33 
Plošče, laserske, z zvočnimi zapisi 59.20.34 
Plošče, lesene, veleprodaja 46.73.12 
Plošče, lesonitne 16.21.14 
Plošče, maloprodaja 47.00.64 
Plošče, mavčne, za gradbeništvo 23.62.10 
Plošče, modelne 25.73.50 
Plošče, nikljeve 24.45.23 
Plošče, panelne 16.21.12 
Plošče, panelne, iz rebraste pločevine 24.33.30 
Plošče, parketne, sestavljene 16.22.10 
Plošče, plastične, veleprodaja 46.76.19 
Plošče, samolepilne, iz plastičnih mas, > 20 cm 22.29.22 
Plošče, steklene, neobdelane 23.11.11 
Plošče, steklene, obdelane 23.12.11 
Plošče, tiskarske 18.13.20 
Plošče, vezane, iz furnirskih listov 16.21.11 
Plošče, vlaknene 16.21.14 
Plošče, zvočne, razmnoževanje 18.20.10 
Ploščice iz ognjevzdržne keramike 23.20.12 
Ploščice za ključe, oznako vrat ipd., kovinske 25.99.29 
Ploščice, keramične, talne, zidne 23.31.10 
Ploščice, kermetene, za orodja 25.73.60 
Ploščice, maloprodaja 47.00.49 
Ploščice, polaganje na notranje površine 43.33.10 
Ploščice, polaganje na zunanje površine 43.33.10 
Ploščice, steklene, vitražne 23.19.12 
Ploščice, talne, veleprodaja 46.73.16 
Ploščki, hokejski 32.30.15 
Ploterji, računalniški 26.20.16 
Plovci, za športni ribolov 32.30.16 
Plovec 08.99.22 
Plovila za razvedrilo ali šport 30.12.19 
Plovila, registracija 52.22.19 
Plovila, zračna, brez lastnega pogona 30.30.20 
Plovne morske oznake, vzdrževanje 52.22.11 
Plovne morske poti, označevanje 52.22.11 
Plovne oznake, na celinskih vodah, vzdrževanje 52.22.12 

Plovne poti po celinskih vodah, označevanje 52.22.12 
Plug, snežni 28.92.30 
Plugi 28.30.31 
Pluta, aglomerirana, izdelki iz nje 16.29.24 
Pluta, aglomerirana, v blokih, valjih, ploščah 16.29.23 
Pluta, naravna, izdelki iz nje 16.29.22 
Pluta, naravna, v blokih ali zmleta 16.29.21 
Pluta, surova (Quercus suber) 02.30.20 
Plutonij 20.13.11 
Plutovinasti izdelki, maloprodaja 47.00.57 
Plutovinasti izdelki, veleprodaja 46.49.12 
Pluženje cest 81.29.12 
Pnevmatični cilindri 28.12.11 
Pnevmatični motorji, linearni 28.12.11 
Pnevmatični motorji, nelinearni 28.12.12 
Pnevmatični nakladalniki 28.22.17 
Pnevmatični ročni obdelovalni stroji 28.24.12 
Pnevmatični ventili 28.12.14 
Pnevmatski regulacijski instrumenti, avtomatski 26.51.65 
Pobarvanke 58.11.13 
Pobiranje najemnine 68.32.11 
Pobiranje parkirnine 52.21.24 
Pobiranje taks 82.91.12 
Pobiranjre pridelkov 01.61.10 
Pocolan 08.91.19 
Počitnišče hiše, gradnja 41.00.30 
Počitniška naselja, storitve 55.20.11 
Počitniške hiše 41.00.10 
Počitniške prikolice, dajanje v najem 77.39.13 
Počitniški domovi - stavbe 41.00.20 
Počitniški domovi, gradnja 41.00.40 
Počitniški domovi, storitve 55.20.11 
Počitniški tabori, storitve 55.30.12 
Pod, ladijski 16.10.21 
Podatki, on-line 58.19.29 
Podatkovne baze, programiranje 62.01.11 
Podatkovne baze, upravljanje 63.11.19 
Podatkovno omrežje, brezžično, storitve 61.20.30 
Podatkovno omrežje, kabelsko, storitve 61.10.30 
Podboji iz plastičnih mas 22.23.14 
Podboji, kovinski 25.12.10 
Podboji, leseni 16.23.11 
Podgane 01.49.19 
Podizvajalska dela kot del predelave in 
konzerviranja krompirja 

10.31.99 

Podizvajalska dela kot del predelave in 
konzerviranja rib, rakov in mehkužcev 

10.20.99 

Podizvajalska dela kot del predelave in 
konzerviranja sadja in zelenjave 

10.39.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje 
margarine in podobnih jedilnih maščob 

10.42.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje mesa, 
razen perutninskega 

10.11.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje mesnih 
izdelkov 

10.13.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje mlečnih  
in sirnih izdelkov 

10.51.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje mlevskih 
izdelkov 

10.61.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje olj in 
maščob 

10.41.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje 
perutninskega mesa 

10.12.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje 
preprečenca in piškotov  

10.72.99 
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Podizvajalska dela kot del proizvodnje 
sladoleda 

10.51.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje svežega 
ali zamrznjenega kruha, peciva in slaščic 

10.71.99 

Podizvajalska dela kot del proizvodnje škroba 10.62.99 
Podizvajalska dela kot del proizvodnje testenin, 
kuskusa in podobnih izdelkov 

10.73.99 

Podizvajalska dela za elektronska integrirana 
vezja 

26.11.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo apna in 
mavca 

23.52.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo furnirja in 
lesnih plošč 

16.21.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo izdelkov iz 
vlaknastega cementa 

23.65.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo kruha 10.71.99 
Podizvajalska dela za proizvodnjo lesenih stavb  16.23.99 
Podizvajalska dela za proizvodnjo margarine 10.42.99 
Podizvajalska dela za proizvodnjo olj 10.41.99 
Podizvajalska dela za proizvodnjo plastičnih 
izdelkov 

22.29.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo pletenega 
blaga 

13.91.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo potovalne 
galanterije ter sedlarskih in jermenarskih 
izdelkov 

15.12.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo računalnikov 26.20.99 
Podizvajalska dela za proizvodnjo RTS 
sprejemnikov 

26.40.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo sadnih in 
zelenjavnih sokov 

10.32.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo sladkorja 10.81.99 
Podizvajalska dela za proizvodnjo sladoleda 10.52.99 
Podizvajalska dela za proizvodnjo tehničnih in 
industrijskih tekstilij 

13.96.99 

Podizvajalska dela za proizvodnjo tekstilne 
preje 

13.10.99 

Podkve 25.99.29 
Podlage za razvoj mikroorganizmov 20.59.52 
Podloge iz ognjevzdržne keramike 23.20.14 
Podloge, posteljne 13.92.24 
Podložke, aluminijaste 25.93.14 
Podložke, bakrene 25.94.13 
Podložke, železne ali jeklene 25.94.12 
Podmornice 30.11.10 
Podnaslavljanje filmov, oddaj 59.12.16 
Podnaslavljanje na konferencah, simultano 82.99.19 
Podnožja, žarnična 27.33.12 
Podplati 16.29.14 
Podplati, iz gume 22.19.73 
Podplati, plastični 22.29.29 
Podplati, usnjeni 15.20.40 
Podpore v času brezposelnosti 84.30.13 
Podstavki iz pletarskih materialov 16.29.25 
Podstavki za kozarce, papirnati 17.29.19 
Podveze 14.14.25 
Podveze, ortopedske 32.50.22 
Podvodna gradbena dela potapljačev 42.91.20 
Podvodne puške 25.40.12 
Podvodni daljnovodi, gradnja 42.22.21 
Podvodni fotoaparati 26.70.12 
Podvodni komunikacijski daljnovodi, gradnja 42.22.21 
Podvodno bagranje 42.91.20 
Podvodno fotografiranje 74.20.29 
Podvozi 42.13.10 

Podvozi, gradnja 42.13.20 
Podvozja za prikolice 29.20.30 
Podvozja, opremljena z motorji 29.10.44 
Podzemna opazovanja 71.12.32 
Podzemna železnica, prevoz potnikov 49.31.10 
Podzemne geotehnične meritve 71.12.32 
Podzemne jame, urejanje, obratovanje 91.04.12 
Podzemni daljnovodi, gradnja 42.22.21 
Podzemni komunikacijski daljnovodi, gradnja 42.22.21 
Pogača, rumena (U) 07.21.10 
Pogajanja ob prevzemih in združitvah 66.19.21 
Poginule živali 38.12.23 
Pogodbena oskrba naročnikov (razen 
prevoznikov) z jedmi 

56.29.19 

Pogodbena oskrba prevoznikov z jedmi 56.29.11 
Pogonske verige 28.15.21 
Pogonski jermeni, usnejni 15.12.19 
Pogonski stroji, dajanje v  najem 77.39.19 
Pogonski stroji, hidravlični, linearni 28.12.11 
Pogonski stroji, pnevmatični, linearni 28.12.11 
Pogovorne radijske oddaje, produkcija 59.20.21 
Pogovorne televizijske oddaje, produkcija 59.11.13 
Pogozdovanje 02.40.10 
Pogrebne storitve 96.03.12 
Pogrebni prevoz 96.03.12 
Pogrebni vozovi 30.99.10 
Pohištvo (razen sedežev) iz bambusa, protja 31.09.14 
Pohištvo iz plastičnih mas (razen sedežev) 31.09.14 
Pohištvo stavbno, kovinsko 25.12.10 
Pohištvo za dnevne sobe, kovinsko 31.09.11 
Pohištvo za dnevne sobe, leseno 31.09.12 
Pohištvo za kopalnice, leseno 31.09.13 
Pohištvo za spalnice, leseno 31.09.12 
Pohištvo za šole, kovinsko 31.01.11 
Pohištvo za trgovine, kovinsko 31.01.11 
Pohištvo za trgovine, leseno 31.01.13 
Pohištvo, dajanje v najem 77.29.12 
Pohištvo, kovinsko (razen sedežev in 
pisarniškega pohištva) 

31.09.11 

Pohištvo, kuhinjsko (razen stolov) 31.02.10 
Pohištvo, medicinsko, zobozdravniško, 
veterinarsko 

32.50.30 

Pohištvo, pisarniško, leseno (razen sedežev) 31.01.12 
Pohištvo, pisarniško, maloprodaja 47.00.55 
Pohištvo, pisarniško, veleprodaja 46.65.10 
Pohištvo, popravila 95.24.10 
Pohištvo, poslovno, kovinsko (razen sedežev) 31.01.11 
Pohištvo, posredovanje pri prodaji 46.15.11 
Pohištvo, stanovanjsko, maloprodaja 47.00.55 
Pohištvo, stavbno, kovinsko, vgrajevanje 43.32.10 
Pohištvo, stavbno, nekovinsko, vgrajevanje 43.32.10 
Pohištvo, šolsko, leseno (razen sedežev) 31.01.12 
Pohištvo, veleprodaja 46.47.11 
Pohištvo, vrtno (razen sedežev) iz bambusa, 
protja 

31.09.14 

Pohištvo, vrtno (razen sedežev) iz plastičnih 
mas 

31.09.14 

Pohištvo, vrtno, leseno 31.09.13 
Pohištvo, vzidano, montaža 43.32.10 
Poizdelki, leseni, veleprodaja 46.73.12 
Poizvedovalne storitve 80.30.10 
Poizvedovanje o kreditni sposobnosti 82.91.11 
Pojedine, priprava in strežba jedil 56.21.19 
Pojoče žage 32.20.15 
Pokali, športni, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Poklicna rehabilitacija 88.10.13 
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Poklicna rehabilitacija brezposelnih 88.99.13 
Poklicna združenja, storitve 94.12.10 
Poklicno in strokovno višje sekundarno 
izobraževanje 

85.32.14 

Poklicno in strokovno višje sekundarno 
izobraževanje, po internetu 

85.32.13 

Poklicno izobraževanje, nedefinirano po stopnji 85.59.13 
Pokojnine iz obveznega zavarovanja 84.30.12 
Pokojninski skladi, storitve 65.30.1 
Pokojninski skladi, upravljanje 66.30.12 
Pokojninsko zavarovanje, osebno, neobvezno 65.30.11 
Pokojninsko zavarovanje,skupinsko, neobvezno 65.30.12 
Pokopališča, storitve 96.03.11 
Pokopavanje hišnih živali 96.03.12 
Pokrivala iz azbesta 23.99.11 
Pokrivala iz krzna 14.19.43 
Pokrivala, maloprodaja 47.00.71 
Pokrivala, veleprodaja 46.42.11 
Pokrivala, za športe 32.30.15 
Pokrivanje streh 43.91.19 
Pokrovi iz plastičnih mas 22.22.19 
Pokrovi, kovinski 25.92.13 
Polaganje asfaltnih plošč 43.33.29 
Polaganje itisona 43.33.29 
Polaganje keramičnih ploščic na notranja tla, 
stene 

43.33.10 

Polaganje ladijskega poda 43.33.29 
Polaganje linoleja 43.33.29 
Polaganje parketa 43.33.29 
Polaganje stenskih oblog 43.33.29 
Polaganje talnih oblog 43.33.29 
Polaganje talnih oblog na atletskih stezah 42.99.22 
Polaganje talnih oblog na atletskih stezah 42.99.22 
Polaganje tapet 43.33.29 
Polaganje tartana za športne dvorane 41.00.40 
Polaganje teraca na tla 43.33.10 
Polaganje vinaz ploščic 43.33.29 
Polarimetri 26.51.53 
Polarizacijska očala 32.50.42 
Polarizirajoči material v listih, ploščah 26.70.21 
Polaroidni fotoaparati 26.70.14 
Poldragi kamni, neobdelani 08.99.22 
Poldragi kamni, obdelani 32.12.11 
Polenovke 10.20.23 
Poleti z balonom 51.10.15 
Poliacetali v primarni obliki 20.16.40 
Polialkoholi in njihovi derivati 20.14.23 
Poliamidi v primarni obliki 20.16.54 
Poliamidna preja velike trdnosti 20.60.12 
Poliamidna teksturirana preja 20.60.13 
Poliamidni prameni in vlakna 20.60.11 
Poliaramidna preja velike  trdnosti 20.60.12 
Policijske storitve 84.24.11 
Policijski čolni 30.11.33 
Poliestri v primarni obliki 20.16.40 
Poliestrska preja 13.10.82 
Poliestrska preja velike trdnosti 20.60.12 
Poliestrska rezana vlakna 20.60.11 
Poliestrska teksturirana preja 20.60.13 
Polietilen tereftalat, v prahu, zrnih 20.16.40 
Polietilen v primarni obliki 20.16.10 
Polietilenske vrečke 22.22.11 
Polietri v primarni obliki 20.16.40 
Polifenoli 20.14.24 
Poligrafske storitve 80.10.19 
Polikarboksilne kisline, aciklične 20.14.33 
Polikarboksilne kisline, aromatske 20.14.34 

Polikarbonati v primarni obliki 20.16.40 
Polimeri akrila v primarni obliki 20.16.53 
Polimeri etilena v primarni obliki 20.16.10 
Polimeri olefinov v primarni obliki 20.16.51 
Polimeri propilena v primarni obliki 20.16.51 
Polimeri stirena v primarni obliki 20.16.20 
Polimeri vinil estrov v primarni obliki 20.16.52 
Polimeri vinilacetata v primarni obliki 20.16.52 
Polimeri vinilklorida v primarni obliki 20.16.30 
Polimetilmetakrilat v primarni obliki 20.16.53 
Polipropilen v primarni obliki 20.16.51 
Polipropilenska teksturirana preja 20.60.13 
Poliranje kovin 25.62.20 
Polirna sredstva za avtomobile 20.41.43 
Polirni kamni 23.91.11 
Polistiren 20.16.20 
Polisulfidi,  v primarni obliki 20.16.59 
Polisulfoni v primarni obliki 20.16.59 
Politetrafluoretilen v primarni obliki 20.16.30 
Politične stranke 94.92.10 
Poliuretani v primarni obliki 20.16.56 
Polivinil klorid v primarni obliki 20.16.30 
Polivinilacetat v primarni obliki 20.16.52 
Polivinilne vrečke 22.22.12 
Polizdelki iz cinka 24.43.23 
Polizdelki iz gume, veleprodaja 46.76.19 
Polizdelki iz legiranega jekla razen nerjavnega, 
za predelavo 

24.10.23 

Polizdelki iz nelegiranega jekla, za predelavo 24.10.21 
Polizdelki iz nerjavnega jekla, za predelavo 24.10.22 
Polizdelki iz neželeznih kovin, veleprodaja 46.72.14 
Polizdelki iz plastičnih mas, veleprodaja 46.76.19 
Polizdelki, jekleni, veleprodaja 46.72.13 
Polizdelki, kmetijski, veleprodaja 46.21.19 
Polizdelki, ploščati, hladno valjani, iz 
nelegiranega jekla 

24.10.41 

Polizdelki, ploščati, hladno valjani, iz  
nerjavnega jekla 

24.10.42 

Polizdelki, ploščati, iz hitroreznega jekla, širine 
< 600 mm 

24.10.55 

Polizdelki, ploščati, iz nerjavnega jekla 24.10.33 
Poljedelske storitve 01.61.10 
Polkemična lesna celuloza 17.11.14 
Polkna, lesena 16.23.11 
Polkna, montaža, vgrajevanje 43.32.10 
Polne gume za vozila 22.11.15 
Polnila za gasilne naprave 20.59.52 
Polnila, pleskarska 20.30.22 
Polnilci goriva, mehanični 28.21.11 
Polnilni stroji za steklenice, pločevinke, ipd 28.29.21 
Polnjena žica za varjenje 25.93.15 
Polnjene testenine, kuhane 10.85.14 
Polnjenje baterij za osebna motorna vozila 45.20.12 
Polnjenje pršil za tuj račun 82.92.10 
Polnomastno mleko v prahu 10.51.22 
Polprevodniški elementi 26.11.22 
Polprevodniški elementi, veleprodaja 46.52.12 
Polprevodniški mediji s trajnim pomnjenjem 26.20.22 
Polprevodniški mediji, razen s trajnim 
pomnenjem, neposneti 

26.80.13 

Polprikolice, tovorne 29.20.23 
Polst, tudi impregnirana, prevlečena ali 
laminirana 

13.99.13 

Polsten papir in lepenka 17.12.43 
Polstena talna prekrivala 13.93.19 
Polsteni tulci za klobuke 14.19.41 
Polži 01.49.23 
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Polži, konzervirani 10.20.34 
Pomaranče (Citrus sinensis) 01.23.13 
Pomarančni sok 10.32.12 
Pomelo (Citrus grandis) 01.23.11 
Pometala 32.91.11 
Pometanje ulic 81.29.12 
Pomični hodniki 28.22.16 
Pomivalna korita iz plastičnih mas 22.23.12 
Pomivalne gobe, iz plastičnih mas 22.29.23 
Pomivalni stroji, gospodinjski 27.51.12 
Pomivalni stroji, industrijski 28.29.50 
Pomnilne enote, računalniške 26.20.21 
Pomnilniki  26.11.30 
Pomoč beguncem 88.99.19 
Pomoč bolnim, ostarelim 88.10.11 
Pomoč na cestah 52.21.25 
Pomoč pri izboljševanju kvalitete proizvodnje 70.22.15 
Pomoč pri navigaciji po celinskih vodah 52.22.12 
Pomoč pri navigaciji po morju 52.22.11 
Pomoč uporabnikom računalniških sistemov 62.02.30 
Pomoč v duševni stiski 88.99.19 
Pomoč žrtvam nesreč 88.99.19 
Pomoč, sosedska  88.99.12 
Pomoli - objekti 42.91.10 
Pomoli, gradnja 42.91.20 
Pomoli, plavajoči 30.11.50 
Pomorske agencije, storitve 52.29.11 
Pomorski potniški prevoz 50.10.1 
Pomorski prevoz drugega tovora 50.20.19 
Pomorski prevoz drugih tekočin in plinov s 
tankerji 

50.20.13 

Pomorski prevoz nafte s tankerji 50.20.12 
Pomorski prevoz poštnih pošiljk 50.20.19 
Pomorski prevoz potnikov s trajekti 50.10.11 
Pomorski prevoz potnikov z drugimi plovili 50.10.19 
Pomorski prevoz potnikov z izletniškimi ladjami 50.10.12 
Pomorski prevoz sipkega tovora 50.20.15 
Pomorski prevoz tovora 50.20.1 
Pomorski prevoz zabojnikov (kontejnerjev) 50.20.14 
Pomorski prevoz zamrznjenega ali hlajenega 
tovora 

50.20.11 

Pomožna sredstva za livarne 20.59.59 
Pomožna sredstva za varjenje 20.59.56 
Pomožne naprave za kotle 25.30.12 
Pomožne storitve v zvezi z investicijskim 
bančništvom 

66.19.29 

Pomožne storitve v železniškem prometu 52.21.19 
Pomožne storitve za izobraževanje 85.60.10 
Pomožne storitve za umetniške uprizoritve 90.02.19 
Pomožne storitve za zavarovalništvo  66.29.19 
Pomožne storitve za zavarovalništvo in 
pokojninske sklade 

66.2 

Pomožne storitve, povezane s finančnim 
posredništvom 

66.19 

Ponjave, tekstilne 13.92.22 
Ponovno usposabljanje letal 30.30.60 
Ponovno usposabljanje lokomotiv in vlakov 30.20.91 
Pontoni, plavajoči 30.11.50 
Ponudniki internetnega ozkopasovnega 
brezžičnega dostopa, storitve 
 

61.20.41 

Ponudniki internetnega ozkopasovnega  
dostopa prek vodov, storitve 

61.10.42 

Ponudniki internetnega širokopasovnega 
brezžičnega dostopa, storitve 

61.20.42 

Ponudniki internetnega širokopasovnega 
kabelskega dostopa, storitve 

61.10.43 

Ponve iz ognjevzdržne keramike 23.20.14 
Ponve, kovinske 25.99.12 
Ponve, steklene 23.13.13 
Popčar; brstični ohrovt (Brassica oleracea 
gemmifera) 

01.13.12 

Poper (Piper spp), surov 01.28.11 
Poper, mleti 10.84.21 
Popravila elektronskih naprav za široko rabo 95.21.10 
Popravila gospodinjskih naprav  95.22.10 
Popravila gospodinjskih naprav za vrt 95.22.10 
Popravila komunikacijskih naprav 95.12.10 
Popravila ročnih obdelovalnih strojev 33.12.17 
Popravila v stavbah, manjša 81.10.10 
Popravilo  elektromotorjev 33.14.11 
Popravilo  izdelkov iz gume (razen zračnic in 
plaščev) 

33.19.10 

Popravilo analognih fotoaparatov, kamer 95.29.19 
Popravilo cerad, jader, platnene opreme za 
taborjenje ipd. 

33.19.10 

Popravilo cestišč 42.11.20 
Popravilo cestne razsvetljave 43.21.10 
Popravilo cevi in cevnih sistemov iz plastičnih 
mas 

33.19.10 

Popravilo čevljev  95.23.10 
Popravilo črpalk in kompresorjev 33.12.12 
Popravilo drugih kovinskih izdelkov 33.11.19 
Popravilo drugih lesenih izdelkov 33.19.10 
Popravilo dvigalnih in transportnih naprav 33.12.15 
Popravilo električne napeljave v avtobusih 45.20.22 
Popravilo električne napeljave v osebnih 
avtomobilih 

45.20.12 

Popravilo električne napeljave v tovornjakih, 
avtobusih 

45.20.22 

Popravilo električne opreme, razen prometne 
signalizacije 

33.14.19 

Popravilo električnih gospodinjskih naprav 95.22.10 
Popravilo fotografske in kinematografske 
opreme, profesionalne 

33.13.13 

Popravilo fotokopirnih strojev 33.12.16 
Popravilo generatorjev 33.14.11 
Popravilo glasbil 95.29.13 
Popravilo gorilnikov, sežigalnih naprav 33.12.14 
Popravilo hišnih dvigal, tekočih stopnic 43.29.19 
Popravilo hladilnih, prezračevalnih naprav, 
negospodinjskih 

33.12.18 

Popravilo hladilnikov, gospodinjskih 95.22.10 
Popravilo industrijskih peči 33.12.14 
Popravilo jadrnic in čolnov za razvedrilo in šport 33.15.10 
Popravilo jeklenih posod 33.11.19 
Popravilo karoserij osebnih avtomobilov 45.20.14 
Popravilo karoserij tovornjakov, avtobusov ipd. 45.20.23 
Popravilo keramičnih cevnih sistemov 33.19.10 
Popravilo kmetijskih in gozdarskih strojev 33.12.21 
Popravilo kmetijskih traktorjev 33.12.21 
Popravilo koles 95.29.12 
Popravilo kotlov za etažno centralno ogrevanje 43.22.12 
Popravilo kotlov za ogrevanje 33.11.12 
Popravilo kovinskih cistern, rezervoarjev, 
kontejnerjev 

33.11.12 

Popravilo kovinskih konstrukcij 33.11.11 
Popravilo lesene embalaže 33.19.10 
Popravilo letal in letalskih motorjev 33.16.10 
Popravilo letaliških stez 42.11.20 
Popravilo ležajev in elementov za mehanski 
prenos energije 

33.12.13 

Popravilo lokomotiv in vlakov 33.17.11 
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Popravilo merilnih, preizkuševalnih 
instrumentov in naprav 

33.13.11 

Popravilo metalurških strojev 33.12.23 
Popravilo motorjev in turbin, razen za vozila 33.12.11 
Popravilo motorjev osebnih avtomobilov 45.20.11 
Popravilo motorjev tovornjakov, avtobusov ipd. 45.20.21 
Popravilo motornih koles 45.40.50 
Popravilo mrež in izdelkov iz vrvi 33.19.10 
Popravilo nakita 95.25.12 
Popravilo napeljav v stavbah 43.29.19 
Popravilo napeljave za etažno ogrevanje 43.22.12 
Popravilo naprav za krmiljenje in distribucijo 
elektrike 

33.14.19 

Popravilo naprav za merjenje, kontrolo časa, 
industrijskih 

33.13.11 

Popravilo obdelovalnih strojev za kovine 33.12.22 
Popravilo obdelovalnih strojev za nekovine 33.14.19 
Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov 95.23.10 
Popravilo oken, vrat osebnih avtomobilov 45.20.14 
Popravilo oken, vrat tovornjakov, avtobusov ipd. 45.20.23 
Popravilo optičnih instrumentov 33.13.13 
Popravilo orodja 33.12.22 
Popravilo orožja 33.11.14 
Popravilo osebnih avtomobilov (razen karoserij, 
elektrike, gum) 

45.20.11 

Popravilo perifernih enot 95.11.10 
Popravilo pip in ventilov 33.12.12 
Popravilo pisarniških in računskih strojev 33.12.16 
Popravilo plaščev za kolesa tovornjakov, 
avtobusov ipd. 

45.20.23 

Popravilo plaščev za osebne avtomobile 45.20.13 
Popravilo plovil 33.15.10 
Popravilo pohištva 95.24.10 
Popravilo potovalne galanterije 95.23.10 
Popravilo pralnih strojev, gospodinjskih 95.22.10 
Popravilo prometne signalizacije, razen 
železniške 

43.21.10 

Popravilo računalniških naprav 95.11.10 
Popravilo radijskih in TV sprejemnikov 95.21.10 
Popravilo rentgenov, tomografskih naprav ipd. 33.13.12 
Popravilo RTV, zvočne ali video opreme, 
profesionalne 

33.13.19 

Popravilo rudarskih in gradbenih strojev 33.12.24 
Popravilo sedežev za vozila 45.20.14 
Popravilo sevalnih in elektromedicinskih naprav  33.13.12 
Popravilo steklenih cevi in cevnih sistemov 33.19.10 
Popravilo streh 43.91.19 
Popravilo strojev in naprav za posebne namene 33.12.29 
Popravilo strojev za obdelavo kovin 33.12.22 
Popravilo strojev za proizvodnjo in obdelavo 
papirja 

33.12.27 

Popravilo strojev za proizvodnjo plastike in 
gume 

33.12.28 

Popravilo strojev za živila, pijače, tobačne 
izdelke 

33.12.25 

Popravilo strojnih naprav za splošno rabo 33.12.19 
Popravilo svetilk, gospodinjskih 95.29.19 
Popravilo športne opreme 95.29.14 
Popravilo tehtnic 33.12.19 
Popravilo tekstilnih in usnjarskih strojev 33.12.26 
Popravilo telefonov 95.12.10 
Popravilo televizijskih in radijskih oddajnikov 33.13.19 
Popravilo televizijskih kamer 95.12.10 
Popravilo torbic 95.23.10 
Popravilo tovornjakov, avtobusov (razen 
karoserij, elektrike, gum) 

45.20.21 

Popravilo transformatorjev 33.14.11 

Popravilo ur 95.25.11 
Popravilo vgrajenih klima naprav 43.22.12 
Popravilo videorekorderjev ipd.opreme 95.21.10 
Popravilo vozil za invalide 33.17.19 
Popravilo vozov, kočij, vozičkov 33.17.19 
Popravilo vrtalnih stolpov za nafto 09.10.12 
Popravilo zabojnikov 33.11.12 
Popravilo zapiralnih sistemov, ključavnic 33.11.19 
Popravilo železniških prog 42.12.20 
Popravljanje barve in digitalnega zapisa filma 59.12.13 
Popravni domovi za mladino 87.90.11 
Por (Alium porrum) 01.13.44 
Poravnalni stroji 28.92.21 
Porcelan, gospodinjski 23.41.11 
Porcelan, gospodinjski, veleprodaja 46.44.11 
Porcelanasti kipci 23.41.13 
Porcelanska posoda, maloprodaja 47.00.59 
Porcelanski izdelki za tehnično rabo 23.44.11 
Pornografija po internetu 58.19.21 
Poročne obleke, posojanje 77.29.15 
Porodničarske bolnišnične storitve 86.10.12 
Porodniško nadomestilo 84.30.11 
Porolistna kozja brada (Tragopogon porrifolius) 01.13.49 
Poroštvena zavarovanja 65.12.62 
Poroštveno pozavarovanje 65.20.32 
Porozometri 26.51.53 
Portali, spletni, storitve 63.12.10 
Portalna dvigala 28.22.14 
Portfelji, upravljanje 66.30.11 
Portlandski cement 23.51.12 
Porto 11.02.12 
Portretno fotografiranje 74.20.21 
Portulak (Portulaca oleracea) 01.13.39 
Posamične pisarniške storitve 82.19.13 
Posebni domači zračni prevoz potnikov 51.10.12 
Posebni medkrajevni avtobusni linijski prevoz 49.39.12 
Posebni medkrajevni avtobusni prevoz 49.39.12 
Posebni računalniški programi, na nosilcih 
zapisa 

58.29.29 

Posebni računalniški programi, presnetki z 
interneta 

58.29.32 

Posebni zračni prevoz tovora 51.21.14 
Posestva, upravljanje 68.32.13 
Posipanje cest 81.29.12 
Poskusno vrtanje, geološko 43.13.10 
Poslovanje borz 66.11.11 
Poslovna združenja, storitve 94.11.10 
Poslovne revije, tiskane 58.14.12 
Poslovne stavbe 41.00.20 
Poslovne stavbe, gradnja 41.00.40 
Poslovne stavbe, upravljanje 68.32.13 
Poslovni obrazci, v več izvodih, v blokih 17.23.13 
Poslovni procesi, izvajanje za naročnika 70.22.17 
Poslovni računalniški programi, na nosilcih 
zapisa 

58.29.21 

Poslovni računalniški programi, posebni, na 
nosilcih zapisa 
 

58.29.29 

Poslovni računalniški programi, presnetki z 
interneta 

58.29.32 

Poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani 
nedenarnih institucij 

64.92.15 

Poslovno nehipotekarno kreditiranje, bančno 64.19.25 
Poslovno posredovanje 74.90.12 
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Poslovno svetovanje specializiranih 
strokovnjakov 

70.22.15 

Posnemalna grezila 25.73.40 
Posnemanje kovin 25.62.20 
Posnete gramofonske in laserske plošče 59.20.33 
Posneti nosilci glasbenega zapisa 59.20.33 
Posnetki, zvočni, originali 59.20.13 
Posneto mleko v prahu 10.51.21 
Posoda, fajansna, namizna 23.41.12 
Posoda, gospodinjska, keramična, veleprodaja 46.44.11 
Posoda, gospodinjska, maloprodaja 47.00.59 
Posoda, gospodinjska, plastična, veleprodaja 46.49.19 
Posoda, namizna, keramična 23.41.12 
Posoda, zlata, srebrna 32.12.13 
Posode iz nežgane glinice 23.20.14 
Posode iz plastičnih mas, za tehnično rabo 22.22.19 
Posode za pakiranje pijač, papirne 17.21.15 
Posode za transport odpadkov 22.22.19 
Posode, gospodinjske,  iz papirja 17.22.13 
Posode, gospodinjske, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Posode, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Posode, keramične, gospodinjske 23.41.12 
Posode, kovinske, gospodinjske 25.99.12 
Posode, laboratorijske, iz keramike 23.44.12 
Posode, laboratorijske, iz plemenitih kovin 32.12.14 
Posode, laboratorijske, iz porcelana 23.44.11 
Posode, lesene, gospodinjske 16.29.12 
Posode, plastične, gospodinjske 22.29.23 
Posode, porcelanaste, gospodinjske 23.41.11 
Posode, steklene 23.13.13 
Posode, vakuumske 32.99.59 
Posode, železne ali jeklene, < 50 l 25.91.12 
Posode, železne ali jeklene, 50 - 300 l 25.91.11 
Posodice iz oniksa, ahata 32.12.14 
Posodice za muilo, keramične 23.41.12 
Posojanje denarja izven bančnega sistema 64.92.1 
Posojanje fotografske opreme 77.29.19 
Posojanje glasbil 77.29.13 
Posojanje gospodinjskih strojev, opreme 77.29.12 
Posojanje jadralnih letal 77.21.10 
Posojanje jezdnih konjev 77.21.10 
Posojanje kanujev 77.21.10 
Posojanje kmetijske mehanizacije z upravljalci 01.61.10 
Posojanje konjev za jahanje 77.21.10 
Posojanje ležalnikov 93.29.11 
Posojanje medicinske, paramedicinske  
opreme (npr. opornic) 

77.29.19 

Posojanje oblačil 77.29.15 
Posojanje opreme za plaže 93.29.11 
Posojanje orodja za hišno rabo 77.29.16 
Posojanje pisarniškega pohištva, sefov 77.33.11 
Posojanje posnetih plošč, CD plošč 77.22.10 
Posojanje postavljenih gradbenih odrov 43.99.20 
Posojanje predvajalnikov laserskih plošč 77.29.11 
Posojanje športne, rekreacijske opreme 77.21.10 
Posojanje TV sprejemnikov ipd. opreme 77.29.11 
Posojanje videoposnetkov 77.22.10 
Posojanje videorekorderjev 77.29.11 
Posojanje vodnih smuči 77.21.10 
Posojanje zmajev 77.21.10 
Pospeševala za vulkanizacijo 20.59.56 
Pospeševalniki delcev 27.90.40 
Posredniki pri prevozu tovora (razen 
pomorskih), storitve 

52.29.12 

Posredniki pri prevozu tovora po morju 52.29.11 
Posredništvo pri nastopanju izdelkov v filmih 73.12.19 
Posredništvo pri oglaševanju ob dogodkih 73.12.14 
Posredništvo pri prodaji časa za oglaševanje  
na RTV 

73.12.12 

Posredništvo pri prodaji elektrike 35.14.10 
Posredništvo pri prodaji oglaševalskega 
prostora na športnih dresih ipd. 

73.12.19 

Posredništvo pri prodaji oglaševalskega 
prostora v tiskanih medijih 

73.12.11 

Posredništvo pri prodaji plina po omrežju 35.23.10 
Posredništvo pri prodaji prostora ali časa za 
oglaševanje ob dogodkih 

73.12.14 

Posredništvo pri prodaji prostora na 
oglaševalskih panojih 

73.12.19 

Posredništvo pri prodaji prostora za  
oglaševanje na internetu 

73.12.13 

Posredništvo pri prodaji prostora za  
oglaševanje v tiskanih medijih 

73.12.11 

Posredništvo s hipotekami 66.19.99 
Posredovanje denarja finančnim posrednikom, 
bančno  

64.19.21 

Posredovanje denarja finančnim posrednikom,  
s strani nedenarnih institucij 

64.92.11 

Posredovanje denarja potrošnikom, bančno  64.19.22 
Posredovanje denarja potrošnikom, s strani 
nedenarnih institucij 

64.92.12 

Posredovanje denarja s strani nedenarnih 
institucij 

64.92.19 

Posredovanje denarja, bančno 64.19.30 
Posredovanje drugega osebja 78.20.19 
Posredovanje družabnih stikov 96.09.19 
Posredovanje manekenov 78.20.19 
Posredovanje pri poslih z borznim blagom 66.12.12 
Posredovanje pri poslih z vrednostnimi papirji 66.12.11 
Posredovanje pri pridobivanju kreditov 66.19.99 
Posredovanje pri prodaji agrokemičnih 
preparatov 

46.12.13 

Posredovanje pri prodaji avtomobilov prek 
interneta 

45.11.41 

Posredovanje pri prodaji barv in lakov 46.13.12 
Posredovanje pri prodaji cvetja, rastlin 46.11.12 
Posredovanje pri prodaji delov, opreme za 
avtomobile 

45.31.20 

Posredovanje pri prodaji dragih kamnov, 
mineralov 

46.18.12 

Posredovanje pri prodaji elektronskih naprav 46.14.11 
Posredovanje pri prodaji farmacevtskih, 
ortopedskih izdelkov 

46.18.11 

Posredovanje pri prodaji gnojil 46.12.13 
Posredovanje pri prodaji gospodinjskih  
izdelkov, naprav 

46.15.19 

Posredovanje pri prodaji gozdnih sortimentov 46.18.19 
Posredovanje pri prodaji gradbenega materiala 46.13.12 
Posredovanje pri prodaji hrane  46.17.11 
Posredovanje pri prodaji igrač 46.18.12 
Posredovanje pri prodaji industrijske opreme 46.14.19 
Posredovanje pri prodaji kemikalij 46.12.13 
Posredovanje pri prodaji kmetijskih polizdelkov 46.11.19 
Posredovanje pri prodaji kmetijskih strojev 46.14.19 
Posredovanje pri prodaji kmetijskih surovin 46.11.19 
Posredovanje pri prodaji knjig, časopisov 46.18.12 
Posredovanje pri prodaji koles 46.18.12 
Posredovanje pri prodaji kovinskih izdelkov 46.15.19 
Posredovanje pri prodaji kozmetike 46.18.11 
Posredovanje pri prodaji kož in usnja 46.11.19 
Posredovanje pri prodaji ladij in letal 46.14.12 
Posredovanje pri prodaji lesa, lesenih 
polizdelkov 

46.13.11 

Posredovanje pri prodaji motornih vozil po pošti 45.11.49 
Posredovanje pri prodaji oblačil in obutve 46.16.12 
Posredovanje pri prodaji odpadkov 46.18.19 
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Posredovanje pri prodaji orodja 46.15.13 
Posredovanje pri prodaji papirja in kartona 46.18.19 
Posredovanje pri prodaji pijač 46.17.12 
Posredovanje pri prodaji pisarniških strojev 46.14.11 
Posredovanje pri prodaji pohištva 46.15.11 
Posredovanje pri prodaji premoga, drv ipd. 46.12.11 
Posredovanje pri prodaji računalniške opreme 46.14.11 
Posredovanje pri prodaji raznovrstnih izdelkov 46.19.10 
Posredovanje pri prodaji rud in kovin 46.12.12 
Posredovanje pri prodaji sadik 46.11.12 
Posredovanje pri prodaji strojev 46.14.19 
Posredovanje pri prodaji športne opreme 46.18.12 
Posredovanje pri prodaji tekstila 46.16.11 
Posredovanje pri prodaji tekstilnih surovin 46.11.19 
Posredovanje pri prodaji telekomunikacijske 
opreme 

46.14.11 

Posredovanje pri prodaji tobačnih izdelkov 46.17.13 
Posredovanje pri prodaji tovornjakov,  
avtobusov po internetu 

45.19.41 

Posredovanje pri prodaji ur, nakita 46.18.12 
Posredovanje pri prodaji usnjenih izdelkov 46.16.13 
Posredovanje pri prodaji zabavne elektronike 46.15.12 
Posredovanje pri prodaji živih živali 46.11.11 
Posredovanje pri sklepanju poslov 74.90.12 
Posredovanje pri veleprodaji motornih koles, 
mopedov 

45.40.40 

Posredovanje pri veleprodaji, pri prodaji delov, 
opreme za motorna kolesa 

45.40.40 

Posredovanje programske opreme 63.11.13 
Posredovanje turističnih informacij 79.90.12 
Posredovanje začasnega osebja za nego 78.20.16 
Posredovanje začasnih delavcev za delo v 
pisarnah 

78.20.12 

Posredovanje začasnih delavcev za pomoč na 
domu 

78.20.19 

Posredovanje začasnih delavcev za 
računalništvo in telekomunikacije 

78.20.11 

Posredovanje začasnih delavcev za trgovine 78.20.13 
Posredovanje začasnih gostinskih delavcev 78.20.15 
Posredovanje začasnih gradbenih delavcev 78.20.14 
Posredovanje začasnih industrijskih delavcev 78.20.14 
Posredovanje začasnih kuharjev 78.20.15 
Posredovanje začasnih pravnikov 78.20.19 
Posredovanje začasnih računalniških delavcev 78.20.11 
Posredovanje začasnih transportnih delavcev  78.20.14 
Posredovanje začasnih učiteljev 78.20.19 
Posredovanje začasnih zdravstvenih delavcev 78.20.16 
Posredovanje zavarovalniških storitev 66.22.10 
Postajališčne konstrukcije, montažne, 
postavljanje 

43.99.70 

Postaje, avtobusne, obratovanje 52.21.21 
Postaje, prometne - stavbe 41.00.20 
Postaje, prometne, gradnja 41.00.40 
Postaje, železniške, obratovanje 52.21.19 
Postavljanje gradbenih, delovnih odrov 43.99.20 
Postavljanje industrijskih dimnikov 43.99.90 
Postavljanje jeklenih gradbenih elementov za 
stavbe 

43.99.50 

Postavljanje jeklenih ogrodij za druge objekte 43.99.50 
Postavljanje jeklenih ogrodij za stavbe 43.99.50 
Postavljanje jeklenih orodij za mostove, 
žerjave ipd. 

43.99.50 

Postavljanje jeklenih pregradnih sten 43.99.50 
Postavljanje kamnitih zidov 43.99.60 
Postavljanje lesenih zgradb lastne izdelave 43.32.10 
Postavljanje montažnih cestnih ograd, panojev 43.99.70 
Postavljanje montažnih jeklenih delov za 
mostove, stebre 

43.99.50 

Postavljanje montažnih jeklenih stebrov 43.99.50 
Postavljanje montažnih nestanovanjskih stavb 41.00.40 
Postavljanje montažnih stanovanjskih stavb 41.00.30 
Postavljanje ograj 43.29.12 
Postavljanje okrasnih kaminov 43.99.90 
Postavljanje okvirov iz ojačanega betona 43.99.40 
Postavljanje ostrešij, lesenih 43.91.11 
Postavljanje plastičnih zgradb lastne izdelave 43.32.10 
Postavljanje prometnih znakov 42.11.20 
Postavljanje snegolovov 43.91.19 
Postavljanje strelovodov 43.29.19 
Postavljanje žlebov 43.91.19 
Poste restante storitve 53.10.19 
Postelje, bolniške 32.50.30 
Postelje, kovinske 31.09.11 
Postelje, lesene 31.09.12 
Postelje, vodne 22.29.29 
Posteljna pregrinjala 13.92.16 
Posteljni vložki 31.03.12 
Posteljnina, polnjena 13.92.24 
Posteljnina, veleprodaja 46.41.13 
Posteljno perilo 13.92.12 
Posterji, tiskanje 18.12.12 
Postrvi, gojene, sveža ali ohlajene 03.00.24 
Postrvi, gojene, žive 03.00.15 
Postrvi, negojene, sveže ali ohlajene 03.00.22 
Posukana preja 13.99.15 
Pošiljke, pisemske, dostava javne pošte 53.10.12 
Poštna maloprodaja delov, opreme za 
avtomobile 

45.32.22 

Poštna maloprodaja motornih koles, opreme in 
delov zanje 

45.40.30 

Poštna okenca, storitve 53.10.14 
Poštne pošiljke, pomorski prevoz 50.20.19 
Poštne pošiljke, prevoz po celinskih vodah 50.40.19 
Poštne pošiljke, prevoz po cesti 49.41.18 
Poštne pošiljke, prevoz po železnici 49.20.15 
Poštne pošiljke, zračni prevoz 51.21.12 
Poštne razglednice, tiskane 58.19.11 
Poštne znamke 58.19.14 
Poštni predali, storitve 53.10.19 
Poštni stroji 28.23.23 
Poštni vagoni 30.20.32 
Potaknjenci 01.30.10 
Potapljaška gradbena dela (razen polaganje 
kablov) 

42.91.20 

Potapljaška oblačila 14.19.32 
Potenciometri 27.90.60 
Poti - objekti 42.11.10 
Poti, gradnja, označevanje, vzdrževanje 42.11.20 
Poti, plovne, po celinskih vodah, označevanje 52.22.12 
Potice 10.71.12 
Potiskan papir, grafični 17.23.14 
Potiskanje morskih plovil 50.20.22 
Potiskanje rečnih, jezerskih plovil 50.40.22 
Potisne ladje 30.11.32 
Potniške ladje 30.11.21 
Potniški cestni prevoz z vprežnimi vozili 49.39.35 
Potniški izredni domači zračni prevoz 51.10.12 
Potniški izredni mednarodni zračni prevoz 51.10.14 
Potniški prevoz na avtobusnih medkrajevnih 
javnih linijah 

49.39.11 

Potniški prevoz na avtobusnih medkrajevnih 
posebnih linijah 

49.39.12 

Potniški prevoz po celinskih vodah 50.30.1 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

432  

Potniški prevoz po morju 50.10.1 
Potniški prevoz z mestnimi vzpenjačami 49.31.21 
Potniški prevoz z metrojem 49.31.10 
Potniški prevoz z vprežnimi vozili 49.39.35 
Potniški prevoz, zračni, na domačih linijah 51.10.11 
Potniški prevoz, zračni, na mednarodnih linijah 51.10.13 
Potniški vagoni 30.20.32 
Potniški železniški prevoz 49.10.1 
Potonika (Paeonia officinalis) 01.30.10 
Potopljene ladje, dvigovanje na celinskih vodah 52.22.16 
Potopljene morske ladje, dvigovanje 52.22.15 
Potopne črpalke za tekočine 28.13.14 
Potovalke iz katerihkoli materialov 15.12.12 
Potovalna galanterija, veleprodaja 46.49.34 
Potovalni kompleti (neseserji) za osebno 
higieno, šivanje 

15.12.12 

Potovanja, organiziranje 79.12.11 
Potovanja, storitve rezervacij 79.11.23 
Potovanja, vodenje 79.12.12 
Potrošnik, cikorija - korenina (Cichorium  
intybus sativus) 

01.19.39 

Potujoče knjižnice - vozila 29.10.59 
Povečevalna stekla, ročna 26.70.21 
Povečevalniki, fotografski 26.70.17 
Povečevanje fotoposnetkov 74.20.31 
Povezi za knjige 17.23.13 
Povodci za živali 15.12.11 
Povoščene tkanine 13.96.14 
Površinska gradbena dela za rekreacijske 
objekte 

41.00.40 

Površinska gradbena dela za športna igrišča, 
stadione 

42.99.22 

Površinska obdelava kovin 25.61.22 
Površinski odkop 43.12.12 
Površinsko aktivna čistila 20.41.32 
Površinsko aktivna sredstva (razen mila), 
organska 

20.41.20 

Površniki, moški, iz pletenega blaga 14.13.11 
Površniki, moški, iz tkanega blaga 14.13.21 
Površniki, ženski, iz pletenega blaga 14.13.13 
Površniki, ženski, iz tkanega blaga 14.13.31 
Povrtala 25.73.40 
Povrtalniki za kovine 28.41.22 
Pozamenterija, okrasna 13.96.17 
Pozavararovanje za izpad dohodka 65.20.42 
Pozavarovanje denarnih izgub 65.20.42 
Pozavarovanje motornih vozil 65.20.22 
Pozavarovanje kreditov 65.20.32 
Pozavarovanje nezgodnega zavarovanja 65.20.12 
Pozavarovanje odgovornosti prevoza z vozili 65.20.21 
Pozavarovanje odgovornosti, razen pri prevozu 65.20.31 
Pozavarovanje pokojninskih skladov 65.20.50 
Pozavarovanje pomoči 65.20.60 
Pozavarovanje pravdnih stroškov 65.20.41 
Pozavarovanje premoženja 65.20.25 
Pozavarovanje proti naravnim nesrečam 65.20.25 
Pozavarovanje proti pozebi 65.20.25 
Pozavarovanje proti suši 65.20.25 
Pozavarovanje proti toči 65.20.25 
Pozavarovanje tovora 65.20.23 
Pozavarovanje za primere ujm 65.20.25 
Pozavarovanje zdravstvenega zavarovanja 65.20.13 
Pozavarovanje življenskega zavarovanja 65.20.11 
Pozavarovanje, letalsko, ladijsko, transportno 65.20.23 
Pozavarovanje, železniško 65.20.23 
Pozavne 32.20.13 
Pozivniki, radijski, prenosni 26.40.44 

Požarna obramba 84.25.11 
Požarne stopnice, vgrajevanje 43.29.12 
Požarno pozavarovanje 65.20.25 
Požarno varstvo gozda 02.40.10 
Požarno zavarovanje 65.12.41 
PP (polipropilen) v primarni obliki 20.16.51 
Pragovi železniški, betonski 23.69.19 
Pragovi, železniški, impregnirani 16.10.32 
Pragovi, železniški, neimpregnirani 16.10.10 
Prah iz cinka 24.43.22 
Prah iz grodlja, zrcalovine 24.10.14 
Prah iz svinca 24.43.21 
Prah iz usnja 38.11.57 
Prah, aluminijev 24.42.21 
Prah, bakrov 24.44.21 
Prah, kameni 08.12.12 
Prah, kositrni 25.99.29 
Prah, kožni 20.59.51 
Prah, nikljev 24.45.21 
Prah, za gašenje 20.59.52 
Praline, čokoladne 10.82.22 
Pralna sredstva 20.41.32 
Pralni prašek 20.41.32 
Pralni prašek, veleprodaja 46.44.12 
Pralni praški, maloprodaja 47.00.84 
Pralni stroji s kapaciteto > 10 kg 28.94.22 
Pralni stroji, gospodinjski 27.51.13 
Pralni stroji, maloprodaja 47.00.54 
Pralni stroji, popravilo 95.22.10 
Pralni stroji, posredovanje pri prodaji 46.15.13 
Pralni stroji, veleprodaja 46.43.11 
Pralno milo 20.41.31 
Prameni iz sintetičnih filamentov 20.60.11 
Prameni iz steklenih vlaken 23.14.11 
Prameni iz umetnih filamentov 20.60.21 
Pranje avtomobilov 45.20.30 
Pranje oblačil 96.01.19 
Pranje preprog 96.01.19 
Pranje s samopostrežnimi pralnimi stroji 96.01.11 
Pranje ulic 81.29.12 
Pranje zaves, gospodinjskega perila 96.01.19 
Praporji 13.92.29 
Praproti, okrasne 01.30.10 
Prasketalke za novoletne jelke 20.51.13 
Prašek za puding 10.89.19 
Prašek, pecilni 10.89.13 
Prašiči 01.46.10 
Prašiči, veleprodaja 46.23.10 
Prašičja drobovina, sveža ali ohlajena 10.11.20 
Prašičja drobovina, zamrznjena 10.11.39 
Prašičje meso, sušeno, prekajeno, soljeno 10.13.11 
Prašičje meso, sveže ali ohlajeno 10.11.12 
Prašičje meso, zamrznjeno 10.11.32 
Prašički, morski 01.49.19 
Praški za kozmetično ali toaletno rabo 20.42.14 
Praški za kreme, napitke 10.89.19 
Praški za zobno higieno 20.42.18 
Praški, pralni 20.41.32 
Praški, za čiščenje z drgnenjem 20.41.44 
Prašna metalurgija 25.50.20 
Pravani za čarovniške trike 32.99.51 
Pravi čaj 10.83.13 
Pravi čaj (Camellia sinensis), listi, nepredelani 01.27.12 
Pravne storitve glede avtorskih pravic  69.10.15 
Pravne storitve v zvezi z delitvijo zapuščin 69.10.16 
Pravne storitve v zvezi z garancijskimi listinami 69.10.19 
Pravne storitve v zvezi z licitacijami, razpisi 69.10.18 
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Pravniki, posredovanje njihovega začasnega 
dela 

78.20.19 

Pravno svetovanje in zastopanje na področju 
civilnega prava 

69.10.14 

Pravno svetovanje in zastopanje na področju 
delovnega prava 

69.10.13 

Pravno svetovanje in zastopanje na področju 
gospodarskega prava 

69.10.12 

Pravno svetovanje in zastopanje pred 
nesodnimi organi 

69.10.19 

Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih 
zadevah 

69.10.11 

Praznenje greznic in septičnih jam 37.00.12 
Praznično okrasje 32.99.51 
Pražena cikorija 10.83.12 
Pražena kava 10.83.11 
Praženi ali soljeni oreški 10.39.23 
Prebijala, ročna 25.73.30 
Precizne tehtnice 26.51.31 
Prečiščevanje vode za oskrbo 36.00.20 
Predalčne konstrukcije, kovinske, veleprodaja 46.73.16 
Predalčni stebri, iz železa ali jekla 25.11.22 
Predalniki, leseni 31.09.12 
Predelana zelenjava, maloprodaja 47.00.12 
Predelava kmetijskih odpadkov za bioplin 38.21.29 
Predelava kovinskih ostankov v sekundarno 
surovino 

38.32.11 

Predelava letal 30.30.60 
Predelava motornih vozil 29.20.40 
Predelava nakita 32.12.13 
Predelava nekovinskih ostankov v sekundarno 
surovino 

38.32.12 

Predelava odpadnega olja v sekundarno 
surovino 

38.32.12 

Predelne stene, montaža 43.32.10 
Predilni stroji 28.94.12 
Predkuhan riž 10.61.12 
Predmeti, gospodinjski, iz porcelana 23.41.11 
Predmeti, gospodinjski, keramični 23.41.12 
Predmeti, okrasni, stekleni 23.13.13 
Predmeti, rabljeni, maloprodaja 47.00.99 
Predmeti, toaletni, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Prednizon 21.10.52 
Predori 42.13.10 
Predori, gradnja 42.13.20 
Predori, obratovanje 52.21.23 
Predpasniki 14.12.30 
Predpasniki, iz plastičnih mas 22.29.10 
Predpasniki, svinčeni, za rentgeniziranje 26.60.11 
Predpražniki iz pletarskih materialov 16.29.25 
Predpražniki, gumeni, razen iz penaste gume 22.19.72 
Predpražniki, tekstilni 13.93.19 
Predstave rokohitrecev 93.29.29 
Predstave, umetniške, produkcija 90.02.11 
Predstavništva, tuja, storitve 99.00.10 
Predšolsko izobraževanje 85.10.10 
Predvajalniki DVD, CD, maloprodaja 47.00.33 
Predvajalniki plošč, popravilo 95.21.10 
Predvajalniki zvočnega zapisa 26.40.31 
Predvajanje filmov 59.14.10 
Predvajanje internetnih televizijskih programov, 
naročniških 

60.20.13 

Predvajanje internetnih televizijskih programov, 
nenaročniških 

60.20.11 

Predvajanje radijskih programov 60.10.11 
Predvajanje televizijskih programov,  
naročniških 

60.20.14 

Predvajanje televizijskih programov, 
nenaročniških 

60.20.12 

Pregledi, tehnični, avtomobilov 71.20.14 
Pregradne stene, kovinske, montaža 43.99.50 
Pregrinjala, posteljna 13.92.16 
Prehodi za pešce, označevanje 42.11.20 
Preiskave, laboratorijske, medicinske 86.90.15 
Preiskave, petrografske 71.12.32 
Preiskovanje davčnih, carinskih prekrškov 84.11.12 
Preiskovanje rudnih bogastev 71.12.33 
Preiskovanje, detektivsko 80.30.10 
Preizkušanje električnih lastnosti strojev, naprav 71.20.13 
Preizkušanje fizikalnih lastnosti snovi 71.20.12 
Preizkušanje in analize sestave in čistoče snovi 71.20.11 
Preizkušanje mehanskih in električnih sistemov 71.20.13 
Preizkušanje mehanskih lastnosti snovi 71.20.12 
Preizkušanje prevodnosti snovi 71.20.12 
Preizkušanje trdnosti snovi 71.20.12 
Preizkuševalni instrumenti, veleprodaja 46.69.19 
Preja iz jute ali drugih rastlinskih tekstilnih 
vlaken 

13.10.72 

Preja iz najlona 13.10.82 
Preja iz poliestrskih vlaken 13.10.82 
Preja iz sintetičnih vlaken 13.10.82 
Preja iz steklenih vlaken 23.14.11 
Preja iz umetnih filamentov 13.10.81 
Preja iz umetnih rezanih vlaken, ne za prodajo 
na drobno 

13.10.84 

Preja iz umetnih vlaken 20.60.24 
Preja velike trdnosti iz poliamidov ali poliestrov 20.60.12 
Preja velike trdnosti iz viskoznega rajona 20.60.22 
Preja, azbestna 23.99.11 
Preja, bombažna 13.10.61 
Preja, gumirana 13.96.13 
Preja, lanena 13.10.71 
Preja, mešana  13.10.83 
Preja, metalizirana 13.96.11 
Preja, papirna 13.10.72 
Preja, plastificirana 13.96.13 
Preja, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Preja, svilena 13.10.40 
Preja, tekstilna, veleprodaja 46.41.11 
Preja, teksturirana, enonitna, iz umetnih 
filamentov 

20.60.23 

Preja, teksturirana, enonitna, sintetična 20.60.13 
Preja, volnena 13.10.50 
Preja, ženiljska, vozlana 13.99.15 
Prekajene ribe 10.20.24 
Prekajeno meso, goveje 10.13.12 
Prekajeno meso, prašičje 10.13.11 
Prekajevanje rib 10.20.91 
Prekinjevalna stikala, <= 1000 V 27.33.11 
Prekladanje potniške prtljage, razen v 
pristaniščih  

52.24.19 

Prekladanje potniške prtljage v pristaniščih  52.24.13 
 

Prekladanje tovora, ki ni v zabojnikih, razen v 
pristaniščih  

52.24.19 

Prekladanje tovora, ki ni v zabojnikih, v 
pristaniščih  

52.24.13 

Prekladanje zabojnikov (kontejnerjev) 52.24.11 
Prekladanje zabojnikov, razen v pristaniščih  52.24.12 
Prekopalniki, motorni 28.30.32 
Prekopi - objekti 42.91.10 
Prekopi, gradnja 42.91.20 
Prekrivala za avtomobile 13.92.29 
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Prekrivanje kovin s kovinami 25.61.11 
Prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali 25.61.12 
Prekucniki (dumperji), za uporabo izven cest 28.92.29 
Preliv, paradižnikov 10.84.12 
Prelivi, čokoladni 10.82.22 
Prelivi, solatni 10.84.12 
Prelivna vrata - objekti 42.91.10 
Prelivna vrata, gradnja 42.91.20 
Premazan papir, grafični 17.12.73 
Premazna sredstva na osnovi polimerov, v 
nevodnem mediju 

20.30.12 

Premazna sredstva na osnovi polimerov, v 
vodnem mediju 

20.30.11 

Premazna sredstva, druga 20.30.22 
Premog, črni 05.10.10 
Premog, maloprodaja 47.00.85 
Premog, pomorski prevoz 50.20.15 
Premog, posredovanje pri prodaji 46.12.11 
Premog, prevoz po železnici 49.20.16 
Premog, prevoz z vozili za sipki tovor 49.41.15 
Premog, rjavi 05.20.10 
Premog, veleprodaja 46.71.11 
Premogov plin 35.21.10 
Premogovi briketi 19.20.1 
Premoženjsko pozavarovanje 65.20.25 
Premoženjsko zavarovanje 65.12.49 
Prenarejeni dragi kamni 20.13.68 
Prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo 
kovin 

28.41.12 

Prenavljanje pohištva 95.24.10 
Prenos avdiovizuelnih izvirnikov na druge 
medije 

59.12.12 

Prenos digitalnega posnetka na film 59.12.12 
Prenos elektrike 35.12.10 
Prenos filmov na digitalne medije 59.12.12 
Prenos glasu prek interneta 61.90.10 
Prenos podatkov po brezžičnih 
telekomunikacijskih zvezah 

61.20.30 

Prenos podatkov po telekomunikacijskih vodih 61.10.30 
Prenos RTV osnovnega programa, kabelski 61.10.51 
Prenos RTV programa po izbiri, kabelski 61.10.52 
Prenos RTV programa za sprotno plačilo, 
kabelski 

61.10.53 

Prenos RTV programa, brezžični 61.20.50 
Prenos RTV programa, satelitski 61.30.20 
Prenosi, televizijski, produkcija 59.11.13 
Prenosne kapacitete za elektriko, trgovanje z 
njimi 

35.14.10 

Prenosne škropilnice, za kmetijstvo in  
vrtnarstvo 

28.30.60 

Prenosni elektroenergetski nadzemni vodi, 
gradnja 

42.22.21 

Prenosni energetski vodi, podzemni, podvodni, 
gradnja 

42.22.21 

Prenosni pozivniki (paging) 26.40.44 
Prenosni računalnik 26.20.11 
Prenosni radiji 26.40.11 
Prenosni vodovodi 42.21.11 
Prenosni vodovodi, gradnja 42.21.21 
Preoblikovalni stroji za kovine 28.41.33 
Preoblikovanje kovin s kovanjem, valjanjem,  
po naročilu 

25.50.11 

Preoblikovanje kovin s stiskanjem, po naročilu 25.50.13 
Preparati proti zmrzovanju 20.59.43 
Preparati za britje 20.42.19 

Preparati za dekapiranje 20.59.56 
Preparati za fotografske namene 20.59.12 
Preparati za odstranjevanje rje 20.59.41 
Preparati za trajno kodranje ali ravnanje las 20.42.16 
Preparati za varjenje, spajkanje 20.59.56 
Preparati zoper detonacijo 20.59.42 
Preparati, agrokemični, posredovanje pri  
prodaji 

46.12.13 

Preparati, diagnostični,  terapevtski, na osnovi 
izotopov 

20.13.61 

Preparati, diagnostični, razen na osnovi 
izotopov  

21.20.23 

Preparati, farmacevtski, maloprodaja 47.00.74 
Preparati, kemični, veleprodaja 46.75.12 
Preparati, mazalni, < 70 % mineralnih olj 20.59.41 
Preparati, terapevtski, na osnovi izotopov 20.13.61 
Prepariranje živali 32.99.60 
Prepečenec 10.72.11 
Prepelice 01.49.12 
Prepeličja jajca, cela 01.47.22 
Preprečevanje požarov 84.25.11 
Preprodaja prostora ali časa za oglaševanje 73.12.20 
Preproge, maloprodaja 47.00.53 
Preproge, polstene 13.93.19 
Preproge, taftane 13.93.13 
Preproge, tkane, netaftane 13.93.12 
Preproge, veleprodaja 46.47.13 
Preproge, vozlane 13.93.11 
Presajanje sadik 01.61.10 
Preservativi 22.19.71 
Presnemavanje filmov 74.20.31 
Presnetki glasbe z interneta 59.20.35 
Presnetki računalniških iger 58.21.20 
Presnetki sistemske programske opreme 58.29.31 
Prestave za bickle 30.92.30 
Prestavljanje stavb 43.99.90 
Prestrezala, palubna 28.99.39 
Prešite odeje 13.92.24 
Prešito blago v metraži 13.99.16 
Pretapeciranje pohištva 95.24.10 
Pretočna vrata - objekti 42.91.10 
Pretočna vrata, gradnja 42.91.20 
Pretočne črpalke za tekočine 28.13.14 
Pretočni grelniki za vodo, plinski 27.52.14 
Pretočno avdio gradivo 63.11.22 
Pretočno video gradivo 63.11.21 
Pretovarjanje tovora v pristaniščih  52.24.13 
Pretovarjanje tovora, razen v pristaniščih  52.24.19 
Pretovarjanje zabojnikov v pristaniščih 52.24.11 
Pretovarjanje zabojnikov, razen v pristaniščih  52.24.12 
Pretvorniki, gradnja 42.22.22 
Pretvorniki, statični 27.11.50 
Preurejanje ladij 30.11.91 
Prevajanje, predvsem pisno 74.30.11 
Prevajanje, simultano 74.30.12 
Preverjanje bolniških dopustov 80.30.10 
Previjanje elektromotorjev 33.14.11 
Prevlečena pločevina iz legiranega jekla 24.10.52 
Prevlečena pločevina iz nelegiranega jekla 24.10.51 
Prevlečeni hladno valjani jekleni trak 24.32.20 
Prevleke za avtomobilske sedeže 13.92.16 
Prevleke za posteljnino 13.92.12 
Prevleke, gumene, razen iz penaste gume 22.19.72 
Prevodnost snovi, preizkušanje 71.20.12 
Prevoz avtomobilov z vozili za cestni promet 49.41.19 
Prevoz delavcev, primestni, po voznem redu 49.39.13 
Prevoz dragocenosti z oklepnimi vozili 80.10.11 
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Prevoz drugih tekočin ali plinov s tankerji po 
celinskih vodah 

50.40.13 

Prevoz hlodovine po cestah 49.41.19 
Prevoz hlodovine po železnici 49.20.19 
Prevoz naftnih derivatov s cestnimi cisternami 49.41.12 
Prevoz naftnih derivatov v cisternah po  
železnici 

49.20.12 

Prevoz odpadkov po cestah (brez zbiranja) 49.41.19 
Prevoz peska po cestah 49.41.15 
Prevoz peska po železnici 49.20.16 
Prevoz plina s cestnimi cisternami 49.41.13 
Prevoz plina v cisternah po železnici 49.20.13 
Prevoz postnih pošiljk po železnici 49.20.15 
Prevoz poštnih pošiljk po zraku 51.21.12 
Prevoz poštnih pošiljk s cestnimi vozili 49.41.18 
Prevoz potnikov na panoramskih letih 51.10.15 
Prevoz potnikov na posebnih medkrajevnih 
avtobusnih  linijah 

49.39.12 

Prevoz potnikov na posebnih mestnih 
avtobusnih linijah 

49.39.13 

Prevoz potnikov na rednih mestnih avtobusnih 
linijah 

49.31.21 

Prevoz potnikov od letališč do mest, po  
voznem redu 

49.39.13 

Prevoz potnikov po celinskih vodah 50.30.1 
Prevoz potnikov po celinskih vodah s trajekti 50.30.11 
Prevoz potnikov po morju 50.10.1 
Prevoz potnikov po morju s trajekti 50.10.11 
Prevoz potnikov po morju z izletniškimi ladjami 50.10.12 
Prevoz potnikov po rekah, jezerih z izletniškimi 
plovili 

50.30.13 

Prevoz potnikov po rekah, jezerih z ladjami za 
križarjenje 

50.30.12 

Prevoz potnikov po rekah, jezerih, prekopih z 
drugimi plovili 

50.30.19 

Prevoz potnikov s podzemno železnico 49.31.10 
Prevoz potnikov s primestno železnico 49.31.10 
Prevoz potnikov s tramvaji 49.31.21 
Prevoz potnikov z mestnimi vzpenjačami 49.31.21 
Prevoz potnikov z vprežnimi vozili 49.39.35 
Prevoz potnikov z žičnicami, vzpenjačami, 
vlečnicami 

49.39.20 

Prevoz potnikov, železniški 49.10.19 
Prevoz premoga po cestah 49.41.15 
Prevoz premoga po železnici 49.20.16 
Prevoz s taksiji 49.32.11 
Prevoz sipkega tovora po cestah 49.41.15 
Prevoz sipkega tovora po železnici 49.20.16 
Prevoz smučarjev z vlečnicami, sedežnicami 49.39.20 
Prevoz sortimentov po gozdu 02.40.10 
Prevoz svežega betona s posebnimi vozili 49.41.19 
Prevoz šolarjev, medmestni, po voznem redu 49.39.13 
Prevoz šolarjev, mestni, po voznem redu 49.39.13 
Prevoz tekočin (razen naftnih derivatov) s 
cestnimi cisternami 

49.41.13 

Prevoz tekočin v cisternah po železnici 49.20.13 
Prevoz tovora (razen zabojnikov) po zraku, 
redni 

51.21.13 

Prevoz tovora po celinskih vodah 50.40.1 
Prevoz tovora po morju 50.20.1 
Prevoz tovora po zraku, izredni 51.21.14 
Prevoz tovora s hladilnimi cestnimi vozili 49.41.11 
Prevoz tovora s hladilnimi vagoni 49.20.11 
Prevoz z avtovlaki 49.10.19 
Prevoz z letali za razgledovanje 51.10.15 
Prevoz z najetim avtobusom z voznikom 49.39.31 

Prevoz z najetim avtom z voznikom 49.32.12 
Prevoz z reševalnimi vozili 86.90.14 
Prevoz za turistične oglede, cestni 49.39.32 
Prevoz za turistične oglede, železniški 49.10.11 
Prevoz zabojnikov po celinskih vodah 50.40.14 
Prevoz zabojnikov po cestah 49.41.14 
Prevoz zabojnikov po železnici 49.20.14 
Prevoz živine  po cestah 49.41.16 
Prevoz, pogrebni 96.03.12 
Prevozi s kopenskimi vozili, zavarovanje 
odgovornosti 

65.12.21 

Prevozni posredniki (razen pomorskih), storitve 52.29.12 
Prevzemi firm, storitve 66.19.21 
Prevzgojni domovi za mladino 87.90.11 
Prezračevalne naprave, montaža 43.22.12 
Približevalne kartice 26.12.30 
Pribor za družabne igre 32.40.42 
Pribor za pohištvo, karoserije, iz plastičnih mas 22.29.26 
Pribor za trike 32.99.51 
Pribor za verske obrede, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Pribor, gospodinjski, iz plastičnih mas 22.29.23 
Pribor, jedilni, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Pribor, jedilni, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Pribor, kuhinjski, kovinski 25.71.14 
Pribor, kuhinjski, lesen 16.29.12 
Pribor, kuhinjski, maloprodaja 47.00.59 
Pribor, kuhinjski, veleprodaja 46.49.11 
Pribor, pisalni, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Pribor, šolski, pisarniški, iz plastičnih mas 22.29.25 
Pričanje, izvedensko, s področja arhitekture 71.11.24 
Pričanje, izvedensko, s področja krajinarstva 71.11.42 
Pričanje, izvedensko, v tehničnih zadevah 71.12.11 
Pridelki, kmetijski, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Pridelki, kmetijski, veleprodaja 46.21.19 
Prigrizki, slani (pecivo) 10.72.19 
Prijemalke za led 25.73.30 
Prijemalke za sladkor, kovinske 25.71.14 
Prikazne plošče, električne 27.90.20 
Prikazni modeli strojev, naprav 32.99.53 
Prikolice za motorna kolesa 30.91.13 
Prikolice, bivalne 29.20.22 
Prikolice, bivalne, maloprodaja 45.19.22 
Prikolice, bivalne, nove, maloprodaja 45.11.23 
Prikolice, bivalne, veleprodaja 45.19.12 
Prikolice, počitniške, dajanje v najem (razen v 
kampih) 

77.39.13 

Prikolice, polprikolice, maloprodaja 45.19.21 
Prikolice, polprikolice, veleprodaja 45.19.11 
Prikolice, samonakladalne, za kmetijstvo 28.30.70 
Prikolice, tovorne 29.20.23 
Priložnostna priprava in dostava jedi 
gospodinjstvom 

56.21.11 

Priložnostna priprava in dostava jedi  
poslovnim naročnikom 

56.21.19 

Priložnostno fotografiranje 74.20.23 
Primarne celice 27.20.11 
Primarno izobraževanje, po internetu 85.20.11 
Primerjava finančnih poročil (bilanc) 69.20.22 
Primestni avtobusni prevoz potnikov na rednih 
linijah 

49.31.21 

Primestni cestni potniški prevoz na posebnih 
linijah 

49.39.13 

Primestni multimodalni prevoz potnikov na 
rednih linijah 

49.31.22 

Primestni prevoz delavcev, po voznem redu 49.39.13 
Primestni prevoz šolarjev, po voznem redu 49.39.13 
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Primestni železniški prevoz potnikov 49.31.10 
Primeži, ročni 25.73.30 
Printerji, računalniški 26.20.16 
Pripasovanje očal 47.00.83 
Pripenjači, šiviljski 32.99.23 
Pripkopniki, transportni 29.20.23 
Pripomočki za čarovniške trike 32.99.51 
Pripomočki, didaktični 32.99.53 
Priprava digitalnih podatkov za publiciranje 18.13.10 
Priprava dokumentov  82.19.13 
Priprava glavnih zazidalnih načrtov 71.11.33 
Priprava gradbišča 43.12.11 
Priprava in dostava jedi po telefonskih naročilih  56.10.19 
Priprava in dostava jedi poslovnim naročnikom, 
priložnostna 

56.21.19 

Priprava in dostava jedil menzam 56.29.20 
Priprava in dostava jedil transportnim podjetjem 56.29.11 
Priprava in dostava jedil zasebnim 
gospodinjstvom, priložnostna 

56.21.11 

Priprava in prodaja jedi na stojnicah, kioskih 56.10.19 
Priprava in serviranje hrane in pijač v lokalih 56.10.11 
Priprava in serviranje hrane in pijač v 
restavracijah 

56.10.11 

Priprava in serviranje hrane v slaščičarnah 56.10.19 
Priprava in strežba jedil ob posebnih 
priložnostih poslovnim naročnikom 

56.21.19 

Priprava jedil v zasebnih gospodinjstvih, 
priložnostna 

56.21.11 

Priprava kmetijskih pridelkov za trg 01.63.10 
Priprava ledenih površin v dvoranah 41.00.40 
Priprava naravnih tekstilnih vlaken 13.10.93 
Priprava paketnih potovalnih aranžmajev 79.12.11 
Priprava plošč za tisk 18.13.10 
Priprava podatkov za zajem na medije 63.11.11 
Priprava polj 01.61.10 
Priprava pravne dokumentacije in potrdil 69.10.16 
Priprava prevoznih dokumentov za tovor 52.29.20 
Priprava programov za podatkove baze 62.01.11 
Priprava rezervnih datotek 63.11.13 
Priprava ribjih filetov, storitvena 10.20.91 
Priprava sestoja 02.40.10 
Priprava tal 02.40.10 
Priprava vizualnih efektov v filmu 59.12.14 
Priprava zemljišča za rudarjenje 43.12.11 
Pripravki iz medu 10.89.19 
Pripravki za fondue 10.89.19 
Pripravki za juhe 10.89.11 
Pripravki za juhe, omake, maloprodaja 47.00.24 
Pripravki za omake 10.84.12 
Pripravljanje mesnih izdelkov, storitveno 10.13.91 
Pripravljanje sadnih ali zelenjavnih izdelkov, 
storitveno 

10.39.91 

Pripravljena sušila 20.30.22 
Pripravljene jedi, veleprodaja 46.38.29 
Pripravljene mesne jedi 10.85.11 
Pripravljene ribje jedi 10.85.12 
Pripravljeni encimi 20.14.64 
Pripust žrebcev, bikov 01.62.10 
Prireditve, družabne, organiziranje 82.30.11 
Prirejanje iger na srečo po internetu 92.00.14 
Prirejanje namiznih iger na srečo 92.00.11 
Prirejanje ognjemetov 93.29.21 
Prirejanje predstav s svetlobnimi in zvočnimi 
efekti 

93.29.21 

Prirejanje stav 92.00.29 
Prirejanje stav po internetu 92.00.21 
Prirejanje številčnih iger na srečo 92.00.13 

Prirobnice iz nelitega železa ali jekla 24.20.40 
Priročniki na elektronskih medijih 58.11.20 
Priročniki, gospodinjski, tiskani 58.11.19 
Priročniki, internetni 58.11.30 
Priročniki, strokovni, tiskani 58.11.12 
Prisilna uprava, storitve 69.20.40 
Prispevki za razvoj športa 93.19.11 
Pristanišča - objekti 42.91.10 
Pristanišča na celinskih vodah, obratovanje 
(razen pretovarjanja) 

52.22.12 

Pristanišča, gradnja 42.91.20 
Pristanišča, morska, obratovanje (razen 
pretovarjanja) 

52.22.11 

Pristanišča, projektiranje 71.12.14 
Pristaniška signalizacija, inštaliranje, popravilo, 
vzdrževanje 

43.21.10 

Pritiskači in deli zanje 32.99.23 
Pritrjevanje pet na čevlje 95.23.10 
Privez ladij v celinskih vodah 52.22.14 
Privez ladij v morskih pristaniščih 52.22.13 
Prizme, optične 26.70.21 
Prižnice, lesene 31.01.12 
Procesi, proizvodni, projektiranje 71.12.17 
Procesiranje podatkov, računalniško 63.11.11 
Procesni krmilni ventili 28.14.13 
Procesorji 26.11.30 
Prodaja avtobusnih vozovnic 52.21.21 
Prodaja avtomobilov po internetu 45.11.41 
Prodaja elektrike 35.14.10 
Prodaja grobov 96.03.11 
Prodaja jedi na stojnicah, kioskih 56.10.19 
Prodaja oblačil po pošti 47.00.71 
Prodaja pečenega kostanja, koruze na 
stojnicah, kioskih 

56.10.19 

Prodaja plina po omrežju 35.23.10 
Prodaja prostora in časa za oglaševanje v filmih 59.11.30 
Prodaja prostora in časa za oglaševanje v 
televizijskih oddajah 

59.11.30 

Prodaja sladoleda strankam na ulici 56.10.19 
Prodaja sladoleda v kioskih, stojnicah 56.10.19 
Prodaja tovornjakov, avtobusov po internetu 45.19.41 
Prodaja vozil po pošti, telefonu 45.11.49 
Prodaja vozovnic za avtobus 52.21.21 
Prodaja vozovnic za vlak 52.21.19 
Prodaja železniških vozovnic 52.21.19 
Prodajni avtomati 28.29.43 
Prodajni katalogi 58.19.15 
Prodajni terminali s povezavo na omrežje 26.20.12 
Prodniki 08.12.12 
Produkcija fimov in video filmov, razen 
reklamnih 

59.11.11 

Produkcija radijskih oddaj 59.20.21 
Produkcija reklamnih filmov in video filmov 59.11.12 
Produkcija športnih prireditev 93.19.11 
Produkcija televizijskih oddaj 59.11.13 
Produkcija umetniških predstav 90.02.11 
Produktivnost, pomoč pri izboljševanju 70.22.15 
Profili iz aluminija 24.42.22 
Profili iz cinka 24.43.23 
Profili iz legiranega jekla 24.10.73 
Profili iz legiranega jekla, hladno dodelani 24.31.20 
Profili iz mehke ali penaste gume 22.19.20 
Profili iz nelegiranega jekla 24.10.71 
Profili iz nelegiranega jekla, hladno dodelani 24.31.10 
Profili iz nelegiranega jekla, hladno oblikovani 24.33.11 
Profili iz nerjavnega jekla 24.10.72 
Profili iz nerjavnega jekla, hladno dodelani 24.31.30 
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Profili iz nerjavnega jekla, hladno oblikovani 24.33.12 
Profili iz neželeznih kovin, veleprodaja 46.72.14 
Profili iz plastičnih mas 22.21.10 
Profili iz trde gume 22.19.73 
Profili, bakreni 24.44.22 
Profili, jekleni, votli, brezšivni, razen s krožnim 
prerezom 

24.20.14 

Profili, jekleni, votli, brezšivni, s krožnim 
prerezom 

24.20.13 

Profili, jekleni, votli, varjeni, razen krožnega 
prereza 

24.20.34 

Profili, kositrni 24.43.24 
Profili, nikljevi 24.45.22 
Profili, votli, iz litega železa  24.51.20 
Profili, železni, veleprodaja 46.72.13 
Profiliran les, veleprodaja 46.73.12 
Profilirani trakovi za protektiranje plaščev 22.11.16 
Proge železniške - objekti 42.12.10 
Proge železniške, gradnja, vzdrževanje 42.12.20 
Progesteron 21.10.52 
Program, radijski, predvajanje 60.10.11 
Program, radijski, produkcija 59.20.21 
Program, televizijski, produkcija 59.11.13 
Programi  naročniških televizijskih kanalov 60.20.32 
Programi radijskih kanalov 60.10.20 
Programi televizijskih kanalov, razen 
naročniških 

60.20.31 

Programi, radijski, izvirniki 60.10.12 
Programi, televizijski, izvirniki 60.20.20 
Programiranje po naročilu stranke 62.01.11 
Programiranje računalniških sistemov 62.01.12 
Programiranje uporabniških programov 62.01.11 
Programska oprema za delovanje omrežja,  
na nosilcih zapisa 

58.29.12 

Programska oprema za delovanje omrežja,  
on-line 

58.29.40 

Programska oprema za delovanje omrežja, 
presnetki z interneta 

58.29.32 

Programska oprema za on-line uporabo 58.29.40 
Programska oprema za operacijske sisteme,  
na nosilcih zapisa 

58.29.11 

Programska oprema za operacijske sisteme, 
presnetki 

58.29.31 

Programska oprema za posebno rabo, na 
nosilcih zapisa 

58.29.29 

Programska oprema za posebno rabo,  
presnetki z interneta 

58.29.32 

Programska oprema za splošno rabo, na 
nosilcih zapisa 

58.29.21 

Programska oprema za splošno rabo, on-line 58.29.40 
Programska oprema za splošno rabo, presnetki 
z interneta 

58.29.32 

Programska oprema za upravljanje zbirk 
podatkov, na nosilcih zapisa 

58.29.13 
 

Programska oprema za upravljanje zbirk 
podatkov, on-line 

58.29.40 

Programska oprema, izvirniki 62.01.29 
Programska oprema, maloprodaja 47.00.31 
Programska oprema, posredovanje 63.11.13 
Programska oprema, posredovanje pri prodaji 46.14.11 
Programska oprema, svetovanje o njej 62.02.20 
Programska oprema, veleprodaja 46.51.10 
Programski jeziki, na nosilcih zapisa 58.29.14 
Programski paketi, sistemski, na nosilcih zapisa 58.29.11 
Proizvodi gospodinjstev za lastne potrebe 98.10.10 
Proizvodna dela, dajanje delavcev v najem 78.30.14 
Proizvodna dela, posredovanje začasnih 
delavcev 

78.20.14 

Proizvodne hale 41.00.20 
Proizvodne hale, gradnja 41.00.40 
Proizvodni procesi, projektiranje 71.12.17 
Projekcijski zasloni 26.70.17 
Projektili 25.40.13 
Projektiranje alarmnih sistemov v stavbah 71.12.12 
Projektiranje cest 71.12.14 
Projektiranje električne inštalacije v stavbah 71.12.12 
Projektiranje energetske infrastrukture 71.12.13 
Projektiranje energetskih objektov 71.12.13 
Projektiranje hidrogradbenih objektov 71.12.14 
Projektiranje inštalacij v stavbah 71.12.12 
Projektiranje komunikacijske napeljave v 
stavbah 

71.12.12 

Projektiranje mehanskih inštalacij v stavbah 71.12.12 
Projektiranje mostov, viaduktov 71.12.14 
Projektiranje nestanovanjskih stavb 71.11.22 
Projektiranje novih izdelkov 71.12.17 
Projektiranje objektov nizke gradnje 71.12.14 
Projektiranje oskrbe z vodo 71.12.16 
Projektiranje osuševanja 71.12.16 
Projektiranje proizvodnih procesov 71.12.17 
Projektiranje ravnanja z odpadki 71.12.15 
Projektiranje ravnanja z odplakami 71.12.16 
Projektiranje reciklaže odpadkov 71.12.15 
Projektiranje sistemov kontrole prometa 71.12.14 
Projektiranje sistemov za industrijsko  
procesno krmiljenje 

33.20.60 

Projektiranje stanovanjskih stavb 71.11.21 
Projektiranje telekomunikacij 71.12.18 
Projektiranje temeljev, konstrukcije stavb 71.12.12 
Projektiranje toplovodov 71.12.19 
Projektiranje transportne infrastrukture 71.12.14 
Projektiranje vodovodnega, kanalizacijskega 
omrežja 

71.12.14 

Projektorji profilov 26.51.66 
Projektorji za diapozitive 26.70.16 
Projektorji za filme, diafilme 26.70.16 
Projektorji, računalniški 26.20.17 
Projektorji, video, tudi na tekoče kristale 26.40.34 
Prometna oprema, mehanična 30.20.40 
Prometna policija 84.24.11 
Prometna signalizacija, montaža, vzdrževanje, 
popravilo 

43.21.10 

Prometna signalizacijska oprema, električna 27.90.70 
Prometne postaje - stavbe 41.00.20 
Prometne postaje, gradnja 41.00.40 
Prometne table, osvetljene 27.40.24 
Prometni inšpektorat 84.13.14 
Prometni znaki, kovinski 25.99.29 
Prometni znaki, postavljanje 42.11.20 
Promocija športnih prireditev 93.19.11 
Promocija umetniških uprizoritev 90.02.12 
Promocija, turistična 79.90.11 
Propaganda, ekonomska, kompletna storitev 73.11.11 
Propagandne akcije, zasnova 73.11.13 
Propagiranje izdelkov na prodajnem mestu 73.11.19 
Propagiranje izdelkov po telefonu 73.11.19 
Propagiranje izdelkov z raznašanjem 73.11.19 
Propan 19.20.31 
Propanol 20.14.22 
Propelerji zračnih plovil 30.30.50 
Propelerji, ladijski 25.99.26 
Propelerske črpalke za tekočine 28.13.14 
Propen, > 95 % 20.14.11 
Propen, surov (< 90%) 19.20.32 
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Propilen, > 95 % 20.14.11 
Propilen, surov (< 90%) 19.20.32 
Propilenglikol 20.14.23 
Propilenski trakovi 20.60.14 
Proseni kosmiči, kaša 10.61.33 
Proso, navadno (Panicum miliaceum) 01.11.42 
Prosojnice, izdelava 18.13.30 
Prospekti 58.19.15 
Prospekti, tiskanje 18.12.12 
Prostaglandini 21.10.52 
Prostitutke, storitve 96.09.12 
Prosto kovanje, po naročilu 25.50.11 
Prostor na oglaševalskih panojih, posredništvo 
pri prodaji 

73.12.19 

Prostor za oglase v elektronskih knjigah 58.11.42 
Prostor za oglase v internetnih časopisih 58.13.32 
Prostor za oglase v tiskanih časopisih 58.13.31 
Prostor za oglase v tiskanih knjigah 58.11.41 
Prostor za oglaševanje na internetu, 
posredništvo pri prodaji 

73.12.13 

Prostor za oglaševanje na vozilih, posredništvo 
pri prodaji 

73.12.19 

Prostor za oglaševanje v internetnih revijah in 
periodiki 

58.14.32 

Prostor za oglaševanje v tiskanih medijih, 
posredništvo pri prodaji 

73.12.11 

Prostor za oglaševanje v tiskanih revijah in 
perioadiki 

58.14.31 

Prostor za oglaševanje, preprodaja 73.12.20 
Prostorsko načrtovanje 71.11.32 
Prošek 11.03.10 
Proteaze 20.14.64 
Proteinski koncentrati 10.89.19 
Protektirani plašči 22.11.20 
Protestna gibanja, storitve 94.99.11 
Proteze, ortopedske, zobne 32.50.22 
Protihrupne ograje, postavljanje 42.11.20 
Protihrupni nasadi, vzdrževanje 81.30.10 
Protikorozijska zaščita avtomobilov 45.20.14 
Protikorozijska zaščita kovinskih gradbenih 
konstrukcij 

43.34.10 

Protipoplavna obramba 84.25.19 
Protipoplavno pozavarovanje 65.20.25 
Protipoplavno zavarovanje 65.12.49 
Protipotresni temelji, gradnja 43.99.30 
Protipožarna signalizacijska oprema, električna 26.30.50 
Protipožarne alarmne naprave, montaža 43.21.10 
Protipožarno izoliranje prostorov 43.29.11 
Protitočne rakete 20.51.14 
Protitočno pozavarovanje 65.20.25 
Protitočno zavarovanje 65.12.49 
Protivlomna signalizacijska oprema, električna 26.30.50 
Protivlomne naprave, montaža 43.21.10 
Protokolarne storitve 84.11.29 
Protonski mikroskopi 26.51.61 
Prototipi novih izdelkov, razvoj 71.12.17 
Provitamini 21.10.51 
Prozorni papir 17.12.60 
Prstani iz neplemenitih kovin 32.13.10 
Prstani, ahatni 32.12.14 
Prstani, draguljarski 32.12.13 
Prstani, maloprodaja 47.00.82 
Prstani, z dragimi kamni 32.12.14 
Pršila proti ušem 20.20.11 
Pršila za odišavljanje prostorov 20.41.41 
Pršilke za parfume ipd. 32.99.52 
Pršilniki za kmetijstvo 28.30.60 

Pršne kadi, iz plastike 22.23.12 
Pršne kadi, keramične 23.42.10 
Pršut, goveji 10.13.12 
Pršut, maloprodaja 47.00.14 
Pršut, prašičji 10.13.11 
Prt, namizni, iz plastičnih mas 22.29.23 
Prti, maloprodaja 47.00.51 
Prti, namizni 13.92.13 
Prti, posojanje 77.29.14 
Prti, veleprodaja 46.41.13 
Prtički, papirnati 17.22.11 
Prtljaga,  pretovarjanje v pristaniščih  52.24.13 
Prtljaga,  pretovarjanje, razen v pristaniščih  52.24.19 
Prtljažni vozički 30.99.10 
Pručke, lesene 31.00.12 
Pručke, plastične 31.00.13 
Pruska kislina 20.13.24 
Prva pomoč, kompleti 21.20.24 
Prva socialna pomoč 88.99.12 
Psi 01.49.19 
Psihiatrične bolnišnične storitve 86.10.14 
Psihoanaliza 86.90.18 
Psihosocialna pomoč 88.99.19 
Psihoterapija 86.90.18 
Psihrometri 26.51.51 
Pšenica, maloprodaja 47.00.87 
Pšenica, navadna (Triticum common) 01.11.12 
Pšenica, trda; durum (Triticum durum) 01.11.11 
Pšenična moka 10.61.21 
Pšenični gluten 10.62.11 
Pšenični otrobi 10.61.40 
Pšenični škrob 10.62.11 
Pšenični zdrob 10.61.31 
Pterokarp; oreškar (Pterocarya spp) 01.30.10 
PTFE (politetrafluoretilen) v primarni obliki 20.16.30 
Ptičje kletke, kovinske 25.99.29 
Ptičje kože 10.12.50 
Public relation 70.21.10 
Publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat 
tedensko, internetne 

58.14.20 

Publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat 
tedensko, internetne 

58.13.20 

Publikacije, ki izhajajo najmanj štirikrat 
tedensko, tiskane 

58.13.10 

Publikacije, splošne, ki izhajajo manj kot  
štirikrat tedensko, tiskane 

58.14.11 

Publikacije, strokovne, ki izhajajo manj kot 
štirikrat tedensko, tiskane 

58.14.12 

Pucki za hokej 32.30.15 
Puder za kozmetično ali toaletno rabo 20.42.14 
Puding, prašek zanj 10.89.19 
Pudrnice 32.99.52 
Puhalnik za sneg 28.92.30 
Pujski 01.46.10 
Puliji, pleteni 14.39.10 
Puljena mastna volna 10.11.41 
Puloverji, pleteni 14.39.10 
Pulti, delovni, kovinski 31.09.11 
Pulti, delovni, leseni 31.09.13 
Pulti, kuhinjski, leseni 31.02.10 
Pulti, prodajni, leseni 31.01.13 
Pulti, trgovinski, kovinski 31.01.11 
Punčke 32.40.11 
Purani 01.47.12 
Puranje meso, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Puranje meso, zamrznjeno 10.12.20 
Pustne maske 32.99.51 
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Puške, lovske 25.40.12 
Puške, plinske 25.40.12 
Puške, podvodne 25.40.12 
Puške, športne 25.40.12 
Puške, veleprodaja 46.69.16 
Puške, vojaške 25.40.11 
Pušpan (Buxus sempervirens) 01.30.10 
Puzzle 32.40.32 
PVA (polivinil acetat) v primarni obliki 20.16.52 
PVC (polivinil klorid) v primarni obliki 20.16.30 
PVC vrečke 22.22.12 
  
  
R  
  
Rabarbara (Rheum rhabarbarum) 01.13.39 
Rabljena oblačila 14.13.40 
Rabljena oblačila, maloprodaja 47.00.71 
Rabljene zračnice in gume 38.11.53 
Rabljeni avtomobili, maloprodaja 45.11.22 
Rabljeni plašči za avtomobile 38.11.53 
Race 01.47.14 
Račja jajca, cela 01.47.22 
Račje meso, sveže ali ohlajeno 10.12.10 
Račje meso, zamrznjeno 10.12.20 
Račke za uriniranje, steklene 23.19.23 
Račke, plastične, lesene 32.40.12 
Računala, logaritemska 26.51.32 
Računala, pisarniška 28.23.12 
Računalniški delavci, dajanje v najem 78.30.11 
Računalniški delavci, posredovanje njihovega 
začasnega dela 

78.20.11 

Računalniki, analogni 26.20.11 
Računalniki, dajanje v zakup brez operaterjev 77.33.12 
Računalniki, digitalni, prenosni 26.20.11 
Računalniki, inštaliranje 62.09.10 
Računalniki, maloprodaja 47.00.31 
Računalniki, odrabljeni, za demontažo 38.11.49 
Računalniki, popravilo 95.11.10 
Računalniki, s procesorjem, vhodno in izhodno 
enoto v istem ohišju 

26.20.13 

Računalniki, veleprodaja 46.51.10 
Računalniška animacija 59.12.15 
Računalniška mreža, napeljava kablov 43.21.10 
Računalniška obdelava podatkov 63.11.11 
Računalniška oprema, posredovanje pri  
prodaji 

46.14.11 
 

Računalniška razvojna orodja, na nosilcih 
zapisa 

58.29.14 

Računalniška sistemska programska oprema, 
presneta z interneta 

58.29.31 

Računalniške igre on-line 58.21.30 
Računalniške igre, izvirniki 62.01.21 
Računalniške igre, na nosilcih zapisa 58.21.10 
Računalniške igre, presnete z interneta 58.21.20 
Računalniške naprave, svetovanje o njih 62.02.10 
Računalniški čas, dajanje v najem 63.11.11 
Računalniški operacijski sistemi, na nosilcih 
zapisa 

58.29.11 

Računalniški operacijski sistemi, presnetki 58.29.31 
Računalniški programi za delovanje omrežja,  
na nosilcih zapisa 

58.29.12 

Računalniški programi za posebno rabo, na 
nosilcih zapisa 

58.29.29 

Računalniški programi za posebno rabo, 
presnetki z interneta 

58.29.32 

Računalniški programi za splošno rabo, na 
nosilcih zapisa 

58.29.21 

Računalniški programi za splošno rabo, 
presnetki z interneta 

58.29.32 

Računalniški programi za upravljanje baz 
podatkov, na nosilcih zapisa 

58.29.13 

Računalniški programi, izvirniki 62.01.29 
Računalniški programi, on-line 58.29.40 
Računalniški programski jeziki, na nosilcih 
zapisa 

58.29.14 

Računalniški sistemi, svetovanje o njih 62.02.20 
Računalniški sistemi, upravljanje 62.03.12 
Računalniški tečaji 85.59.12 
Računalniški zasloni 26.20.17 
Računalniško oblikovanje za tisk 18.13.10 
Računalniško omrežje, upravljanje 62.03.11 
Računalniško stavljenje, oblikovanje 18.13.10 
Računalniško tabeliranje podatkov 63.11.11 
Računovodske storitve 69.20.21 
Računski stroji 28.23.12 
Radarji 26.51.20 
Radarske letališke storitve 52.23.12 
Radenska 11.07.11 
Radenska, maloprodaja 47.00.26 
Radiatorji za centralno ogrevanje, razen 
električnih 

25.21.11 

Radiatorji, električni 27.51.26 
Radiatorji, maloprodaja 47.00.45 
Radiatorji, veleprodaja 46.74.12 
Radič; vitlof (Cichoriun intybus foliosum) 01.13.15 
Radijske igre, produkcija 59.20.21 
Radijske oddaje, izvirniki 59.20.22 
Radijske oddaje, produkcija 59.20.21 
Radijski oddajniki brez sprejemnika 26.30.12 
Radijski oddajniki, veleprodaja 46.52.11 
Radijski oglaševalski čas 60.10.30 
Radijski pozivniki 26.40.44 
Radijski programi, izvirniki 60.10.12 
Radijski programi, predvajanje 60.10.11 
Radijski sprejemniki brez zunanjega vira 
energije 

26.40.11 

Radijski sprejemniki na zunanji vir energije 26.40.12 
Radijski sprejemniki za motorna vozila 26.40.12 
Radijski sprejemniki, popravilo 95.21.10 
Radijski sprejemniki, veleprodaja 46.43.12 
Radijski svetilniki 26.51.20 
Radio sonde, meteorološke 26.51.12 
Radio sprejemniki, maloprodaja 47.00.33 
Radioaktivni elementi 20.13.13 
Radioaktivni odpadki, predelava 38.22.11 
Radioaparati, posredovanje pri prodaji 46.15.12 
Radiokasetofoni 26.40.11 
Radionavigacijske naprave 26.51.20 
Radiostezisti, storitve 96.09.19 
Radiotelefonski aparati 26.30.11 
Radiotelegrafski oddajniki s sprejemnikom 26.30.11 
Radirke 22.19.73 
Radirke, maloprodaja 47.00.63 
Radirke, veleprodaja 46.49.23 
Rafija (Raphia ruffia) 01.29.30 
Rafinerije - objekti 42.99.11 
Rafinerije, gradnja 42.99.21 
Rafinerijski plin 19.20.32 
Rafiniran baker 24.44.13 
Rafinirani naftni plini 19.20.31 
Rafinirani sladkor 10.81.12 
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Rafinirano arašidovo olje 10.41.52 
Rafinirano bombaževo olje 10.41.55 
Rafinirano bučno olje 10.41.59 
Rafinirano gorčično olje 10.41.56 
Rafinirano kokosovo olje 10.41.58 
Rafinirano laneno olje 10.41.59 
Rafinirano olivno olje 10.41.53 
Rafinirano palmovo olje 10.41.57 
Rafinirano rastlinsko olje 10.41.5 
Rafinirano repično olje 10.41.56 
Rafinirano ricinusovo olje 10.41.59 
Rafinirano sezamovo olje 10.41.59 
Rafinirano sojino olje 10.41.51 
Rafinirano sončnično olje 10.41.54 
Rafinirano žveplo 20.13.66 
Rafinoza 21.10.40 
Rafting centri, storitve 93.19.13 
Raglje 32.20.15 
Raguji, pripravki zanje 10.89.11 
Rahljalniki 28.30.32 
Rakete, bojne 25.40.13 
Rakete, medplanetarne, lansiranje 52.23.20 
Rakete, signalne ali proti toči 20.51.14 
Rakete, za ognjemet 20.51.13 
Raki, gojeni, sveži 03.00.32 
Raki, konzervirani 10.20.34 
Raki, maloprodaja 47.00.15 
Raki, sveži, negojeni 03.00.31 
Raki, veleprodaja 46.38.10 
Raki, zamrznjeni 10.20.31 
Rakovice, negojene, sveže 03.00.31 
RAM pomnilniki 26.11.30 
Ramija (Boehmeria nivea) 01.16.19 
Ramija, pripravljena za predenje 13.10.29 
Rampe za vesoljske rakete 30.30.40 
Ranjak (Anthyllis vulneraria) 01.19.10 
Ranžiranje vlakov 52.21.11 
Rapidografi 32.99.13 
Rarogi, negojeni, sveži 03.00.31 
Rastline v stavbah, okrasne, vzdrževanje 81.30.10 
Rastline za farmacijo, parfumerije 01.28.30 
Rastline, maloprodaja 47.00.77 
Rastline, okrasne 01.30.10 
Rastline, posredovanje pri prodaji 46.11.12 
Rastline, veleprodaja 46.22.10 
Rastlinje, umetno 32.99.55 
Rastlinska gnojila 20.15.80 
Rastlinska smetana 10.89.19 
Rastlinska zdravila, izvlečki 21.20.13 
Rastlinske maščobe, hidrogenirane 10.41.60 
Rastlinski ekstrakti 10.89.15 
Rastlinski ekstrakti, pripravljeni, za zdravilne 
namene 

21.20.13 

Rastlinski izvlečki 10.89.15 
Rastlinski izvlečki, pripravljeni, za zdravilne 
namene 

21.20.13 

Rastlinski odpadki in ostanki 10.39.30 
Rastlinski vosek 10.41.71 
Rastlinsko olje, rafinirano 10.41.5 
Rastlinsko olje, surovo 10.41.2 
Rašplje 25.73.30 
Ratluk 10.82.23 
Ratraki za sneg 28.99.39 
Ravioli, kuhani 10.85.14 
Ravioli, surovi 10.73.11 
Ravnalni stroji za kovine 28.41.31 
Ravnalniki 28.92.22 

Ravnanje kovin 25.62.20 
Ravnanje s kužnimi živalmi 38.22.19 
Ravnanje z nevarnimi odpadki 38.22.19 
Ravno steklo, neobdelano 23.11.11 
Ravno steklo, obdelano 23.12.11 
Razcepke 25.94.12 
Razcepke, aluminijaste 25.93.14 
Razdelilne glave za obdelovalne stroje 28.49.23 
Razdelilne omare, <= 1000 V 27.12.31 
Razdeljevanje reklamnih materialov 73.11.19 
Razglednice, tiskane 58.19.11 
Razglednice, tiskanje 18.12.14 
Razgradnja nenevarnih odpadkov 38.21.29 
Raziskovanje javnega mnenja 73.20.20 
Raziskovanje na področju antropologije 72.20.19 
Raziskovanje na področju astronomije 72.19.13 
Raziskovanje na področju biologije 72.19.16 
Raziskovanje na področju demografije 72.20.19 
Raziskovanje na področju družboslovnih ved 72.20.1 
Raziskovanje na področju ekologije 72.19.15 
Raziskovanje na področju ekonomije 72.20.11 
Raziskovanje na področju elektromagnetizma 72.19.13 
Raziskovanje na področju filozofije 72.20.29 
Raziskovanje na področju fizike 72.19.13 
Raziskovanje na področju geografije 72.20.19 
Raziskovanje na področju geologije 72.19.15 
Raziskovanje na področju gradbeništva 72.19.29 
Raziskovanje na področju humanističnih ved 72.20.2 
Raziskovanje na področju industrijske 
biotehnologije 

72.11.12 

Raziskovanje na področju jezikoslovja 72.20.21 
Raziskovanje na področju kemije 72.19.14 
Raziskovanje na področju kmetijske 
biotehnologije 

72.11.13 

Raziskovanje na področju kmetijstva, 
gozdarstva 

72.19.40 

Raziskovanje na področju književnosti 72.20.21 
Raziskovanje na področju komunikacij 72.19.29 
Raziskovanje na področju matematike 72.19.11 
Raziskovanje na področju medicine, farmacije 72.19.30 
Raziskovanje na področju nanotehnologije 72.19.21 
Raziskovanje na področju navtike, letalstva 72.19.29 
Raziskovanje na področju okoljske 
biotehnologije 

72.11.12 

Raziskovanje na področju političnih ved 72.20.19 
Raziskovanje na področju prava 72.20.13 
Raziskovanje na področju preventivne higiene 72.19.30 
Raziskovanje na področju psihologije 72.20.12 
Raziskovanje na področju računalništva 72.19.12 
Raziskovanje na področju sociologije 72.20.19 
Raziskovanje na področju tehnike 72.19.29 
Raziskovanje na področju teologije 72.20.29 
Raziskovanje na področju toplote, svetlobe 72.19.13 
Raziskovanje na področju umetnosti 72.20.29 
Raziskovanje na področju ved o zemlji 72.19.15 
Raziskovanje na področju verstev 72.20.29 
Raziskovanje na področju veterine 72.19.40 
Raziskovanje na področju zdravstvene 
biotehnologije 

72.11.11 

Raziskovanje na področju zgodovine 72.20.29 
Raziskovanje o katalizi, fiziologiji, ekologiji  
živali, rastlin 

72.19.16 

Raziskovanje tržišča - kvalitativne ankete 73.20.11 
Raziskovanje tržišča - kvantitativne ad hoc 
ankete 

73.20.12 

Raziskovanje tržišča - kvantitativne trajne 
ankete 

73.20.13 
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Raziskovanje tržišča, razen z anketami 73.20.14 
Razkuževanje vozil, stanovanj ipd. 81.29.11 
Razkužila 20.20.14 
Razlitja na vodnih površinah, čiščenje 39.00.12 
Razminiranje zemljišča 39.00.11 
Razmnoževanje gradiva, razen tiskanja 82.19.11 
Razmnoževanje plošč (CD, gramofonskih) 18.20.10 
Razmnoževanje računalniških zapisov 18.20.30 
Razmnoževanje video zapisov 18.20.20 
Razmnoževanje zvočnih zapisov 18.20.10 
Raznašanje časopisov, pošiljk 53.20.19 
Raznašanje hrane na dom 53.20.12 
Razpela iz draguljev 32.12.14 
Razpela, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Razpela, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Razpošiljanje materialov 82.19.12 
Razpršilke za parfume ipd. 32.99.52 
Razpršilne pištole 28.29.22 
Razpršilo za prekrivanje ran 21.20.24 
Razredčila, sestavljena, anorganska 20.59.59 
Razrez dokumentov 80.10.19 
Razrez ladij 38.31.11 
Razrez velikih kovinskih kosov za sekundarno 
surovino 

38.32.11 

Razrezovanje kovin 25.62.20 
Razsoljevanje morske vode 36.00.20 
Razstave, muzejske, organiziranje 91.02.10 
Razstave, organiziranje 82.30.12 
Razstavišča, gradnja 41.00.40 
Razstaviščne stavbe 41.00.20 
Razstavne vitrine z vzorci 32.99.53 
Razstreliva 20.51.11 
Razstreliva, veleprodaja 46.75.12 
Razstreljevanje 43.12.11 
Razsuti tovor, pomorski prevoz 50.20.15 
Razsvetljava parkov, inštalacija, popravila, 
vzdrževanje 

43.21.10 

Razsvetljava smučišč, inštalacija 43.21.10 
Razsvetljava za novoletne jelke, električna 27.40.32 
Razsvetljava za vozila 29.31.23 
Razsvetljava, cestna, pristaniška, inštalacija 43.21.10 
Razsvetljava, cestna, pristaniška, popravilo, 
vzdrževanje 

43.21.10 

Razvažanje vode s cisternami 36.00.20 
Razvedrilne predstave, prirejanje 93.29.29 
Razvedrilne televizijske oddaje, produkcija 59.11.13 
Razvedrilni pogovori, tudi po telefonu 96.09.12 
Razvijalec za fotografijo 20.59.12 
Razvijalne kadi in naprave za fotolaboratorije 26.70.17 
Razvijanje filmov 74.20.31 
Razvijanje fotografskih posnetkov, diapozitivov 74.20.31 
Razviti diapozitivi 74.20.19 
Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali  
druge živalske dlake 

13.10.91 

Razvlaknjevalni stroji za celulozo 28.95.11 
Razvlaževanje zidov 43.99.90 
Razvoj na področju biotehnologije 72.11.1 
Razvoj programov za podatkove baze 62.01.11 
Razvoj programske opreme po naročilu stranke 62.01.11 
Razvoj projektov gradnje stanovanjskih stavb  
za trg 

41.00 

Razvoj prototipov novih izdelkov 71.12.17 
Rdeča pesa (Beta vulgaris rubra) 01.13.49 
Reagenti za določanje krvnih skupin 21.20.23 
Reagenti, laboratorijski 20.59.52 
Reagenti, veleprodaja 46.75.12 
Reaktivni motorji, letalski, razen turboreaktivnih 30.30.13 

Reaktorji, jedrski 25.30.21 
Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla, 
hladno oblikovana 

24.33.20 

Rebrinec (Pastinaca sativa) 01.13.49 
Rebula 11.02.12 
Reciklaža kovinskih ostankov 38.32.11 
Reciklaža nekovinskih ostankov 38.32.12 
Reciklirani vložek iz kovinskih odpadkov 38.32.2 
Reciklirani vložek iz nekovinskih ostankov 38.32.3 
Recitacije 90.01.10 
Rečni potniški prevoz 50.30.1 
Rečni prevoz drugega tovora 50.40.19 
Rečni prevoz drugih tekočin in plinov s tankerji 50.40.13 
Rečni prevoz nafte s tankerji 50.40.12 
Rečni prevoz poštnih pošiljk 50.40.19 
Rečni prevoz potnikov z drugimi plovili 50.30.19 
Rečni prevoz potnikov z izletniškimi ladjami 50.30.12 
Rečni prevoz tovora 50.40.1 
Rečni prevoz zabojnikov (kontejnerjev) 50.40.14 
Rečni prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora 50.40.11 
Redčenje sestojev 02.40.10 
Redis peresa 32.99.14 
Redkev, črna (Raphanus sativus niger) 01.13.49 
Redkev, oljna - seme (Raphanus sativus 
oleiferus) 

01.11.99 

Redkvica (Raphanus sativus radicula) 01.13.49 
Redni tovorni zračni prevoz 51.21.13 
Redni zračni prevoz poštnih pošiljk 51.21.12 
Redni zračni prevoz potnikov na domačih linijah 51.10.11 
Redni zračni prevoz potnikov na mednarodnih 
linijah 

51.10.13 

Redni zračni prevoz zabojnikov 51.21.11 
Redreser za fotogrametrijo 26.51.12 
Reduciranje škodljivih snovi v stavbah 39.00.14 
Redukcijski ventili 28.14.11 
Reflektorji, scenski 27.40.39 
Reflektorji, veleprodaja 46.69.15 
Reflektorski vložki z žarnicami 27.40.11 
Refošk 11.02.12 
Refraktometri 26.51.53 
Refraktorji, astronomski 26.70.22 
Regali za papir, pisarniški, kovinski 25.99.22 
Regali, kovinski 31.01.11 
Regali, pisarniški, leseni 31.01.12 
Regali, stanovanjski, leseni 31.09.12 
Regatni čolni 30.12.19 
Regeneracija trakov za pisalne stroje in 
tiskalnike 

32.99.16 

Regenerirana guma v primarni obliki 22.19.10 
Regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov 38.32.12 
Registracija plovil 52.22.19 
Registracija vrednostnih papirjev 66.12.11 
Registratorji, iz lepenke 17.21.15 
Registri 17.23.13 
Registrirne blagajne 28.23.13 
Registrirne ure 26.52.28 
Registrske tablice za avtomobile 25.99.29 
Regrat (Taraxacum officinale) 01.13.19 
Regratovo vino 11.03.10 
Regulacijske naprave, instrumenti, avtomatski 26.51.65 
Regulatorji rasti 20.20.13 
Rehabilitacija brezposelnih, zaposlitvena 88.99.13 
Rehabilitacija, zaposlitvena 88.10.13 
Rehabilitacijske bolnišnične storitve 86.10.13 
Rejniški domovi 87.90.11 
Reklamiranje sponzorjev na športnih dresih ipd. 73.12.19 
Reklamiranje turizma 79.90.11 
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Reklamiranje, neposredno 73.11.12 
Reklamne publikacije, ki izhajajo manj kot 
štirikrat tedensko, tiskane 

58.14.19 

Reklamne tiskovine 58.19.15 
Reklamni časopisi, tiskani 58.13.10 
Reklamni panoji, posredništvo pri prodaji 
prostora za oglaševanje 

73.12.19 

Reklamni prostor na internetu 63.11.30 
Reklamni spoti, produkcija 59.11.12 
Reklamni spoti, zasnova 73.11.13 
Reklamni spoti, zasnova in izvedba 73.11.11 
Reklamno fotografiranje 74.20.22 
Rekonstrukcija zgodovinskih krajev 91.03.10 
Rekonstrukcije ladij 30.11.91 
Rekreacijska društva, storitve 94.99.16 
Rekreacijska oprema, posojanje 77.21.10 
Rekreacijske površine, gradnja 41.00.40 
Rekreacijski parki, obratovanje 93.29.11 
Rektifikacijske naprave 28.29.11 
Rekviziti za družabne igre 32.40.42 
Rekviziti, atletski, gimnastični 32.30.14 
Rekviziti, čarovniški 32.99.51 
Releji 27.12.24 
Reliefni papir, grafični 17.23.14 
Reliefni zemljevidi 32.99.53 
Remi karte 32.40.41 
Remorkerji 30.11.32 
Remorkerske storitve, po celinskih vodah 50.40.22 
Remorkerske storitve, po morju 50.20.22 
Rent-a-car 77.11.10 
Rentgenske cevi 26.60.11 
Rentgenske naprave za medicino 26.60.11 
Rentgensko slikanje, brez diagnostike 86.90.17 
Reostati 27.90.60 
Repa (Brassica rapa rapifera) 01.19.10 
Repa, kisla 10.39.17 
Repelenti 20.20.11 
Repica, krmna (Brassica napus oleifera) 01.19.10 
Repica, oljna - seme (Brassica napus oleifera) 01.11.93 
Repično olje, rafinirano 10.41.56 
Repično olje, surovo 10.41.26 
Repincelj (Valerianella locusta) 01.13.19 
Repnjak (Arabis spp) 01.30.10 
Reportaže, radijske, izvirniki 59.20.22 
Reportaže, radijske, produkcija 59.20.21 
Reportaže, televizijske, izvirniki 59.11.21 
Reportaže, televizijske, produkcija 59.11.13 
Reportažna vozila 29.10.59 
Reportažno fotografiranje 74.20.23 
Reporterske storitve 90.03.11 
Reprodukcije umetnin, internetne 58.19.29 
Reprografski izdelki, izdelava 18.13.30 
Resa, jesenska (Calluna spp) 01.30.10 
Restavracije - stavbe 41.00.20 
Restavracije, gradnja 41.00.40 
Restavracije, samopostrežne, storitve 56.10.13 
Restavracije, strežba hrane in pijač 56.10.11 
Restavriranje umetniških del 90.03.11 
Rešeta, ročna 32.99.59 
Rešetke, okenske, vratne, kovinske 25.12.10 
Rešetke, železne, bakrene 25.93.13 
Reševalna služba, gorska, jamarska 84.25.19 
Reševalna vozila, prevoz z njimi 86.90.14 
Reševalni avtomobili, veleprodaja 45.11.12 
Reševalni jopiči, tekstilni 13.92.29 
Reševanje in ponovno splavljanje morskih plovil 52.22.15 
Reševanje in ponovno splavljanje plovil na 
celinskih vodah 

52.22.16 

Reševanje računalniških podatkov po sesutju 62.09.20 
Reševanje s helikopterji in drugimi zrakoplovi 84.25.19 
Reševanje v nesrečah 84.25.19 
Retorte iz ognjevzdržne keramike 23.20.14 
Retorte, steklene 23.19.23 
Retortno oglje 19.10.10 
Retuširanje fotografij 74.20.32 
Reven (Rheum rhabarbarum) 01.13.39 
Revije, internetne 58.14.20 
Revije, maloprodaja 47.00.62 
Revije, splošne, ki izhajajo manj kot štirikrat 
tedensko, tiskane 

58.14.11 

Revije, strokovne, ki izhajajo manj kot štirikrat 
tedensko, tiskane 

58.14.12 

Revije, tiskanje 18.12.13 
Revije, veleprodaja 46.49.22 
Revizija računov  74.90.11 
Revizija, finančna 69.20.10 
Revolverji 25.40.12 
Rezače za zemljo 25.73.10 
Rezala za cevi ipd., ročna 25.73.30 
Rezalne klešče 25.73.30 
Rezalniki za krmo 28.30.83 
Rezalniki za živo mejo, ročni, z električnim 
motorjem 

28.24.11 

Rezana vlakna iz sintetičnih filamentov 20.60.11 
Rezana vlakna iz umetnih filamentov 20.60.21 
Rezanci 10.73.11 
Rezanci sladkorne pese 10.81.20 
Rezano cvetje 01.19.21 
Rezbarski material, rastlinski 32.99.59 
Rezbarski okraski iz slonovine, roževine ipd. 32.99.59 
Rezervati, naravni, varovanje 91.04.12 
Rezerviranje avtobusnih prevozov 79.11.13 
Rezerviranje gostinske nastanitve 79.11.21 
Rezerviranje križarjenja 79.11.22 
Rezerviranje najema vozil 79.11.14 
Rezerviranje paketnih potovanj 79.11.23 
Rezerviranje poletov 79.11.11 
Rezerviranje prevozov 79.11.1 
Rezerviranje prevozov z ladjami 79.11.19 
Rezerviranje prevozov z železnico 79.11.12 
Rezerviranje vstopnic 79.90.39 
Rezervne datoteke, shranjevanje 63.11.13 
Rezervoarji s prostornino > 300 l, iz plastičnih 
mas 

22.23.13 

Rezervoarji za gorivo, za motorna vozila 29.32.30 
Rezervoarji, kovinski, < 50  l 25.91.12 
Rezervoarji, kovinski, > 300 l 25.29.11 
Rezervoarji, kovinski, 50 - 300 l 25.91.11 
Rezila za stroje, veleprodaja 46.69.12 
Rezila za strojno obdelavo 25.73.60 
Rezila za žage vseh vrst 25.73.20 
Rezila, pisarniška 25.71.13 
Rezilne verige za žage 25.73.20 
Rezinoidi 20.53.10 
Rezivka; berivka (Lactuca sativa crispa) 01.13.14 
Rezkala 25.73.40 
Rezkalni stroji za les, plastiko ipd 28.49.12 
Rezkalniki za kovine 28.41.22 
Rezkanje kovin 25.62.20 
Rezultati raziskovanj, licenčne storitve 77.40.11 
Režiranje umetniških predstav 90.02.19 
Ribe, akvarijske, maloprodaja 47.00.79 
Ribe, konzervirane 10.20.25 
Ribe, maloprodaja 47.00.15 



KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 STVARNO KAZALO 

 

443 

Ribe, morske, gojene, sveže ali ohlajene 03.00.23 
Ribe, morske, negojene, sveže ali ohlajene 03.00.21 
Ribe, morske, negojene, žive 03.00.12 
Ribe, prekajene 10.20.24 
Ribe, sladkovodne, gojene, sveže ali ohlajene 03.00.24 
Ribe, sladkovodne, gojene, žive 03.00.15 
Ribe, sladkovodne, negojene, sveže ali ohlajene 03.00.22 
Ribe, sladkovodne, negojene, žive 03.00.13 
Ribe, sušene, soljene 10.20.23 
Ribe, veleprodaja 46.38.10 
Ribe, zamrznjene 10.20.13 
Ribe, žive, veleprodaja 46.23.10 
Ribez - sadež (Ribes spp) 01.25.19 
Ribez - sadike (Ribes nigrum) 01.30.10 
Ribiška oprema za športni ribolov 32.30.16 
Ribiške ladje 30.11.31 
Ribiške mreže 13.94.12 
Ribiške palice 32.30.16 
Ribja jetra, sušena, prekajena, soljena 10.20.22 
Ribja jetra, sveža ali ohlajena 10.20.12 
Ribja jetra, zamrznjena 10.20.16 
Ribja moka, neužitna 10.20.41 
Ribja moka, užitna 10.20.33 
Ribje jedi, gotove 10.85.12 
Ribje jedi, pripravljene 10.85.12 
Ribje konzerve 10.20.25 
Ribje meso, zamrznjeno 10.20.15 
Ribje olje 10.41.12 
Ribje palčke 10.20.25 
Ribji fileti, prekajeni 10.20.24 
Ribji fileti, sušeni, soljeni 10.20.21 
Ribji fileti, sveži ali ohlajeni 10.20.11 
Ribji fileti, zamrznjeni 10.20.14 
Ribji izdelki, maloprodaja 47.00.15 
Riboflavin 21.10.51 
Ribogojniške storitve 03.00.72 
Ribolov, športni, storitve 93.19.13 
Riboza 21.10.40 
Ricinusovo olje, rafinirano 10.41.59 
Ricinusovo seme (Ricinus communis) 01.11.99 
Riček - seme (Camelina sativa) 01.11.99 
Rikše 30.99.10 
Rikše, prevozi potnikov 49.39.35 
Ringlo; cibora - sadež (Prunus domestica 
institicia) 

01.24.27 

Ringlo; cibora - sadike (Prunus domestica 
institicia) 

01.30.10 

Ripstol 32.30.14 
Risalna orodja 26.51.32 
Risalne deske 26.51.32 
Risalni žebljički 25.93.14 
Risalno oglje 32.99.15 
Risanke, produkcija 59.11.11 
Risbe, izvirne, umetniške 90.03.13 
Risbe, tiskane 58.19.12 
Ritoznojčan 11.02.12 
Riviere, termalne - stavbe 41.00.20 
Riviere, termalne, gradnja 41.00.40 
Riviere, termalne, obratovanje 93.29.11 
Rizling 11.02.12 
Riž, neoluščen (Oryza spp) 01.12.10 
Riž, obdelan 10.61.12 
Riž, oluščen 10.61.11 

Riž, perujski; kvinoja (Chenopodium quinoa) 01.11.49 
Riževi kosmiči 10.61.33 
Riževi oblati 10.72.19 
Riževi otrobi 10.61.40 
Rjavi premog 05.20.10 
Rjuhe 13.92.12 
Rjuhe, maloprodaja 47.00.51 
Robci iz tkanega blaga 14.19.23 
Robčki iz netkanih tekstilnih materialov 13.95.10 
Robčki, papirnati 17.22.11 
Robidnice - sadež  01.25.12 
Robidnice - sadike (Rubus fructiosus) 01.30.10 
Robinija - sadike (Robinia pseudoacacia) 02.10.11 
Robinjino seme 02.10.12 
Robniki pločnikov, kamniti 23.70.12 
Roboti, večnamenski 28.99.39 
Ročaji dežnikov, palic 32.99.22 
Ročaji za dežnike, leseni 16.29.14 
Ročaji, keramični 23.49.12 
Ročaji, roževinasti 32.99.59 
Ročice, transmisijske 28.15.22 
Ročne črpalke 28.13.22 
Ročne plamenke na plin 28.29.70 
Ročne ure, iz plemenitih kovin 26.52.11 
Ročne ure, razen iz plemenitih kovin 26.52.12 
Ročne žage, z električnim motorjem 28.24.11 
Ročni motorni obdelovalni strojčki 28.24.12 
Ročni strojčki, maloprodaja 47.00.88 
Ročni strojčki, pnevmatični 28.24.12 
Ročni strojčki, z električnim motorjem 28.24.11 
Ročni vozički 30.99.10 
Ročno čiščenje tekstilij 96.01.19 
Ročno izdelan karton 17.12.12 
Ročno izdelan papir 17.12.12 
Ročno orodje, dajanje v najem 77.29.16 
Ročno orodje, maloprodaja 47.00.47 
Ročno orodje, posredovanje pri prodaji 46.15.13 
Ročno orodje, veleprodaja 46.74.13 
Rodenticidi 20.20.19 
Rodeo 93.29.29 
Rodij 24.41.30 
Rododendroni, azaleje (Rhododendron spp) 01.30.10 
Rodoljubna združenja 94.99.14 
Rogovi 32.20.13 
Rogovi jelenov ipd., obdelani 32.99.59 
Rogovi, živalski 10.11.60 
Rogoz (Typha latifolia) 01.29.30 
Rogoznice 16.29.25 
Rokavice iz tkanega blaga 14.19.23 
Rokavice iz usnja 14.19.31 
Rokavice za športe 32.30.15 
Rokavice, gumene 22.19.60 
Rokavice, maloprodaja 47.00.71 
Rokavice, plastične 22.29.10 
Rokavice, pletene ali kvačkane 14.19.13 
Rokavice, veleprodaja 46.42.11 
Rokometaši, storitve 93.19.12 
Rokopisi knjižnih del 90.03.12 
Rokovniki 17.23.13 
Rolete iz plastičnih mas 22.23.14 
Rolete, montaža 43.29.19 
Rolete, tekstilne 13.92.15 
Rolete, veleprodaja 46.73.16 
Rolke 32.30.15 
Roloji, kovinski 25.12.10 
Ropotulje 32.20.15 
Ro-ro ladje 30.11.24 
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Rotacijske hidravlične črpalke za tekočine 28.12.13 
Rotacijske črpalke za tekočine 28.13.13 
Rotacijski hidravlični in pnevmatični pogonski 
stroji 

28.12.12 

Rotacijski kompresorji 28.13.27 
Roto papir 17.12.11 
Rototiskanje 18.11.10 
Rovi, rudniški, kopanje 43.12.11 
Roving iz steklenih vlaken 23.14.11 
Rozete iz blaga, okrasne 13.92.29 
Rozine 10.39.25 
Rože, rezane 01.19.21 
Rože, sadike 01.30.10 
Rože, umetne 32.99.55 
Roževina, obdelana 32.99.59 
Rožičevec - sadike (Ceratonia siliqua) 01.30.10 
Rožiči (Ceratonia siliqua) 01.25.90 
RTV oddajniki s sprejemnikom 26.30.11 
Rubini, brušeni 32.12.11 
Rubini, umetni 20.13.68 
Rudarski transportni trakovi za delo pod zemljo 28.92.11 
Rudarski vagoni 30.20.33 
Rude neželeznih kovin, veleprodaja 46.72.12 
Rude, posredovanje pri prodaji 46.12.12 
Rudna bogastva, preiskovanje 71.12.33 
Rudniška gradbena dela 43.12.11 
Rudniški oporniki, jekleni 25.11.23 
Ruj - listi, lubje (Cotinus coggygria) 01.29.30 
Rukvica (Eruca sativa) 01.13.19 
Rulete 32.40.42 
Rulete, obratovanje 92.00.11 
Rum 11.01.10 
Rumena pogača (U) 07.21.10 
Ruša, travna, v zvitkih ipd. 01.30.10 
Rušenje objektov 43.11.10 
Rušilci 30.11.10 
Rute iz tkanega blaga 14.19.23 
Rute, maloprodaja 47.00.71 
Rute, veleprodaja 46.42.11 
Rutenij 24.41.30 
Rutin 21.10.53 
Rutozid 21.10.53 
Rž (Secale cereale) 01.11.32 
Ržena moka 10.61.22 
Rženi rožički (Claviceps purpurea) 01.28.30 
Ržiga (rž + pšenica) 01.19.10 
  
  
S  
  
Sablje 25.71.15 
Sabljika (Sansevieria spp) 01.16.19 
Sadike  gozdnega drevja 02.10.11 
Sadike cvetlic, sobnih rastlin 01.30.10 
Sadike okrasnih grmovnic, drevja 01.30.10 
Sadike vrtnin, jagod 01.30.10 
Sadike, dovzgojne, okrasnih grmov, dreves 01.30.10 
Sadike, maloprodaja 47.00.77 
Sadike, posredovanje pri prodaji 46.11.12 
Sadike, veleprodaja 46.22.10 
Sadilke, ročne 25.73.10 
Sadilniki 28.30.33 
Sadje, kandirano 10.82.24 
Sadje, lupinasto (orehi), soljeno ali drugače 
konzervirano 

10.39.23 

Sadje, narezano, pakirano 10.39.14 
Sadje, nepredelano, veleprodaja 46.31.11 

Sadje, predelano, maloprodaja 47.00.12 
Sadje, predelano, veleprodaja 46.31.12 
Sadje, sušeno 10.39.25 
Sadje, sveže, maloprodaja 47.00.11 
Sadje, tropsko 01.22.1 
Sadje, umetno 32.99.55 
Sadje, začasno konzervirano 10.39.24 
Sadje, zamrznjeno 10.39.21 
Sadjevec 11.01.10 
Sadna vina 11.03.10 
Sadni čaji 10.83.15 
Sadni jogurt 10.51.52 
Sadni kompoti 10.39.25 
Sadni nektarji, z deležem sadja < 50 % 11.07.19 
Sadni pire 10.39.22 
Sadni sokovi 10.32.1 
Sadni žele 10.39.22 
Sadnja 02.40.10 
Sadnja gozdnih sadik 02.40.10 
Sadno drevje - sadike 01.30.10 
Sadra 08.11.20 
Sadra, žgana 23.52.20 
Safirji, brušeni 32.12.11 
Sagova palma (Metroxylon spp) 01.13.59 
Saharin 20.14.43 
Saharometri 26.51.51 
Saharoza 10.81.12 
Saje (ogljik) 20.13.21 
Sake 11.03.10 
Saki, ribolovni 32.30.16 
Saksofoni 32.20.13 
Salame 10.13.14 
Salame, maloprodaja 47.00.14 
Salicilne kisline 21.10.10 
Salinometri 26.51.51 
Salmiak 20.15.20 
Saloni za fitnes, storitve 93.13.10 
Saloni za relaksacijo 96.04.10 
Saloni, masažni, storitve 96.04.10 
Salonitne plošče 23.65.12 
Samokolnice 30.99.10 
Samokopirni papir, < 36 cm 17.23.11 
Samokopirni papir, > 36 cm 17.12.76 
Samolepilne folije iz plastičnih mas, <= 20 cm  22.29.21 
Samolepilne folije, plošče, trakovi, > 20 cm 22.29.22 
Samolepilne plošče iz plastičnih mas, > 20 cm 22.29.22 
Samolepilni filmi iz plastičnih mas, <= 20 cm  22.29.21 
Samolepilni trakovi iz plastičnih mas, <= 20 cm  22.29.21 
Samolepljiv papir 17.12.77 
Samonakladalne prikolice, za kmetijstvo 28.30.70 
Samopostrežne restavracije, storitve 56.10.13 
Samopostrežne tehtnice, obratovanje 96.09.13 
Samopostrežni fotoaparati, obratovanje 96.09.13 
Samopostrežni pralni stroji, obratovanje 96.01.11 
Samopostrežni stroji, digitalni 28.23.23 
Samorazkladalna motorna vozila 28.92.29 
Samostani, storitve 94.91.10 
Samovozna dvigala 28.22.14 
Samovozni vagoni (razen vzdrževalnih) 30.20.20 
Samski domovi, nastanitve za krajši čas 55.90.12 
Sanacijske storitve na onesnaženi lokaciji 39.00.21 
Sandali z gornjiki iz plastike 15.20.12 
Sandali z gornjiki iz usnja 15.20.13 
Sandali z lesenimi podplati 15.20.32 
Sani, motorne 29.10.52 
Sani, vprežne 30.99.10 
Sani, za športe 32.30.15 
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Saniranje in čiščenje zraka 39.00.13 
Saniranje okolja 39.00.22 
Saniranje onesnaženih zemljišč 39.00.11 
Saniranje škodljivih snovi v stavbah 39.00.14 
Sanitarna keramična oprema 23.42.10 
Sanitarna oprema, maloprodaja 47.00.46 
Sanitarna oprema, veleprodaja 46.73.13 
Sanitarni izdelki, kovinski 25.99.11 
Sanitetna oprema, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Sapindus (Sapindus saponaria) 01.29.30 
Sapodila - sadež (Achras sapota) 01.25.90 
Saponini 21.10.53 
Sapotovec - mleček (čikl-gumi) (Achras zapota) 02.30.11 
Sapotovec (Achras sapota) 01.30.10 
Sardele, sveže ali ohlajene 03.00.21 
Sardine, konzervirane 10.20.25 
Sari (blago) 13.92.29 
Sateliti 30.30.40 
Sateliti, lansiranje 52.23.20 
Sateliti, projektiranje 71.12.14 
Satelitske antene 26.30.40 
Satelitske telekomunikacijske storitve 61.30.10 
Satelitski prenos RTV programa 61.30.20 
Satelitsko sledenje 61.90.10 
Satelitsko zbiranje podatkov, meritve 71.12.34 
Savne, lesene 16.23.19 
Savne, storitve 96.04.10 
Scenaristi, storitve 90.02.19 
Scenska svetila 27.40.39 
Scentilacijski števci 26.51.41 
Scintigrafski aparati, medicinski 26.60.12 
Sečnina (urea, karbamid) 20.15.31 
Sečninske smole v primarni obliki 20.16.55 
Sečnja 02.40.10 
Sedeži iz bambusa, protja ipd 31.00.12 
Sedeži iz plastičnih mas 31.00.13 
Sedeži s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Sedeži z lesenim ogrodjem 31.00.12 
Sedeži za avtomobile 29.32.10 
Sedeži za čolne 30.11.50 
Sedeži za kolesa 30.92.30 
Sedeži za motorna kolesa, mopede 30.91.20 
Sedeži za tirna vozila 30.20.40 
Sedeži, za letala 30.30.50 
Sedežnice 28.22.18 
Sedežnice - objekti 42.12.10 
Sedežnice, gradnja 42.12.20 
Sedežnice, prevoz potnikov 49.39.20 
Sedla 15.12.11 
Sedlarski izdelki 15.12.11 
Sefi, kovinski 25.99.21 
Seizmografi 26.51.12 
Seizmološke meritve 71.12.32 
Seizmometri 26.51.12 
Sejalnice 28.30.33 
Sejanje, sajenje 01.61.10 
Sejmi, organiziranje 82.30.12 
Sekala za svornike, cevi ipd., ročna 25.73.30 
Sekalniki za krmo 28.30.83 
Sekanci, lesni 16.10.23 
Sekire 25.73.10 
Sekire za rezanje mesa 25.71.13 
Sekstanti 26.51.11 
Sekt 11.02.11 
Sekundarne surovine iz aluminija 38.32.25 

Sekundarne surovine iz bakra 38.32.23 
Sekundarne surovine iz gume 38.32.34 
Sekundarne surovine iz kmetijskih ostankov 38.32.39 
Sekundarne surovine iz niklja 38.32.24 
Sekundarne surovine iz ostankov živilske 
industrije 

38.32.39 

Sekundarne surovine iz papirja in kartona 38.32.32 
Sekundarne surovine iz plastike 38.32.33 
Sekundarne surovine iz plemenitih kovin 38.32.21 
Sekundarne surovine iz stekla 38.32.31 
Sekundarne surovine iz tekstila 38.32.35 
Sekundarne surovine iz železnih kovin 38.32.22 
Sekundarno splošno izobraževanje, višje 85.31.14 
Sekundarno splošno izobraževanje, višje, po 
internetu 

85.31.13 

Sekundarno višje poklicno izobraževanje  85.32.14 
Sekundarno višje poklicno izobraževanje po 
internetu 

85.32.13 

Sekvoja; mamutovec (Sequoiadendron 
giganteum) 

01.30.10 

Selen 20.13.21 
Selitve strojev, poslovne opreme ipd. 49.42.19 
Selitvene storitve za gospodinjstva 49.42.11 
Selitvene storitve za poslovne naročnike 49.42.19 
Semaforji 27.90.70 
Semaforji, montaža, popravilo, vzdrževanje 43.21.10 
Seme bombaža (Gossypium sp.) 01.11.84 
Seme gozdnega drevja 02.10.12 
Seme jojobe (Simmondsia californica) 01.11.99 
Seme konoplje (Cannabis sativa) 01.11.99 
Seme krmnih rastlin 01.19.31 
Seme lanu (Linum usitatissimum) 01.11.91 
Seme okrasnega grmičja 01.25.20 
Seme okrasnih rastlin 01.19.22 
Seme oljne ogrščice (Brassica napus ) 01.11.93 
Seme oljne repice (Brassica napus oleifera) 01.11.93 
Seme pese 01.19.31 
Seme poljščin, čiščenje, sušenje 01.64.10 
Seme ricinusa (Ricinus communis) 01.11.99 
Seme sadnih dreves 01.25.20 
Seme sladkorne pese 01.13.72 
Seme trave 01.19.31 
Seme vrtnin 01.13.60 
Seme žafranike (Carthamus tinctorius) 01.11.99 
Seme, bikovo 01.42.20 
Seme, gorčično (Sinapis nigra, albaalba) 01.11.92 
Seme, sezamovo (Sesamum indicum) 01.11.94 
Seme, sončnično (Helianthus annuus) 01.11.95 
Semena, maloprodaja 47.00.77 
Semena, oljna, veleprodaja 46.21.13 
Semena, posredovanje pri prodaji 46.11.12 
Semena, razen oljnih, veleprodaja 46.21.12 
Semenski material, maloprodaja 47.00.87 
Semiš 15.11.21 
Senčila za svetilke, iz plastičnih mas 22.29.24 
Senčila, montaža 43.29.19 
Senčniki za svetilke 27.40.42 
Senčniki za svetilke, stekleni 23.19.24 
Sendviči 10.89.19 
Sendviči, veleprodaja 46.38.29 
Seno 01.19.10 
Seno, maloprodaja 47.00.87 
Seno, veleprodaja 46.21.14 
Separator za smetano 28.93.11 
Separatorji za izotope 28.99.39 
Septične jame, praznenje 37.00.12 
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Serumi 21.20.21 
Serviete, papirnate 17.22.11 
Servieti, tekstilni 13.92.13 
Serviranje jedi in pijač v restavracijah 56.10.11 
Serviranje jedil v zasebnih gospodinjstvih, 
priložnostno 

56.21.11 

Servisi, namizni, iz porcelana 23.41.11 
Servisi, namizni, keranični 23.41.12 
Servisni pregledi motornih koles 45.40.50 
Servisni pregledi osebnih avtomobilov 45.20.11 
Sesalniki za prah, električni 27.51.21 
Sesalniki za prah, maloprodaja 47.00.54 
Sesalniki za prah, veleprodaja 46.43.11 
Sesalniki, popravilo 95.22.10 
Sesalniki, posredovanje pri prodaji 46.15.13 
Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila 29.32.92 
Sestavljanje finančnih poročil 69.20.22 
Sestavljanje mikrosestavov 26.11.91 
Sestavljanje motornih vozil 29.20.40 
Sestavljanje podatkov iz raznih virov 63.99.10 
Sestavljanje podsestavov za motorna vozila 29.32.92 
Sestavljanje pohištva 95.24.10 
Sestavljanje računalnikov 26.20.91 
Sestavljanje radijskih programov 60.10.11 
Sestavljanje sestavov za motorna vozila 29.32.91 
Sestavljanke 32.40.32 
Sestavljanke, maloprodaja 47.00.67 
Sestavljena topila, anorganska 20.59.59 
Sestavljene parketne plošče 16.22.10 
Sevka; pira (Triticum spelta) 01.11.12 
Sezamovo olje, rafinirano 10.41.59 
Sezamovo olje, surovo 10.41.29 
Sezamovo seme (Sesamum indicum) 01.11.94 
Sežigalne naprave 28.21.12 
Sežiganje nenevarnih odpadkov 38.21.23 
Sežiganje nevarnih odpadkov 38.22.19 
Sežiganje poginulih in kužnih živali 38.22.19 
Shodi, organiziranje 82.30.11 
Shranjevanje plovil 52.22.19 
Shranjevanje rezervnih datotek 63.11.13 
Shujševalni saloni 96.04.10 
Sidra, kovinska 25.99.29 
Sidranje, privez ladij v celinskih vodah 52.22.14 
Sidranje, privez ladij v morskih pristaniščih 52.22.13 
Signalizacija, prometna, montaža, vzdrževanje, 
popravilo 

43.21.10 

Signalizacijska oprema, električna, alarmna 27.90.70 
Signalizacijska oprema, električna, prometna 27.90.70 
Signalizacijska oprema, električna, razen za 
vozila 

27.90.70 

Signalizacijska oprema, električna, za vozila 29.31.23 
Signalizacijska oprema, mehanska, prometna 30.20.40 
Signalne naprave, električne 27.90.20 
Signalne rakete 20.51.14 
Signalne ure 26.52.28 
Signalni generatorji 27.90.40 
Sijalke na razelektrenje 27.40.15 
Sikativi 20.30.22 
Silažna koruza, pitnik (Zea mays) 01.19.10 
Silažna žita 01.19.10 
Silažni kombajni 28.30.59 
Silicidi 20.13.64 
Silicij 20.13.21 
Silicij, dopiran, za elektroniko 20.59.53 
Silicijev dioksid 20.13.24 
Silicijeva elektropločevina, širine < 600 mm 24.10.54 

Silicijeva elektropločevina, širine >= 600 mm 24.10.53 
Silikati 20.13.62 
Silikatna keramika 23.20.11 
Silikatni pesek 08.12.11 
Silikoni v primarni obliki 20.16.57 
Silimanit 08.12.22 
Silosi 41.00.20 
Silosi, gradnja 41.00.40 
Simulatorji letenja 30.30.14 
Simultano podnaslavljanje 82.99.19 
Simultano prevajanje 74.30.12 
Sinagoge, storitve 94.91.10 
Sindikati, storitve 94.20.10 
Sinhronizacija filmov 59.12.17 
Sinhronizacijske mize 26.70.17 
Sintesajzerji 32.20.14 
Sintetična barvila 20.12.21 
Sintetična preja 13.10.82 
Sintetična rezana vlakna 20.60.11 
Sintetična strojila 20.12.23 
Sintetična vlakna, posredovanje pri prodaji 46.12.13 
Sintetična vlakna, pripravljena za predenje 13.10.31 
Sintetične tkanine 13.20.31 
Sintetični dragi kamni 20.13.68 
Sintetični frotir, tkan 13.20.43 
Sintetični kavčuk 20.17.10 
Sintetični monofilamenti 20.60.14 
Sintetični šivalni sukanec 13.10.85 
Sintetično-bombažna preja 13.10.83 
Sintran dolomit 23.52.30 
Sintranje kovin 25.50.20 
Sipe, konzervirane 10.20.34 
Sipe, sveže ali ohlajene 03.00.42 
Sipe, zamrznjene, sušene, soljene 10.20.32 
Sipine kosti 03.00.61 
Sipki tovor, pomorski prevoz 50.20.15 
Sipki tovor, prevoz po cesti 49.41.15 
Sipki tovor, prevoz po železnici 49.20.16 
Sir 10.51.40 
Sirek; sorgo (Sorghum spp) 01.11.41 
Sirene, električne 27.90.20 
Siri s plesnijo 10.51.40 
Siri, maloprodaja 47.00.18 
Siri, veleprodaja 46.33.11 
Sirilo 20.14.64 
Sirk metlar (Sorghum  vulgare technicus) 01.29.30 
Sirotka 10.51.55 
Sirovi, skutni namazi 10.51.40 
Sirup, glukozni, fruktozni 10.62.13 
Sirup, javorov 10.81.13 
Sirup, laktozni 10.51.54 
Sirupi, aromatizirani 10.89.19 
Sisal (Agava sisalana) 01.16.12 
Sisal, pripravljen za predenje 13.10.26 
Sistem kontrole prometa, projektiranje 71.12.14 
Sistem, digitalni 26.20.14 
Sistemi za vbrizgavanje goriva 28.11.42 
Sistemi, hidravlični 28.12.16 
Sistemska analiza računalnikov 62.01.12 
Sistemska integracija, računalniška 62.02.10 
Sistemska programska oprema, presnetki 58.29.31 
Sistemski programski paketi, na nosilcih zapisa 58.29.11 
Sistemski programski paketi, on-line 58.29.40 
Sistemski softver, na nosilcih zapisa 58.29.11 
Sistemski softver, on-line 58.29.40 
Sistemski softver, presnetki z interneta 58.29.31 
Sita za sitotisk 18.13.20 
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Sita, ročna 32.99.59 
Sita, tekstilna 13.96.16 
Sitotisk klišeji 18.13.20 
Siva litina 24.51.13 
Sivi karton 17.12.51 
Skadi članskih organizacij 94.99.20 
Skaj 13.96.14 
Skakalne smuči 32.30.11 
Skalpeli 32.50.13 
Skandij 20.13.23 
Skarifaktorji 28.30.32 
Skavtska društva, storitve 93.12.10 
Skenerji, medicinski 26.60.12 
Skenerji, računalniški 26.20.16 
Skenerji, za tiskovne stavke 26.70.12 
Skiro 32.40.31 
Skladateljske storitve 90.03.11 
Skladbe, izvirniki 90.03.12 
Skladi, javni, upravljanje 84.11.12 
Skladi, pokojninski, storitve 65.30.1 
Skladi, vzajemni, storitve 64.30.10 
Skladišča, gradnja 41.00.40 
Skladiščenje blaga v hladilnicah 52.10.11 
Skladiščenje drugega blaga 52.10.19 
Skladiščenje tekočin in plinov 52.10.12 
Skladiščenje zrnja 52.10.13 
Skladiščne stavbe 41.00.20 
Sklede iz porcelana 23.41.11 
Sklede, keramične 23.41.12 
Sklede, kovinske 25.99.12 
Sklede, lesene 16.29.12 
Sklepi, umetni 32.50.22 
Sklopke, azbestne 23.99.11 
Sklopke, elektromagnetne 27.90.40 
Sklopke, razen za avtomobile 28.15.26 
Sklopke, za motorna vozila 29.32.30 
Sklopke, zglobne 28.15.26 
Skobeljni stroji, ročni, z električnim motorjem 28.24.11 
Skobeljno-rezkalni stroji za kovine 28.41.22 
Skobelni stroji za kovine 28.41.24 
Skobelni stroji, za les, plastiko ipd 28.49.12 
Skoblji, ročni 25.73.30 
Skodelice iz porcelana 23.41.11 
Skodelice, keramične 23.41.12 
Skodelice, kovinske 25.99.12 
Skodelice, lesene 16.29.12 
Skodelice, plastične 22.29.23 
Skodelice, steklene 23.13.13 
Skodle 16.23.12 
Skorš - sadež (Sorbus domestica) 01.24.29 
Skorš (Sorbus domestica) 01.30.10 
Skrbniški skladi, storitve 64.30.10 
Skrbništvo premoženja 66.19.31 
Skreperji 28.92.23 
Skrilavci, bituminozni 06.10.20 
Skrilavec 08.11.40 
Skrilavec, obdelan 23.70.12 
Skupinsko pokojninsko zavarovanje 65.30.12 
Skuše, konzervirane 10.20.25 
Skuše, negojene, sveže ali ohlajene 03.00.21 
Skuta 10.51.40 
Skuta, maloprodaja 47.00.18 
Skuta, veleprodaja 46.33.11 
Skuterji, <= 50 cm3 30.91.11 
Skuterji, > 50 cm3 30.91.12 
Skuterji, vodni 30.12.19 
Skutni namazi 10.51.40 

Slad 11.06.10 
Sladka koruza (Zea mays saccharata) 01.13.39 
Sladki janež - seme (Anethum graveolens) 01.28.14 
Sladki koren (Glyzyrhiza glabra) 01.28.30 
Sladki krompir (Ipomoea batatas) 01.13.52 
Sladki lešnik (Cyperus esculentus) 01.13.59 
Sladkor, aromatiziran 10.81.13 
Sladkor, invertni 10.62.13 
Sladkor, maloprodaja 47.00.24 
Sladkor, rafiniran 10.81.12 
Sladkor, surov 10.81.11 
Sladkor, veleprodaja 46.36.11 
Sladkorna pesa - seme 01.13.72 
Sladkorna pesa (Beta vulgaris altissima) 01.13.71 
Sladkorna pesa, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Sladkorna pesa, veleprodaja 46.21.19 
Sladkorni etri, estri 21.10.40 
Sladkorni izdelki brez kakava 10.82.23 
Sladkorni izdelki, maloprodaja 47.00.17 
Sladkorni izdelki, veleprodaja 46.36.13 
Sladkorni trs (Saccharum officinalis) 01.14.10 
Sladkovodne gojene ribe, sveže ali ohlajene 03.00.24 
Sladkovodne gojene ribe, žive 03.00.15 
Sladkovodne negojene ribe, sveže ali ohlajene 03.00.22 
Sladkovodne negojene ribe, žive 03.00.13 
Sladkovodne potniške ladje, dajanje v najem s 
posadko 

50.30.20 

Sladkovodne ribe, zamrznjene 10.20.13 
Sladni encimi 20.14.64 
Sladoled 10.52.10 
Sladoled, maloprodaja 47.00.17 
Sladoled, prodaja strankam na ulici 56.10.19 
Sladoledarski vozički 30.99.10 
Slama 01.19.10 
Slamnati izdelki 16.29.25 
Slamnik, ameriški (Echinacea purpurea) 01.28.30 
Slaniki 10.20.23 
Slanina, prekajena, soljena 10.13.11 
Slanina, topljena 10.11.50 
Slano pecivo 10.72.19 
Slaščice, dnevne 10.71.12 
Slaščice, veleprodaja 46.36.12 
Slaščičarne, strežba hrane in pijač 56.10.11 
Slaščičarski stroji 28.93.17 
Sledi, prekajeni 10.20.24 
Slikanice in pobarvanke 58.11.13 
Slikanje na porcelan, keramiko 90.03.11 
Slikarske barve, za prodajo na drobno 20.30.23 
Slikarske storitve 90.03.11 
Slikarske šole 85.52.13 
Slikarski čopiči 32.91.12 
Slikarsko platno, pripravljeno 13.96.14 
Slike, izvirne, umetniške 90.03.13 
Slike, tiskane 58.19.12 
Slike, tiskanje 18.12.14 
Slike, umetniške, internetne 58.19.29 
Slike, umetniške, maloprodaja 47.00.69 
Slike, veleprodaja 46.49.36 
Slikovni zasloni, televizijski 26.40.34 
Slinčki za dojenčke, iz plastičnih mas 22.29.10 
Slive, suhe 10.39.25 
Slive; češplje - sadež (Prunus domestica) 01.24.27 
Slive; češplje - sadike (Prunus domestica) 01.30.10 
Slivovka 11.01.10 
Sljuda 08.99.29 
Sljuda, obdelana 23.99.19 
Slonokoščeni izdelki 32.99.59 
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Slonova kost 10.11.60 
Slonovina, obdelana 32.99.59 
Slonovinasti nakit 32.13.10 
Slovarji  na elektronskih medijih 58.11.20 
Slovarji, internetni 58.11.30 
Slovarji, tiskani 58.11.14 
Slušalke, naglavne 26.40.42 
Slušni pripomočki 26.60.14 
Sluzi, rastlinske 10.89.15 
Smaragdi, brušeni 32.12.11 
Smart kartice 26.12.30 
Smejalni plin 20.11.12 
Smerokazi, kovinski 25.99.29 
Smetana, kisla 10.51.52 
Smetana, nad 6% maščobe, nezgoščena, 
neslajena 

10.51.12 

Smetana, rastlinska 10.89.19 
Smetana, veleprodaja 46.33.11 
Smetana, zgoščena ali oslajena 10.51.51 
Smetarske storitve - odvoz nesortiranih 
komunalnih odpadkov 

38.11.69 

Smetarske storitve - odvoz nevarnih odpadkov 38.12.30 
Smetarske storitve - odvoz sortiranih 
komunalnih odpadkov 

38.11.61 

Smetarske storitve, odvoz komulalnih bio 
odpadkov 

38.11.11 

Smeti, komunalne, nenevarne 38.11.31 
Smetišča, razen sanitarnih, obratovanje 38.21.22 
Smetišča, sanitarna, obratovanje 38.21.21 
Smetišnice, iz plastičnih mas 22.29.23 
Smodnik 20.51.11 
Smoki (ekspandirano pecivo) 10.72.19 
Smola iz premogovega katrana 20.14.73 
Smole, alkidne 20.16.40 
Smole, epoksidne 20.16.40 
Smole, melaminske, v primarni obliki 20.16.55 
Smole, sečninske, v primarni obliki 20.16.55 
Smole, umetne, veleprodaja 46.76.13 
Smole, urea, v primarni obliki 20.16.55 
Smolna olja 20.14.71 
Smolni koks 19.10.30 
Smrčki; mavrahi (Morchella) 01.13.80 
Smreka - sadike (Picea spp) 02.10.11 
Smrekova oblovina (Picea spp) 02.20.11 
Smrekovo seme 02.10.12 
Smučarji, storitve 93.19.12 
Smučarska oblačila, iz pletenega blaga 14.19.12 
Smučarska oblačila, iz tkanega blaga 14.19.22 
Smučarska očala 32.50.42 
Smučarska oprema (razen oblačil in obutve) 32.30.11 
Smučarske palice 32.30.11 
Smučarske žičnice, prevoz potnikov 49.39.20 
Smučarski centri, storitve 93.29.19 
Smučarski čevlji 32.30.12 
Smučarski čevlji, maloprodaja 47.00.65 
Smuči za zimske športe 32.30.11 
Smuči, maloprodaja 47.00.65 
Smuči, popravilo, montaža vezi 95.29.14 
Smuči, posojanje 77.21.10 
Smuči, veleprodaja 46.49.33 
Smuči, vodne 32.30.13 
Smučišča, inštalacija razsvetljave 43.21.10 
Smučišča, urejanje 93.29.19 
Smučišča, zemeljska dela 42.99.22 
Snack pecivo 10.72.19 
Snaženje prostorov 81.21.10 

Snažilke, dajanje v najem 78.30.19 
Sneg, umetni, za novoletne jelke 32.99.51 
Snegolovi, postavljanje 43.91.19 
Snemanje dogodkov (porok, sprejemov ipd.) 74.20.23 
Snemanje filmov, videofilmov 59.11.11 
Snemanje na mikrofilme 74.20.39 
Snemanje reklamnih filmov 59.11.12 
Snemanje zvoka v studijih 59.20.11 
Snemanje zvoka v živo 59.20.12 
Snežne verige 25.93.17 
Snežni plugi 28.92.30 
Snežni topovi 28.29.22 
Sobe, turistične, oddajanje 55.20.19 
Sobne rastline 01.30.10 
Soboslikarska dela 43.34.10 
Soboslikarski čopiči, valjčki 32.91.19 
Socialna pomoč invalidnim na domu 88.10.14 
Socialna pomoč na domu 88.99.12 
Socialna pomoč ostarelim na domu 88.10.11 
Sočnice, okrasne 01.30.10 
Soda bikarbona 20.13.43 
Soda, kavstična 20.13.25 
Sodarski izdelki, veleprodaja 46.49.12 
Sodavica, brez dodatkov 11.07.11 
Sodi iz plastičnih mas 22.22.19 
Sodi, iz aluminija 25.92.12 
Sodi, kovinski, > 300 l 25.29.11 
Sodi, leseni 16.24.12 
Sodi, železni ali jekleni, < 50 l 25.91.12 
Sodi, železni ali jekleni, 50 - 300 l 25.91.11 
Sodišča, storitve 84.23.11 
Sodni cenilci (razen za nepremičnine in škodo), 
storitve 

74.90.12 

Sodni izvedenci s področja družboslovja, 
storitve 

74.90.20 

Sodni izvedenci s področja kulture, storitve 74.90.20 
Sodniki, športni, storitve 93.19.13 
Sodniške toge 14.13.21 
Sodovi, lepenkasti 17.21.15 
Sofora (Sophora spp) 01.30.10 
Softver za baze podatkov, na nosilcih zapisa 58.29.13 
Softver za baze podatkov, on-line 58.29.40 
Softver za delovanje omrežja, na nosilcih zapisa 58.29.12 
Softver za delovanje omrežja, presnetki z 
interneta 

58.29.32 

Softver za posebno rabo, na nosilcih zapisa 58.29.29 
Softver za posebno rabo, presnetki z interneta 58.29.32 
Softver za splošno rabo, na nosilcih zapisa 58.29.21 
Softver za splošno rabo, presnetki z interneta 58.29.32 
Softver, on-line 58.29.40 
Softver, posredovanje pri prodaji 46.14.11 
Softver, sistemski, na nosilcih zapisa 58.29.11 
Softver, sistemski, presnetki z interneta 58.29.31 
Softver, veleprodaja 46.51.10 
Soja - kalčki (Glycine max) 01.13.39 
Soja (Glycine hispida) 01.11.81 
Soja, veleprodaja 46.21.13 
Sojin zdrob 10.41.42 
Sojina moka, nerazmaščena 10.41.42 
Sojina moka, razmaščena 10.89.19 
Sojina omaka 10.84.12 
Sojini kosmiči 10.61.33 
Sojino mleko 11.07.19 
Sojino olje, rafinirano 10.41.51 
Sojino olje, surovo 10.41.21 
Sok grenivke 10.32.13 
Sok, mesni 10.89.14 
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Sokol 01.49.12 
Sokovi, maloprodaja 47.00.26 
Sokovi, sadni, veleprodaja 46.34.11 
Sokovi, sadni, zelenjavni 10.32.1 
Sokovniki, električni, gospodinjski 27.51.21 
Sol, jedilna 10.84.30 
Sol, jodirana, veleprodaja 46.37.10 
Sol, kamena 08.93.10 
Solariji, storitve 96.04.10 
Solarimetri 26.51.12 
Solarne celice, električne, vgrajevanje 43.21.10 
Solarne postelje 28.99.39 
Solata (Lactuca sativa) 01.13.14 
Solata, narezana, pakirana 10.39.14 
Solata, veleprodaja 46.31.11 
Solatni preliv 10.84.12 
Soli anorganskih kislin, druge 20.13.62 
Soli mravljinčne kisline 20.14.32 
Soli ocetne kisline 20.14.32 
Soli palmitinske kisline 20.14.32 
Soli salicilne kisline 21.10.10 
Soli stearinske kisline 20.14.32 
Soli, kopalne 20.42.19 
Soliter 20.15.20 
Solitrna kislina 20.15.10 
Soljene ribe 10.20.23 
Soljenje cest 81.29.12 
Soljeno meso, goveje 10.13.12 
Soljeno meso, prašičje 10.13.11 
Solna kislina 20.13.24 
Solzilci v obliki pršil 25.40.12 
Somelierske storitve 74.90.20 
Sonarji 26.51.11 
Sončna očala 32.50.42 
Sončne celice, električne, vgrajevanje 43.21.10 
Sončne celice, nemontirane 26.11.22 
Sončni kolektorji 27.52.14 
Sončnično olje, rafinirano 10.41.54 
Sončnično olje, surovo 10.41.24 
Sončnično seme (Helianthus annuus) 01.11.95 
Sončniki 32.99.21 
Sonde, medicinske 32.50.13 
Sondiranje, geološko 43.13.10 
Sorbet 10.52.10 
Sorbitol (d-glucitol) 20.14.23 
Sorbitol (razen d-glucitola) 20.59.57 
Sorboza 21.10.40 
Sorgo; sirek (Sorghum spp) 01.11.41 
Sortimenti, gozdni, iglavci 02.20.11 
Sortimenti, gozdni, listavci 02.20.12 
Sortiranje in drobljenje plastičnih odpadkov 38.32.12 
Sortiranje jajc 01.62.10 
Sortiranje pridelkov 01.63.10 
Sortirni stroji za jajca, sadje 28.30.81 
Sortirni stroji za zrnje, semena 28.93.20 
Soržica (mešanica pšenica:rž 2:1) 01.11.12 
Soržična moka 10.61.21 
Spajanje kovin 25.62.20 
Spajkalna sredstva 20.59.56 
Spajkalne plamenke, ročne 25.73.30 
Spajkalniki, električni 27.90.31 
Spajkalniki, neelektrični 28.29.70 
Spalne srajce iz pletenega blaga 14.14.14 
Spalne srajce iz tkanega blaga 14.14.24 
Spalne vreče 13.92.24 
Spalne vreče, maloprodaja 47.00.66 
Spalni vagoni, storitve 55.90.13 

Spalniki  - vagoni 30.20.32 
Specializirano čiščenje 81.22.12 
Specialni bencin 19.20.23 
Specialni temelji, gradnja 43.99.30 
Spektrohelioskopi 26.70.22 
Spektrometri 26.51.53 
Spekule 32.50.13 
Sperma, bikova 01.42.20 
Spermaceti, živalski 01.49.26 
Spermalne banke 86.90.16 
Spirale, kontracepcijske 32.50.13 
Spiralne vzmeti 25.93.16 
Spirometri 32.50.13 
Splavi 30.11.50 
Spletna pornografija 58.19.21 
Spletne knjige 58.11.30 
Spletne revije 58.14.20 
Spletne strani, oblikovanje 62.01.11 
Spletne strani, posredovanje 63.11.12 
Spletni brskalnik, na nosilcih zapisa 58.29.12 
Spletni brskalnik, on-line 58.29.40 
Spletni časopisi 58.13.20 
Spletni glasbeni presnetki 59.20.35 
Spletni portali, storitve 63.12.10 
Spletni televizijski naročniški programi, 
predvajanje 

60.20.13 

Spletni televizijski nenaročniški programi, 
predvajanje 

60.20.11 

Spletno gradivo 58.19.29 
Spletno založništvo 58.19.29 
Splošna mehanična dela 25.62.20 
Splošne revije, tiskane 58.14.11 
Splošni računalniški programi, na nosilcih 
zapisa 

58.29.21 

Splošni računalniški programi, presnetki z 
interneta 

58.29.32 

Splošno čiščenje notranjosti objektov 81.10.10 
Splošno čiščenje okolice objektov 81.10.10 
Splošno čiščenje v stavbah 81.21.10 
Splošnomedicinske bolnišnične storitve 86.10.15 
Spodbujevalniki, srčni 26.60.14 
Spodnje hlače, moške, iz pletenega blaga 14.14.12 
Spodnje hlače, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
Spodnje hlačke, ženske, iz pletenega blaga 14.14.14 
Spodnje hlačke, ženske, iz tkanega blaga 14.14.24 
Spodnje majice, moške, iz tkanega blaga 14.14.22 
Spojine lantanoidov 20.13.65 
Spojine s karboksiamidno funkcijo, njihovi 
derivati 

20.14.43 

Spojine s ketonsko funkcijo 20.14.62 
Spojine z aldehidno funkcijo 20.14.61 
Spojine z aminskimi funkcijami 20.14.41 
Spojine z nitrilno funkcijo 20.14.43 
Spojine, dopirane, za elektroniko 20.59.53 
Spojke, žične 25.93.14 
Spojnice, cevne, bakrene 24.44.26 
Spojnice, cevne, iz aluminija 24.42.26 
Spojnice, cevne, iz cinka 25.99.29 
Spojnice, cevne, iz litega jekla 24.52.30 
Spojnice, cevne, iz nelitega železa ali jekla 24.20.40 
Spojnice, cevne, iz plastičnih mas 22.21.29 
Spojnice, cevne, iz svinca 25.99.29 
Spojnice, cevne, kositrne 25.99.29 
Spojnice, cevne, litoželezne 24.51.30 
Spojnice, cevne, nikljeve 24.45.24 
Spojniki za optična vlakna 27.33.13 
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Spomeniki, inštalacija osvetlitve 43.21.10 
Spomeniško varstvo 91.03.10 
Spominki, maloprodaja 47.00.69 
Spominki, stekleni 23.13.13 
Spominki, turistični 32.99.59 
Spominki, veleprodaja 46.49.36 
Spone, mizarske 25.73.30 
Sponkač za vezanje z žičnimi sponkami 25.73.30 
Sponke za lase 32.99.52 
Sponke za lase, plastične 22.29.29 
Sponke za oblačila, iz neplemenitih kovin 25.99.25 
Sponke, pisarniške, kovinske 25.99.23 
Sponzorski napisi, posredništvo pri prodaji 
prostora  

73.12.19 

Sporedi, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, 
tiskani 

58.14.19 

Spoti, reklamni, produkcija 59.11.12 
Spravilo lesa iz gozda 02.40.10 
Spravilo pridelkov 01.61.10 
Spravljalniki grozdja 28.30.59 
Sprehajalne palice 32.99.21 
Sprej za odišavljanje prostorov 20.41.41 
Sprej za prekrivanje ran 21.20.24 
Sprejemniki, televizijski 26.40.20 
Spremenljivi kondenzatorji 27.90.53 
Spremljajoče storitve v vesoljskem prometu 52.23.20 
Spremljevalke, storitve 96.09.12 
Spudding 09.10.11 
Spužva, rastlinska (Luffa cylindrica) 01.29.30 
Spužve, naravne 03.00.62 
Srajce, moške, iz pletenega blaga 14.14.11 
Srajce, moške, iz tkanega blaga 14.14.21 
Srajce, ženske, iz pletenega blaga 14.14.13 
Srajce, ženske, iz tkanega blaga 14.14.23 
Srakonja (Digitaria exilis) 01.11.49 
SRAM pomnilniki 26.11.30 
Srčki (Dicentra spectabilis) 01.30.10 
Srčni spodbujevalniki 26.60.14 
Srebrne medalje 32.12.13 
Srebrne ure 26.52.11 
Srebrni nakit 32.12.13 
Srebrniki 32.11.10 
Srebro, koloidno 20.13.51 
Srebro, novo (alpaka) 24.44.13 
Srebro, platirano s platino 24.41.50 
Srebro, platirano z zlatom 24.41.40 
Srebro, polizdelki 24.41.10 
Srebrov nitrat 20.13.51 
Srebrova ruda, koncentrati 07.29.14 
Srečanja, organiziranje 82.30.11 
Srečke 58.19.19 
Srečolovi, prirejanje 92.00.19 
Srednješolsko splošno izobraževanje, 
drugostopenjsko 

85.31.14 

Srednješolsko splošno izobraževanje, 
drugostopenjsko, po internetu 

85.31.13 

Sredstva proti komarjem 20.20.11 
Sredstva proti kotlovcu 20.59.59 
Sredstva proti moljem 20.20.11 
Sredstva proti rjavenju, z amini 20.59.59 
Sredstva proti zmrzovanju 20.59.43 
Sredstva za dekapiranje 20.59.56 
Sredstva za dobrodelne namene, zbiranje 88.99.19 
Sredstva za dodelavo papirja 20.59.55 

Sredstva za dodelavo tekstila 20.59.55 
Sredstva za dodelavo usnja 20.59.55 
Sredstva za galvanizacijo 20.59.59 
Sredstva za galvanizacijo, veleprodaja 46.75.12 
Sredstva za gasilne naprave 20.59.52 
Sredstva za glajenje (poliranje) kovin 20.41.43 
Sredstva za mazanje, na osnovi mineralnih olj  20.59.41 
Sredstva za nego avtomobila 20.41.43 
Sredstva za nego kože 20.42.15 
Sredstva za nego las 20.42.17 
Sredstva za nego rok, nog 20.42.13 
Sredstva za nego zob 20.42.18 
Sredstva za odišavljanje prostorov 20.41.41 
Sredstva za odstranjevanje rje 20.59.41 
Sredstva zoper klitje 20.20.13 
Sredstva, pomožna, za livarne 20.59.59 
Sredstva, pomožna, za varjenje 20.59.56 
Srestva, pomožna, za spajkanje 20.59.56 
Srne 01.49.19 
Srnina 10.11.39 
Srobot - stebla (Clematis vitalba) 01.29.30 
Srobot, okrasni (Clematis spp) 01.30.10 
Srpi 25.73.10 
Stabilizatorji za plastične mase in gumo 20.59.56 
Stadioni - objekti 42.99.12 
Stadioni, gradnja površin 42.99.22 
Stadioni, gradnja stavb 42.99.22 
Stadioni, inštalacija razsvetljave 43.21.10 
Stadioni, obratovanje 93.11.10 
Stadioni, oskrba zelenih površin 81.30.10 
Stadionske štoparice 26.52.28 
Stajice, otroške 31.09.13 
Staniol 25.99.29 
Stanovanja v časovnem zakupu, trgovanje z 
njimi za svoj račun 

68.10.12 

Stanovanja v časovnem zakupu, trgovanje z 
njimi za tuj račun 

68.31.12 

Stanovanja v časovnem zakupu, upravljanje 68.32.12 
Stanovanja, dajanje v najem 68.20.11 
Stanovanja, ocenjevanje 68.31.16 
Stanovanja, trgovanje z njimi za svoj račun 68.10.11 
Stanovanja, trgovanje z njimi za tuj račun 68.31.11 
Stanovanjske prikolice, dajanje v najem za 
mesec ali leto 

68.20.12 

Stanovanjske stavbe  41.00.10 
Stanovanjske stavbe, gradnja  41.00.30 
Stanovanjski bloki, upravljanje 68.32.11 
Stanovanjski kompleksi, razvoj projektov za trg 41.00.30 
Stara zdravila 38.12.22 
Stare knjige, maloprodaja 47.00.92 
Stari avtomobili za demontažo 38.11.49 
Starine, maloprodaja 47.00.91 
Statični pretvorniki 27.11.50 
Statistični podatki, internetni 58.19.29 
Statistični urad, storitve 84.11.13 
Stativi za daljnoglede 26.70.24 
Statve, strojne 28.94.13 
Statve, strojne, veleprodaja 46.64.10 
Stavbe v časovnem zakupu, trgovanje z njimi  
za svoj račun 

68.10.12 

Stavbe v časovnem zakupu, trgovanje z njimi  
za tuj račun 

68.31.12 

Stavbe, eno- ali dvostanovanjske 41.00.10 
Stavbe, eno- ali dvostanovanjske, gradnja 41.00.30 
Stavbe, lesene 16.23.20 
Stavbe, montažne, betonske 23.61.20 
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Stavbe, montažne, iz plastike 22.23.20 
Stavbe, montažne, kovinske 25.11.10 
Stavbe, montažne, nestanovanjske, postavljanje 41.00.40 
Stavbe, montažne, stanovanjske, postavljanje 41.00.30 
Stavbe, nestanovanjske, trgovanje z njimi za 
svoj račun 

68.10.14 

Stavbe, nestanovanjske, trgovanje z njimi za  
tuj račun 

68.31.14 

Stavbe, stanovanjske, trgovanje z njimi za  
svoj račun 

68.10.11 

Stavbe, stanovanjske, trgovanje z njimi za tuj 
račun 

68.31.11 

Stavbni projekti, razvoj za trg 41.00.30 
Stavbno pohištvo, kovinsko 25.12.10 
Stave, internetne, prirejanje 92.00.21 
Stave, prirejanje 92.00.29 
Stavljenje teksta ali slik 18.13.10 
Stavni avtomati za igre na srečo, obratovanje 92.00.12 
Stearil alkohol 20.14.22 
Stearin  10.41.11 
Stearinska kislina 20.14.32 
Stearinska kislina, tehnična 20.14.31 
Stearinski voski 20.41.42 
Steatit, naravni 08.99.29 
Stebri, aluminijasti 25.11.23 
Stebri, montažni, jekleni, postavljanje 43.99.50 
Stebri, predalčni, iz železa ali jekla 25.11.22 
Stečaji, vodenje 69.20.40 
Stekla za očala, optičo neobdelana 23.19.22 
Stekla za ure 23.19.22 
Steklarska dela 43.34.20 
Steklasti emajli 20.30.21 
Steklena ampule 23.19.23 
Steklena opeka 23.19.12 
Steklena vlakna, tkana 13.20.46 
Steklene birete 23.19.23 
Steklene bučke za žarnice 23.19.21 
Steklene cevi, neobdelane 23.19.11 
Steklene cevke za žarnice 23.19.21 
Steklene črepinje 38.11.51 
Steklene epruvete 23.19.23 
Steklene krogle 23.19.11 
Steklene kroglice 23.19.26 
Steklene menzure 23.19.23 
Steklene mikrokroglice 23.19.26 
Steklene opeke, bloki 23.19.12 
Steklene palice 23.19.11 
Steklene peščene ure 23.19.26 
Steklene pipete 23.19.23 
Steklene plošče, neobdelane 23.11.11 
Steklene posode 23.13.13 
Steklene posode za uriniranje 23.19.23 
Steklene retorte 23.19.23 
Steklene vitražne ploščice 23.19.12 
Stekleni biseri 23.19.26 
Stekleni cilindri za petrolejke 23.19.26 
Stekleni deli svetil 23.19.24 
Stekleni izdelki za gradbeništvo 23.19.12 
Stekleni izdelki za odboj svetlobe 23.19.26 
Stekleni izdelki, namizni (razen kozarcev) 23.13.13 
Stekleni izolatorji 23.19.25 
Stekleni kipci 23.19.26 
Stekleni kozarci 23.13.12 
Stekleni krožniki 23.13.13 

Stekleni lijaki 23.19.23 
Stekleni pepelniki 23.13.13 
Stekleni senčniki za svetilke 23.19.24 
Stekleni vložki za termovke 23.13.14 
Steklenice 23.13.11 
Steklenice, čiščenje 81.29.19 
Steklenice, veleprodaja 46.76.19 
Stekleničenje kupljenega vina 46.34.12 
Stekleničenje za tuj račun 82.92.10 
Stekleničke za zdravila 23.13.11 
Steklenina, gospodinjska, maloprodaja 47.00.59 
Steklenina, gospodinjska, veleprodaja 46.44.11 
Steklenina, laboratorijska 23.19.23 
Steklo, floatno 23.11.12 
Steklo, lito, v ploščah, neobdelano 23.11.11 
Steklo, maloprodaja 47.00.43 
Steklo, ravno, neobdelano 23.11.11 
Steklo, ravno, obdelano 23.12.11 
Steklo, ravno, veleprodaja 46.73.15 
Steklo, valjano, v ploščah, neobdelano 23.11.11 
Steklo, varnostno 23.12.12 
Steklo, vitražno 23.19.12 
Stekloreški diamanti 25.73.30 
Stene, plezalne 32.30.15 
Stene, predelne, montaža 43.32.10 
Stene, pregradne, postavljanje 43.99.50 
Stenji 13.96.16 
Stenografske storitve 82.99.11 
Stenske obloge iz plastičnih mas 22.23.19 
Stenske obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali 
ploščah 

22.23.11 

Stenske obloge, polaganje 43.33.29 
Stenske ure 26.52.14 
Stepalnik za pene, ročni 25.73.30 
Stereokartirni aparat 26.51.12 
Stereoskopi 26.70.23 
Sterilizacija mesnih konzerv 10.13.91 
Sterilizacija prostorov 81.22.12 
Sterilizatorji, medicinski 32.50.12 
Steroidi 21.10.52 
Stetoskopi 32.50.13 
Steze - objekti 42.11.10 
Steze za golf, gradnja 42.99.22 
Steze, planinske, nadelava, markiranje 42.11.20 
Stezniki 14.14.25 
Stezniki, ortopedski 32.50.22 
Stikala, časovna 26.52.28 
Stikala, izklopna, > 1000 V 27.12.10 
Stikala, izklopna, avtomatska, <= 1000 V 27.12.22 
Stikala, prekinjevalna, <= 1000 V 27.33.11 
Stikalne naprave, > 1000 V 27.12.10 
Stiki z javnostjo, svetovanje, pomoč 70.21.10 
Stilistične storitve 74.10.19 
Stiren 20.14.12 
Stiskalni stroji, večnamenski 28.99.39 
Stiskalnice za iverne, vlaknene plošče 28.49.12 
Stiskalnice za kovine 28.41.33 
Stiskalnice za oblikovanje gume, plastičnih mas 28.96.10 
Stiskalnice za sintranje 28.41.33 
Stiskalnice za vaflje, ročne 25.73.30 
Stiskanje kovin, po naročilu 25.50.13 
Stiskanje kovinskih odpadkov 38.32.11 
Stiskanje starih avtomobilov 38.32.11 
Stojala za daljnoglede 26.70.24 
Stojala za fotoaparate 26.70.19 
Stojala za mikrofone 26.40.41 
Stojala za oblačila 31.09.13 
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Stoječa drevesa 02.10.30 
Stojnice za prodajo jedil, storitve 56.10.19 
Stoklasa (Bromus inermis) 01.19.10 
Stoli iz plastičnih mas 31.00.13 
Stoli, leseni 31.00.12 
Stoli, posredovanje pri prodaji 46.15.11 
Stoli, zobozdravniški 32.50.30 
Stolpi, aluminijasti 25.11.23 
Stolpi, iz železa ali jekla 25.11.22 
Stolpna vrtljiva dvigala 28.22.14 
Stolpne ure 26.52.14 
Stolpnice, stanovanjske 41.00.10 
Stolpnice, stanovanjske, gradnja 41.00.30 
Stopnice, lesene 16.23.19 
Stopnice, montaža 43.32.10 
Stopnice, tekoče 28.22.16 
Stopnice, tekoče, montaža 43.29.19 
Stopnice, tekoče, popravilo, vzdrževanje 43.29.19 
Stopnišča, kovinska 25.11.23 
Storitev vizažistov 96.02.13 
Storitve agencij za angažiranje igralcev 74.90.20 
Storitve agencij za plasiranje knjig pri založnikih 74.90.20 
Storitve agencij za zbiranje, pokrivanje računov 82.91.12 
Storitve agentov za prevoz tovora z letali 52.29.12 
Storitve animatorjev družabnega življenja 96.09.19 
Storitve arhivov 91.01.12 
Storitve astrologov 96.09.19 
Storitve atletskih stadionov 93.11.10 
Storitve avtobusnih postaj 52.21.21 
Storitve avtošol 85.53.11 
Storitve bančnih kreditnih kartic 64.19.26 
Storitve biljardnih igralnic 93.11.10 
Storitve botaničnih vrtov 91.04.11 
Storitve brezžične telefonije, dostop do omrežja 61.20.11 
Storitve brezžične telefonije, obravnava klicev 61.20.12 
Storitve bridge klubov 93.12.10 
Storitve call-girls 96.09.12 
Storitve celinskih plovnih poti (razen 
pretovarjanja) 

52.22.12 

Storitve celinskih pristanišč (razen 
pretovarjanja) 

52.22.12 

Storitve celinskih svetilnikov 52.22.12 
Storitve centralne banke 64.11.10 
Storitve cestnih muzikantov 93.29.29 
Storitve civilne obrambe 84.22.12 
Storitve čajnic 56.30.10 
Storitve čarovnikov 93.29.29 
Storitve čistilcev čevljev 96.09.19 
Storitve čuvajev 80.10.12 
Storitve delodajalskih zduženj 94.11.10 
Storitve detektivov 80.30.10 
Storitve dijaških domov, študentskih naselij 55.90.11 
Storitve diskotek 56.30.10 
Storitve dobrodelnih organizacij 88.99.12 
Storitve domov za duševno prizadete odrasle 87.20.12 
Storitve domov za invalidno mladino 87.30.12 
Storitve domov za ostarele 87.30.11 
Storitve domov za otroke, mladino 87.90.11 
Storitve domov za prizadete otroke 87.20.11 
Storitve domov za zdravljenje odvisnosti za 
mladino 

87.20.11 

Storitve domov za zdravljenje odvisnosti za 
odrasle 

87.20.12 

Storitve drsališč 93.11.10 
Storitve drugih odlagališč odpadkov 38.21.22 
Storitve društev prijateljev mladine 94.99.13 
Storitve društev upokojencev 94.99.13 

Storitve društev za podporo skupnih zadev 94.99.14 
Storitve društev za zaščito posebnih skupin 94.99.13 
Storitve društev za zaščito živali 94.99.12 
Storitve družabnih klubov, lož in društev 94.99.17 
Storitve ekoloških gibanj 94.99.12 
Storitve ekspertnih združenj 94.12.10 
Storitve eksteritorialnih teles 99.00.10 
Storitve fiksne telefonije, dostop do omrežja 61.10.11 
Storitve fiksne telefonije, obravnava klicev 61.10.12 
Storitve finančnega zakupa 64.91.10 
Storitve fotoreporterjev 74.20.23 
Storitve garni hotelov 55.10.10 
Storitve gibanj za varstvo okolja 94.99.12 
Storitve glasbenih skupin 90.01.10 
Storitve glasbenih šol in inštruktorjev 85.52.12 
Storitve gledaliških dvoran 90.04.10 
Storitve gorske straže 91.04.12 
Storitve gorskih vodnikov 93.19.13 
Storitve gospodarskih zbornic 94.11.10 
Storitve gospodinjstev za lastne potrebe 98.20.10 
Storitve gozdnih drevesnic 02.10.20 
Storitve grafologov 96.09.19 
Storitve grobarjev 96.03.12 
Storitve hipodromov, dirkališč 93.11.10 
Storitve hipotekarnih svetovalcev 66.19.99 
Storitve hitre pošte 53.20.11 
Storitve holdingov 64.20.10 
Storitve hotelov 55.10.10 
Storitve hotelskih barov 56.30.10 
Storitve hranilnic 64.19.1 
Storitve igralnic 92.00.11 
Storitve igralnih avtomatov 92.00.12 
Storitve igrišč za golf 93.11.10 
Storitve internetne hrbtenice 61.10.41 
Storitve investicijskega bančništva 64.99.11 
Storitve investicijskih družb 64.30.10 
Storitve iskanja podatkov 63.99.10 
Storitve izletniških čolnov po rekah, jezerih 50.30.13 
Storitve jasli 88.91.11 
Storitve jasnovidcev 96.09.19 
Storitve javne pošte v zvezi s časopisi in 
periodiko 

53.10.11 

Storitve javne pošte v zvezi s paketi 53.10.13 
Storitve javne pošte v zvezi s pisemskimi 
pošiljkami 

53.10.12 

Storitve javne uprave na področju energetike 84.13.12 
Storitve javne uprave na področju izobraževanja 84.12.11 
Storitve javne uprave na področju kmetijstva, 
gozdarstva, ribolova, lova 

84.13.11 

Storitve javne uprave na področju komunale 84.12.13 
Storitve javne uprave na področju kulture, 
športa, religije 

84.12.14 

Storitve javne uprave na področju prometa in 
zvez 

84.13.14 
 

Storitve javne uprave na področju rudarstva, 
gradbeništva 

84.13.13 

Storitve javne uprave na področju splošnega 
gospodarstva 

84.13.18 

Storitve javne uprave na področju trgovine in 
gostinstva 

84.13.15 

Storitve javne uprave na področju turizma 84.13.16 
Storitve javne uprave na področju zaposlovanja 84.13.18 
Storitve javne uprave na področju zdravstva 84.12.12 
Storitve javne uprave pri razvoju večnamenskih 
projektov 

84.13.17 
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Storitve javne uprave v zvezi z mineralnimi 
gorivi 

84.13.12 

Storitve javne uprave v zvezi z raziskovalno 
dejavnostjo 

84.11.14 

Storitve javne uprave v zvezi z volitvami 84.11.19 
Storitve javne uprave za red in varnost 84.24.19 
Storitve javnih hiš 96.09.12 
Storitve javnih tožilstev 84.23.11 
Storitve jedilnih vagonov ipd 56.10.12 
Storitve jemanja prstnih odtisov 80.10.19 
Storitve jezikovnih šol 85.59.11 
Storitve kampov, tudi avtokampov 55.30.11 
Storitve kanalizacije 37.00.11 
Storitve kantin 56.29.20 
Storitve kegljišč 93.11.10 
Storitve kemičnih čistilnic 96.01.12 
Storitve kemičnih laboratorijev 71.20.11 
Storitve klicnih centrov 82.20.10 
Storitve klirinških hiš 66.19.92 
Storitve kmetijskih pospeševalcev 74.90.19 
Storitve knjižnic 91.01.11 
Storitve koncertnih dvoran 90.04.10 
Storitve kopališč, plaž 93.29.11 
Storitve kreditnih kartic, razen bančnih 64.92.16 
Storitve krematorijev 96.03.11 
Storitve krvnih, tkivnih bank 86.90.16 
Storitve kulturnih in rekreacijskih združenj 94.99.16 
Storitve ladijskih agentov 52.29.11 
Storitve ledolomilcev 52.22.19 
Storitve letališč (razen pretovarjanja) 52.23.11 
Storitve letaliških hangarjev 52.23.19 
Storitve letaliških radarskih postaj 52.23.12 
Storitve likovnikov 90.03.11 
Storitve literarnih klubov 94.99.16 
Storitve lokalov za hitro prehrano 56.10.19 
Storitve marin 93.29.19 
Storitve masažnih salonov 96.04.10 
Storitve materinskih domov 87.90.13 
Storitve medicinskih laboratorijev 86.90.15 
Storitve medicinskih sester 86.90.12 
Storitve medicinskih, bolnišničnih laboratorijev 86.10.19 
Storitve medomrežnih brezžičnih zvez  61.20.20 
Storitve medomrežnih zvez po vodih 61.10.20 
Storitve menjave tujih valut 66.12.13 
Storitve menz 56.29.20 
Storitve merilcev časa na športnih prireditvah 93.19.13 
Storitve mladinskih hotelov 55.20.11 
Storitve mladinskih združenj 94.99.15 
Storitve morskih pristanišč (razen pretovarjanja) 52.22.11 
Storitve morskih svetilnikov 52.22.11 
Storitve motelov 55.10.10 
Storitve muzejev 91.02.10 
Storitve na poštnih okencih 53.10.14 
Storitve nadzora finančnih trgov 66.11.12 
Storitve namakalnih sistemov 01.61.10 
Storitve naselij za začasne delavce 55.90.12 
Storitve nastanitvenih ustanov invalidne odrasle 87.30.13 
Storitve nastanitvenih ustanov invalidne otroke 
in mladino 

87.30.12 

Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo 
duševno prizadetih odraslih 

87.20.12 

Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo 
duševno prizadetih otrok 

87.20.11 

Storitve nastanitvenih ustanov za starejše 
osebe 

87.30.11 

Storitve negovalk, medicinskih 86.90.12 
Storitve nočnih barov 56.30.10 

Storitve nogometnih igrišč 93.11.10 
Storitve ob okoljskih  nesrečah 39.00.22 
Storitve objektov za kulturne dejavnosti 90.04.10 
Storitve obratov za fitnes 93.13.10 
Storitve obratovanja avtocest 52.21.22 
Storitve obratovanja celinskih plovnih poti 52.22.12 
Storitve obratovanja javnih garaž 52.21.24 
Storitve obratovanja morskih plovnih poti 52.22.11 
Storitve obratovanja mostov, tunelov, predorov 52.21.23 
Storitve obratovanja parkirišč 52.21.24 
Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z 
brezposelnostjo 

84.30.13 

Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z 
otroškimi dodatki 

84.30.14 

Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z 
zdravljenjem 

84.30.11 

Storitve obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja 

84.30.12 

Storitve obvladujočih finančnih družb  64.20.10 
Storitve odlagališč drugih nevarnih odpadkov 38.22.29 
Storitve odlagališč radioaktivnih odpadkov 38.22.21 
Storitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda 37.00.11 
Storitve odvažanja nevarnih odpadkov 38.12.30 
Storitve odvažanja odpadkov za reciklažo 38.11.61 
Storitve omogočanja dostopa do spletnih strani 63.11.12 
Storitve optikov (montaža, popravilo očal) 47.00.83 
Storitve organizacij za človekove pravice 94.99.11 
Storitve paznikov na parkiriščih 80.10.12 
Storitve penzionov 55.10.10 
Storitve pevskih skupin 90.01.10 
Storitve piscev 90.03.11 
Storitve pivnic 56.30.10 
Storitve planinskih koč 55.20.11 
Storitve plavalnih bazenov 93.11.10 
Storitve plesišč 93.29.19 
Storitve plesnih učiteljev 85.52.11 
Storitve počitniških taborov 55.30.12 
Storitve podatkovnih baz 62.01.11 
Storitve podatkovnih brezžičnih mrež 61.20.30 
Storitve podatkovnih kabelskih mrež 61.10.30 
Storitve podizvajalcev kot del predelave in 
konzerviranja krompirja 

10.32.99 

Storitve podizvajalcev kot del predelave in 
konzerviranja rib, rakov in mehkužcev 

10.20.99 

Storitve podizvajalcev kot del predelave in 
konzerviranja sadja in zelenjave 

10.39.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
čolnov 

30.12.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
karoserij za motorna vozila, prikolic in polprikolic 

29.20.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ladij 
in plavajočih konstrukcij 

30.11.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
naprav za fluidno tehniko 

28.12.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
naprav za ožičenje 

27.33.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
sevalnih, elektromedicinskih in 
elektroterapevtskih naprav 

26.60.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje 
strojev za plastiko in gumo  

28.96.99 

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tirnih 
vozil 

30.20.99 
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Storitve podizvajalcev za proizvodnjo bojnih 
vozil 

30.40.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo delov 
motornih vozil 

29.32.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo drugih 
izdelkov 

32.99.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo furnirja 
in lesnih plošč 

16.21.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo motornih 
vozil 

29.10.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo  
pisarniških strojev 

28.23.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo plastičnih 
izdelkov 

22.29.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo tehnične 
steklenine 

23.19.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo tiskanih 
vezij 

26.12.99 

Storitve podizvajalcev za proizvodnjo votlega 
stekla 

23.13.99 

Storitve poklicnih združenj 94.12.10 
Storitve pokojninskih skladov 65.30.1 
Storitve pokopališč 96.03.11 
Storitve policije 84.24.11 
Storitve političnih organizacij, strank 94.92.10 
Storitve pomožnih vladnih služb v zvezi s kadri 84.11.21 
Storitve ponudnika brezžičnih telekomunikacij  61.20.20 
Storitve ponudnika telekomunikacij po vodih 61.10.20 
Storitve poslovnih mešetarjev 74.90.12 
Storitve poslovnih združenj 94.11.10 
Storitve postreščkov 96.09.19 
Storitve poštnih predalov 53.10.19 
Storitve praznenja greznic in septičnih jam 37.00.12 
Storitve prevzgojnih zavodov 84.23.12 
Storitve pri avto-moto dirkah 93.19.13 
Storitve pri konjskih dirkah 93.19.13 
Storitve pri nastavljanju delavcev, razen  
vodilnih kadrov 

78.10.12 

Storitve pri nastavljanju vodilnega osebja 78.10.11 
Storitve pri oskrbi z vodo 36.00.20 
Storitve pri prevzemu, predaji tovora 52.29.20 
Storitve pri pridobivanju nafte 09.10.1 
Storitve pri pristajanju ladij v celinskih 
pristaniščih 

52.22.14 

Storitve pri pristajanju ladij v morskih 
pristaniščih 

52.22.13 

Storitve pri proizvodnji aluminija 24.42.99 
Storitve pri proizvodnji bakra 24.44.99 
Storitve pri proizvodnji črpalk in kompresorjev 28.13.99 
Storitve pri proizvodnji drugih kovinskih izdelkov 25.99.99 
Storitve pri proizvodnji ključavnic in okovja 25.72.99 
Storitve pri proizvodnji kovinskih cistern, 
rezervoarjev in kontejnerjev 

25.29.99 

Storitve pri proizvodnji kovinskih konstrukcij 25.11.99 
Storitve pri proizvodnji kovinskih oken in vrat 25.12.99 
Storitve pri proizvodnji lahke kovinske embalaže 25.92.99 
Storitve pri proizvodnji ležajev in elementov za 
mehanski prenos energije 

28.15.99 

Storitve pri proizvodnji mesnih izdelkov 10.13.99 
Storitve pri proizvodnji motorjev in turbin 28.11.99 
Storitve pri proizvodnji niklja in drugih 
neželeznih kovin 

24.45.99 

Storitve pri proizvodnji orodja 25.73.99 
Storitve pri proizvodnji peči in gorilnikov 28.21.99 
Storitve pri proizvodnji pip in ventilov 28.14.99 

Storitve pri proizvodnji rezil 25.71.99 
Storitve pri proizvodnji svinca, zinka in kositra 24.43.99 
Storitve pri proizvodnji vijakov, verig, vzmeti 25.94.99 
Storitve pri proizvodnji železnih ali jeklenih 
sodov 

25.91.99 

Storitve pri proizvodnji žičnih izdelkov 25.93.99 
Storitve pri rudarjenju 09.90.1 
Storitve pripusta plemenjakov 01.62.10 
Storitve prisilne uprave in stečajev 69.20.40 
Storitve prodajnih galerij 47.00.69 
Storitve promocije športa in športnih prireditev 93.19.11 
Storitve protestnih gibanj 94.99.11 
Storitve protokola 84.11.29 
Storitve psihologov, psihoanalitikov, 
psihoterapevtov ipd. 

86.90.18 

Storitve računalniške tehnične podpore 62.02.30 
Storitve radiostezistov 96.09.19 
Storitve raznašalcev časopisov, pošiljk 53.20.19 
Storitve rejniških domov 87.90.11 
Storitve rekreacijskih parkov 93.29.11 
Storitve reporterjev 90.03.11 
Storitve restavracij z natakarji 56.10.11 
Storitve restavracij, samopostrežnih 56.10.13 
Storitve rezervacij vstopnic za prireditve  79.90.39 
Storitve rezervacij za avtobusne prevoze 79.11.13 
Storitve rezervacij za gostinske nastanitve 79.11.21 
Storitve rezervacij za križarjenja 79.11.22 
Storitve rezervacij za najem vozil 79.11.14 
Storitve rezervacij za paketna potovanja 79.11.23 
Storitve rezervacij za polete 79.11.11 
Storitve rezervacij za prevoze z ladjami 79.11.19 
Storitve rezervacij za železniške prevoze 79.11.12 
Storitve režiserjev umetniških uprizoritev 90.02.19 
Storitve rodoljubnih združenj 94.99.14 
Storitve rotary klubov 94.99.17 
Storitve s kmetijsko mehanizacijo 01.61.10 
Storitve s samopostrežnimi pralnimi stroji na 
žetone 

96.01.11 

Storitve samostanov 94.91.10 
Storitve samostojnih dražbarjev 82.99.19 
Storitve samostojnih športnikov 93.19.12 
Storitve sanitarnih odlagališč odpadkov 38.21.21 
Storitve sežiganja nenevarnih odpadkov 38.21.23 
Storitve sindikatov 94.20.10 
Storitve sistemskih analitikov 62.01.12 
Storitve skladov 64.30.10 
Storitve smučarskih centrov 93.29.19 
Storitve socialnega varstva z nastanitvijo za 
otroke in mladino 

87.90.11 

Storitve socialnega varstva z nastanitvijo za 
zlorabljene ženske 

87.90.12 

Storitve sodišč 84.23.11 
Storitve sodnih izvedencev z netehničnih 
področij 

74.90.20 

Storitve solarijev 96.04.10 
Storitve spalnih vagonov 55.90.13 
Storitve specialističnih ambulant 86.22.19 
Storitve splošnih ambulant 86.21.10 
Storitve spremljevalcev, družabnic 96.09.12 
Storitve statističnega urada 84.11.13 
Storitve strelskih klubov 93.12.10 
Storitve strokovnih svetovalcev 74.90.19 
Storitve strokovnih združenj 94.12.10 
Storitve svobodnih novinarjev 90.03.11 
Storitve šahovskih klubov 93.12.10 
Storitve šol letenja in plovbe 85.53.12 
Storitve šolskih kuhinj 56.29.20 
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Storitve športnih klubov 93.12.10 
Storitve športnih objektov 93.11.10 
Storitve športnih sodnikov 93.19.13 
Storitve športnih trenerjev 93.19.13 
Storitve športnikov posameznikov 93.19.13 
Storitve študentskih klubov 94.99.15 
Storitve študentskih menz 56.29.20 
Storitve taksijev 49.32.11 
Storitve termalnih rivier 93.29.11 
Storitve tiskovnih agencij za avdiovizualne 
medije 

63.91.12 

Storitve tiskovnih agencij za časopise 63.91.11 
Storitve tiskovnih agencij za periodične 
publikacije 

63.91.11 

Storitve točilnic 56.30.10 
Storitve tonskih studijev 59.20.11 
Storitve toplovodov 35.30.12 
Storitve tovornih kontejnerskih terminalov v 
pristaniščih 

52.24.11 

Storitve tovornih kontejnerskih terminalov, razen 
v pristaniščih  

52.24.12 

Storitve tujih ambasad, predstavništev 99.00.10 
Storitve turistične promocije 79.90.12 
Storitve turističnih agencij za nastanitve 79.11.2 
Storitve turističnih agencij za rezervacije 
nastanitev 

79.11.2 

Storitve turističnih agencij za rezervacije 
prevozov 

79.11.1 

Storitve turističnih kmetij 55.20.19 
Storitve turističnih vodnikov 79.90.20 
Storitve umetnikov posameznikov 90.03.11 
Storitve umetnostnih galerij 91.02.10 
Storitve uprav podjetij 70.10.10 
Storitve v povezavi s tiskanjem vezij 26.12.91 
Storitve v povezavi z izdelavo integriranih vezij 26.11.91 
Storitve v zvezi naložbenim financiranjem 66.19.22 
Storitve v zvezi s kazenskimi sankcijami in 
rehabilitacijo kaznjencev 

84.23.12 

Storitve v zvezi s tujo gospodarsko pomočjo 84.21.12 
Storitve v zvezi s tujo vojaško pomočjo 84.21.13 
Storitve v zvezi s tveganim kapitalom 66.19.22 
Storitve v zvezi z javnimi razpisi 84.11.29 
Storitve v zvezi z nosečnostjo 86.90.11 
Storitve v zvezi z obiskovanjem živalskih in 
botaničnih vrtov 

91.04.11 

Storitve v zvezi z ogledi zgodovinskih krajev 91.03.10 
Storitve v zvezi z združitvami in prevzemi 66.19.21 
Storitve varnih hiš 87.90.13 
Storitve varnostnikov 80.10.12 
Storitve verskih organizacij 94.91.10 
Storitve videotek 77.22.10 
Storitve vladnih uradov za planiranje 84.11.13 
Storitve vložišč 82.11.10 
Storitve vodenja potovanj 79.12.12 
Storitve vodnih taksijev 50.30.13 
Storitve vodnih zapornic, jezov, dvigal za ladje, 
pomorskih 

52.22.11 

Storitve vodnih zapornic, jezov, dvigal za ladje, 
celinskih 

52.22.12 

Storitve vojaške obrambe 84.22.11 
Storitve vojaških sodišč 84.23.11 
Storitve z avtomati, ki delujejo na kovance 96.09.13 
Storitve z igralnimi avtomati na kovance 93.29.22 
Storitve z letališkim radarjem 52.23.12 
Storitve z medicinskimi napravami za slikanje, 
brez diagnostike 

86.90.17 

Storitve z oklepnimi avtomobili 80.10.11 

Storitve za izmenjavanje v objektih s  
časovnim zakupom 

79.90.31 

Storitve za lovstvo 01.70.10 
Storitve za nego telesa 96.04.10 
Storitve za obratovanje borz 66.11.11 
Storitve za obratovanje finančnih trgov 66.11.11 
Storitve za padalstvo 93.19.19 
Storitve za potapljanje 93.19.19 
Storitve za proizvodnjo akumulatorjev in baterij 27.20.99 
Storitve za proizvodnjo apna in mavca 23.52.99 
Storitve za proizvodnjo barv, lakov, kitov 20.30.99 
Storitve za proizvodnjo barvil, pigmentov in 
strojil 

20.12.99 

Storitve za proizvodnjo betonskih izdelkov za 
gradbeništvo 

23.61.99 

Storitve za proizvodnjo bižuterije 32.13.99 
Storitve za proizvodnjo brusilnih sredstev 23.91.99 
Storitve za proizvodnjo cementa 23.51.99 
Storitve za proizvodnjo delovnih oblačil 14.12.99 
Storitve za proizvodnjo dišav in začimb 10.84.99 
Storitve za proizvodnjo druge električne opreme 27.90.99 
Storitve za proizvodnjo drugih anorganskih 
kemikalij 

20.13.99 

Storitve za proizvodnjo drugih fermentiranih 
pijač 

11.03.99 

Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz gume 22.19.99 
Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz 
mavca, betona ali cementa 

23.69.99 

Storitve za proizvodnjo drugih izdelkov iz  
papirja in kartona 

17.29.99 

Storitve za proizvodnjo drugih kemičnih izdelkov 20.59.99 
Storitve za proizvodnjo drugih naprav za 
splošno rabo 

28.29.99 

Storitve za proizvodnjo drugih organskih 
kemikalij 

20.14.99 

Storitve za proizvodnjo drugih tekstilij 13.99.99 
Storitve za proizvodnjo drugih vozil 30.99.99 
Storitve za proizvodnjo drugih živil 10.89.99 
Storitve za proizvodnjo dvigalnih in  
transportnih naprav 

28.22.99 

Storitve za proizvodnjo električne opreme za 
stroje in vozila 

29.31.99 

Storitve za proizvodnjo električnih  
gospodinjskih naprav 

27.51.99 

Storitve za proizvodnjo elektromotorjev, 
generatorjev in transformatorjev 

27.11.99 

Storitve za proizvodnjo embalaže iz plastičnih 
mas 

22.22.99 

Storitve za proizvodnjo eteričnih olj 20.53.99 
Storitve za proizvodnjo farmacevtskih 
preparatov 

21.20.99 

Storitve za proizvodnjo farmacevtskih surovin 21.10.99 
Storitve za proizvodnjo fotografskega 
kemičnega materiala 

20.59.99 

Storitve za proizvodnjo glasbil 32.20.99 
Storitve za proizvodnjo gnojil in dušikovih spojin 20.15.99 
Storitve za proizvodnjo gospodinjske keramike 23.41.99 
Storitve za proizvodnjo gospodinjskih papirnih 
izdelkov 

17.22.99 

Storitve za proizvodnjo gotovih jedi 10.85.99 
Storitve za proizvodnjo gradbenih izdelkov iz 
plastičnih mas 

22.23.99 

Storitve za proizvodnjo gradbenih keramičnih 
izdelkov 

23.32.99 

Storitve za proizvodnjo hladno dodelanih 
izdelkov iz železa ali jekla 

24.31.99 
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Storitve za proizvodnjo hladno oblikovane žice 
iz železa ali jekla 

24.34.99 

Storitve za proizvodnjo hladno oblikovanih 
železnih ali jeklenih profilov 

24.33.99 

Storitve za proizvodnjo hladno valjanega traku 24.32.99 
Storitve za proizvodnjo homogeniziranih in 
dietetičnih živil 

10.86.99 

Storitve za proizvodnjo hrane za hišne živali 10.92.99 
Storitve za proizvodnjo igrač in igralnih 
pripomočkov 

32.40.99 

Storitve za proizvodnjo instrumentov in naprav 
za merjenje, preizkušanje, kontroliranje, 
navigacijo 

26.51.99 

Storitve za proizvodnjo izdelkov iz plute, slame 
in pletarskih materialov 

16.29.99 

Storitve za proizvodnjo izdelkov iz vlaknastega 
cementa 

23.65.99 

Storitve za proizvodnjo izdelkov stavbnega 
mizarstva 

16.23.99 

Storitve za proizvodnjo izoliranih električnih 
vodnikov 

27.32.99 

Storitve za proizvodnjo jeklenih cevi in fitingov 24.20.99 
Storitve za proizvodnjo kablov iz optičnih vlaken 27.31.99 
Storitve za proizvodnjo kakava, čokolade in 
sladkornih izdelkov 

10.82.99 

Storitve za proizvodnjo kave in čaja 10.83.99 
Storitve za proizvodnjo keramičnih izolatorjev 23.43.99 
Storitve za proizvodnjo keramičnih ploščic in 
oblog 

23.31.99 

Storitve za proizvodnjo kmetijskih in  
gozdarskih strojev 

28.30.99 

Storitve za proizvodnjo kmetijskih traktorjev 28.30.99 
Storitve za proizvodnjo koksa 19.10.99 
Storitve za proizvodnjo koles 30.92.99 
Storitve za proizvodnjo kovancev 32.11.99 
Storitve za proizvodnjo krmil 10.91.99 
Storitve za proizvodnjo kruha 10.71.99 
Storitve za proizvodnjo krznenih izdelkov 14.20.99 
Storitve za proizvodnjo kuhinjskega pohištva 31.02.99 
Storitve za proizvodnjo lepil 20.52.99 
Storitve za proizvodnjo lesene embalaže 16.24.99 
Storitve za proizvodnjo letal 30.30.99 
Storitve za proizvodnjo litoželeznih cevi in 
fitingov 

24.51.99 

Storitve za proizvodnjo malte 23.64.99 
Storitve za proizvodnjo margarine 10.42.99 
Storitve za proizvodnjo mavčnih izdelkov za 
gradbeništvo 

23.62.99 

Storitve za proizvodnjo medicinskih 
instrumentov 

26.60.91 

Storitve za proizvodnjo medicinskih naprav 32.50.99 
Storitve za proizvodnjo mesa, razen 
perutninskega 

10.11.99 

Storitve za proizvodnjo mesnih izdelkov 10.13.99 
Storitve za proizvodnjo metalurških strojev 28.91.99 
Storitve za proizvodnjo metel in krtač 32.91.99 
Storitve za proizvodnjo mila, detergentov,  
čistil in loščil 

20.41.99 

Storitve za proizvodnjo mineralnih vod in 
brezalkoholnih pijač 

11.07.99 

Storitve za proizvodnjo mlečnih izdelkov 10.51.99 
Storitve za proizvodnjo mlevskih izdelkov 10.61.99 
Storitve za proizvodnjo motornih koles 30.91.99 
Storitve za proizvodnjo naftnih derivatov 19.20.99 
Storitve za proizvodnjo naprav za krmiljenje 
in distribucijo elektrike 

27.12.99 

  

Storitve za proizvodnjo neelektričnih 
gospodinjskih naprav 

27.52.99 

Storitve za proizvodnjo negospodinjskih 
hladilnih in prezračevalnih naprav 

28.25.99 

Storitve za proizvodnjo nekovinskih mineralnih 
izdelkov 

23.99.99 

Storitve za proizvodnjo neposnetih nosilcev 
zapisov 

26.80.99 

Storitve za proizvodnjo netkanega tekstila 13.95.99 
Storitve za proizvodnjo nogavic 14.31.99 
Storitve za proizvodnjo obdelanega  
naravnega kamna 

23.70.99 

Storitve za proizvodnjo obdelovalnih strojev, 
razen za kovine 

28.49.99 

Storitve za proizvodnjo obutve 15.20.99 
Storitve za proizvodnjo ognevzdržne keramike 23.20.99 
Storitve za proizvodnjo olj in maščob 10.41.99 
Storitve za proizvodnjo opreme za razsvetljavo 27.40.99 
Storitve za proizvodnjo optičnih instrumentov 
in fotografskih naprav 

26.70.99 

Storitve za proizvodnjo orožja 25.40.99 
Storitve za proizvodnjo papirja in kartona 17.12.99 
Storitve za proizvodnjo papirne embalaže 17.21.99 
Storitve za proizvodnjo parfumov in toaletnih 
sredstev 

20.42.99 

Storitve za proizvodnjo parnih kotlov, razen  
za centralno ogrevanje 

25.30.99 

Storitve za proizvodnjo perila 14.14.99 
Storitve za proizvodnjo perutninskega mesa 10.12.99 
Storitve za proizvodnjo pisalnih potrebščin iz 
papirja 

17.23.99 

Storitve za proizvodnjo piva 11.05.99 
Storitve za proizvodnjo plastičnih mas v  
primarni obliki 

20.16.99 

Storitve za proizvodnjo plaščev in zračnic za 
vozila 

22.11.99 

Storitve za proizvodnjo plemenitih kovin 24.41.99 
Storitve za proizvodnjo pletenih ali kvačkanih 
oblačil 

14.39.99 

Storitve za proizvodnjo pletenih tekstilnih 
materialov 

13.91.99 

Storitve za proizvodnjo plošč, folij, listov, cevi 
in profilov iz plastičnih mas 

22.21.99 

Storitve za proizvodnjo pohištva za poslovne  
in prodajne prostore 

31.01.99 

Storitve za proizvodnjo potovalne galanterije 
ter sedlarskih in jermenarskih izdelkov 

15.12.99 

Storitve za proizvodnjo prepečenca in piškotov 10.72.99 
Storitve za proizvodnjo preprog in drugih 
tekstilnih talnih prekrival 

13.93.99 

Storitve za proizvodnjo radiatorjev in kotlov  
za centralno ogrevanje 

25.21.99 

Storitve za proizvodnjo radijskih in televizijskih 
sprejemnikov 

26.40.99 

Storitve za proizvodnjo ravnega neobdelanega 
stekla 

23.11.99 

Storitve za proizvodnjo razkužil, pesticidov in 
drugih agrokemičnih izdelkov 

20.20.99 

Storitve za proizvodnjo razstreliv 20.51.99 
Storitve za proizvodnjo ročnih prenosnih 
obdelovalnih strojev 

28.24.99 

Storitve za proizvodnjo rudarskih in gradbenih 
strojev 

28.92.99 

Storitve za proizvodnjo sadnih in zelenjavnih 
sokov 

10.32.99 

Storitve za proizvodnjo sanitarne keramike 23.42.99 
Storitve za proizvodnjo sedežev 31.00.99 
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Storitve za proizvodnjo sestavljenih parketnih 
plošč 

16.22.99 

Storitve za proizvodnjo sintetičnega kavčuka 20.17.99 
Storitve za proizvodnjo slada 11.06.99 
Storitve za proizvodnjo sladkorja 10.81.99 
Storitve za proizvodnjo sladoleda 10.52.99 
Storitve za proizvodnjo steklenih vlaken 23.14.99 
Storitve za proizvodnjo strojev za druge 
posebne namene 

28.99.99 

Storitve za proizvodnjo strojev za obdelavo 
kovin 

28.41.99 

Storitve za proizvodnjo strojev za papir in  
karton 

28.95.99 

Storitve za proizvodnjo strojev za prehrambene 
izdelke 

28.93.99 

Storitve za proizvodnjo svežega betona 23.63.99 
Storitve za proizvodnjo škroba in škrobnih 
izdelkov 

10.62.99 

Storitve za proizvodnjo športne opreme 32.30.99 
Storitve za proizvodnjo športnih in drugih 
oblačil in dodatkov 

14.19.99 

Storitve za proizvodnjo tapet 17.24.99 
Storitve za proizvodnjo tehnične keramike 23.44.99 
Storitve za proizvodnjo tehničnih plinov 20.11.99 
Storitve za proizvodnjo tekstilnih in usnjarskih 
strojev 

28.94.99 

Storitve za proizvodnjo tekstilnih izdelkov  
razen oblačil 

13.92.99 

Storitve za proizvodnjo televizijskih in radijskih 
oddajnikov ter telefonskih naprav 

26.30.99 

Storitve za proizvodnjo testenin, kuskusa in 
podobnih izdelkov 

10.73.99 

Storitve za proizvodnjo tkanin 13.20.99 
Storitve za proizvodnjo tobačnih izdelkov 12.00.99 
Storitve za proizvodnjo umetnih in sintetičnih 
vlaken 

20.60.99 

Storitve za proizvodnjo ur 26.52.99 
Storitve za proizvodnjo usnja 15.11.99 
Storitve za proizvodnjo usnjenih oblačil 14.11.99 
Storitve za proizvodnjo vermuta in 
aromatiziranih vin 

11.04.99 

Storitve za proizvodnjo vina 11.02.99 
Storitve za proizvodnjo vlaknin 17.11.99 
Storitve za proizvodnjo vozil za invalide 30.92.99 
Storitve za proizvodnjo vrhnjih oblačil 14.13.99 
Storitve za proizvodnjo vrtnarske in druge 
keramike 

23.49.99 

Storitve za proizvodnjo vrvi in mrež 13.94.99 
Storitve za proizvodnjo vzmetnic in žimnic 31.03.99 
Storitve za proizvodnjo železa in jekla v  
primarni obliki 

24.10.99 

Storitve za proizvodnjo žganih pijač 11.01.99 
Storitve za rastlinsko pridelavo 01.61.10 
Storitve za ribištvo 03.00.71 
Storitve za športni lov 93.19.13 
Storitve za živinorejo, razen veterinarskih 01.62.10 
Storitve zabavišč 93.21.10 
Storitve zaporov 84.23.12 
Storitve zasebnih linij brezžične telefonije 61.20.13 
Storitve zasebnih linij fiksne telefonije 61.10.13 
Storitve zastavljalnic 64.92.19 
Storitve zavarovalniških agentov 66.22.10 
Storitve zavetišč 87.90.13 
Storitve zbiranja nenevarnih industrijskih 
odpadkov za reciklažo 

38.11.19 

Storitve zbiranja nenevarnih industrijskih 
odpadkov, ne za reciklažo 

38.11.29 

Storitve zbiranja nenevarnih komunalnih 
odpadkov za reciklažo 

38.11.11 

Storitve zbiranja nenevarnih komunalnih 
odpadkov, ne za reciklažo 

38.11.21 

Storitve zbirateljskih klubov 94.99.16 
Storitve zdravstvenih namestitvenih ustanov, 
razen bolnišnic 

87.10.10 

Storitve združenj znanstvenikov 94.12.10 
Storitve železniške vleke in potiskanja 52.21.11 
Storitve železniških postaj 52.21.19 
Storitve ženitnih posredovalnic 96.09.19 
Storitve živalskih vrtov 91.04.11 
Storitvena proizvodnja pisarniških strojev 28.23.91 
Storitvena proizvodnja pletarskih izdelkov 16.29.91 
Storitvena proizvodnja računalnikov in  
perifernih enot 

26.20.91 

Storži, koruzni 10.39.30 
Stožci iz polsti 14.19.41 
Stranišča, kemična, iz plastičnih mas 22.23.12 
Straniščne školjke iz plastičnih mas 22.23.12 
Straniščne školjke, keramične 23.42.10 
Strankarske storitve 94.92.10 
Strateško svetovanje podjetjem 70.22.11 
Stražarske storitve 80.10.12 
Strehe, platnene 13.92.22 
Strehe, barvanje 43.34.10 
Strehe, pokrivanje 43.91.19 
Strehe, postavljanje 43.91.11 
Strelišča, zabaviščna 28.99.32 
Strelivo 25.40.13 
Strelivo za pištole za kovičenje 25.40.13 
Strelivo, veleprodaja 46.69.16 
Strelno orožje, razen vojaškega 25.40.12 
Strelno orožje, vojaško (razen pištol ) 25.40.11 
Strelovodi, montaža 43.29.19 
Strelski klubi, storitve 93.12.10 
Streptomicin 21.10.54 
Strešna lepenka, z bitumnom 23.99.12 
Strešni elementi iz plastičnih mas 22.23.19 
Strešni nosilci, leseni 16.23.19 
Strešniki iz ognjevzdržne keramike 23.20.12 
Strešniki iz silikatne fosilne moke 23.20.11 
Strešniki, betonski 23.61.11 
Strešniki, kovinski 25.99.29 
Strešniki, maloprodaja 47.00.49 
Strešniki, opečni 23.32.12 
Strežba hrane in pijač v jedilnih vagonih in na 
ladjah 

56.10.12 

Strežba hrane in pijač v lokalih z natakarji 56.10.11 
Strežba hrane v samopostrežnih restavracijah 56.10.13 
Strežba hrane za pulti 56.10.19 
Strežba pijač 56.30.10 
Strežba v čajnicah 56.30.10 
Strežne naprave za regalna skladišča 28.22.18 
Strihnin 21.10.53 
Striskalnice za grozdje, sadje 28.93.14 
Strižena volna, nerazmaščena 01.45.30 
Striženje moških las 96.02.12 
Striženje ovac 01.62.10 
Striženje ženskih las 96.02.11 
Stroboskopi 26.51.64 
Stročji fižol (Phaeseolus vulgaris) 01.11.61 
Strojene konjske kože 15.11.33 
Strojene kozje kože 15.11.42 
Strojene kože govedi, cele 15.11.31 
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Strojene kože govedi, kosi manjši od 2,6 m2 15.11.32 
Strojene ovčje kože 15.11.41 
Strojene svinjske kože 15.11.43 
Strojeno krzno 15.11.10 
Stroji in naprave za druge posebne namene 28.99.39 
Stroji za apretiranje tekstila 28.94.21 
Stroji za baliranje krme, slame 28.30.53 
Stroji za beljenje, barvanje tekstila 28.94.21 
Stroji za celulozo 28.95.11 
Stroji za čiščenje sadja, jajc 28.30.81 
Stroji za čiščenje zrnja, semena 28.93.20 
Stroji za demontažo 38.11.49 
Stroji za dodelavo tekstila 28.94.21 
Stroji za drobljenje, mletje rud, peska 28.92.40 
Stroji za drozganje grozdja 28.93.14 
Stroji za emulgiranje 28.99.39 
Stroji za gaziranje pijač 28.29.21 
Stroji za gradbeni material 28.92.40 
Stroji za gradnjo cest, s posebnimi funkcijami 28.92.30 
Stroji za honanje 28.41.23 
Stroji za impregniranje tekstila 28.94.21 
Stroji za industrijsko pripravo živil, drugi 28.93.17 
Stroji za izdelavo čipk, tila, vezenin 28.94.14 
Stroji za izdelavo integriranih vezij 28.99.20 
Stroji za izdelavo linoleja 28.94.21 
Stroji za izdelavo peščenih livarskih kalupov 28.92.40 
Stroji za izdelavo polprevodniških rezin 28.99.20 
Stroji za izdelavo polsti ipd 28.94.21 
Stroji za izdelavo prikazovalnikov 28.99.20 
Stroji za izdelavo škatel, iz lepenke 28.95.11 
Stroji za izdelavo tekstila, pomožni 28.94.15 
Stroji za izdelavo tiskarskih stavkov 28.99.12 
Stroji za izdelavo usnjenih izdelkov 28.94.30 
Stroji za izdelavo vrečk, vreč ali pisemskih 
ovojnic iz papirja 

28.95.11 

Stroji za izdelavo vrvi, kablov 28.99.39 
Stroji za izdelavo žarnic 28.99.39 
Stroji za izdelavo žice 28.41.34 
Stroji za iztiskovanje plastičnih mas 28.96.10 
Stroji za kemično čiščenje 28.94.22 
Stroji za knjiženje 28.23.13 
Stroji za kopanje zemlje, samovozni 28.92.27 
Stroji za lepanje 28.41.23 
Stroji za likanje 28.94.21 
Stroji za mešanje mineralnih snovi 28.92.40 
Stroji za mikanje, česanje vlaken 28.94.11 
Stroji za mlekarne 28.93.12 
Stroji za mletje sadja za sokove 28.93.14 
Stroji za mletje, predelavo žita 28.93.13 
Stroji za naslavljanje 28.23.23 
Stroji za navijanje tuljav 28.99.39 
Stroji za obdelavo gume ali plastičnih mas 28.96.10 
Stroji za obdelavo gume, veleprodaja 46.62.19 
Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona, 
steklo 

28.49.11 
 

Stroji za obdelavo kovin, laserski, ultrazvočni, 
elektroerozijski 

28.41.11 

Stroji za obdelavo kovin, veleprodaja 46.62.12 
Stroji za obdelavo kovin, z več postajami 28.41.12 
Stroji za obdelavo lesa, plastike, ipd 28.49.12 
Stroji za obdelavo lesa, veleprodaja 46.62.11 
Stroji za obdelavo mineralnih snovi 28.92.40 
Stroji za obdelavo plastike, veleprodaja 46.62.19 
Stroji za obdelavo stekla, veleprodaja 46.62.19 
Stroji za oblikovanje papirne mase 28.95.11 
Stroji za oblikovanje plastičnih mas, gume 28.96.10 
Stroji za obrezovanje papirja 28.95.11 

Stroji za peskanje 28.29.22 
Stroji za pletenje 28.94.14 
Stroji za polnjenje steklenic 28.29.21 
Stroji za pomivanje, negospodinjski 28.29.50 
Stroji za predelavo tobaka 28.93.19 
Stroji za prehrambno industrijo, veleprodaja 46.69.14 
Stroji za preoblikovanje kovin 28.41.33 
Stroji za pripravo krmil 28.30.83 
Stroji za pripravo tekstilnih vlaken 28.94.11 
Stroji za proizvodnjo lepenke 28.95.11 
Stroji za proizvodnjo obutve 28.94.30 
Stroji za proizvodnjo papirja 28.95.11 
Stroji za proizvodnjo preje 28.94.12 
Stroji za proizvodnjo sokov, vina 28.93.14 
Stroji za proizvodnjo stekla in steklenih izdelkov 28.99.39 
Stroji za proizvodnjo umetnih vlaken 28.94.11 
Stroji za proizvodnjo usnja 28.94.30 
Stroji za separacijo izotopov 28.99.39 
Stroji za separacijo, sejanje peska, rud ipd. 28.92.40 
Stroji za sortiranje kovancev 28.23.23 
Stroji za sortiranje sadja, jajc 28.30.81 
Stroji za spodkopavanje premoga, rud 28.92.12 
Stroji za spravilo lesa 28.30.86 
Stroji za spravilo pridelkov 28.30.59 
Stroji za spravilo sena 28.30.52 
Stroji za štetje denarja 28.23.23 
Stroji za tekstilno industrijo, veleprodaja 46.64.10 
Stroji za tkanje 28.94.13 
Stroji za tobačno industrijo, veleprodaja 46.69.14 
Stroji za upogibanje kovin 28.41.31 
Stroji za varjenje, električni 27.90.31 
Stroji za varjenje, neelektrični 28.29.70 
Stroji za vezanje knjig 28.99.11 
Stroji za visoki tisk, na papir v zvitku 28.99.14 
Stroji za visoko in nizko gradnjo, s posebnimi 
funkcijami 

28.92.30 

Stroji za vlečenje kovinskih palic 28.41.34 
Stroji za vrezovanje navojev 28.41.22 
Stroji za vrtanje predorov 28.92.12 
Stroji za zabijanje pilotov 28.92.30 
Stroji za zemeljska dela, nesamovozni 28.92.30 
Stroji za zgibanje listov, za knjigoveznice 28.99.11 
Stroji za žetev in mlatenje 28.30.59 
Stroji, čiščenje 81.22.12 
Stroji, dajanje v najem brez upravljavcev 77.39.19 
Stroji, gradbeni, metalurški, veleprodaja 46.63.10 
Stroji, kmetijski, veleprodaja 46.61.11 
Stroji, livarski 28.91.11 
Stroji, obdelovalni, maloprodaja 47.00.88 
Stroji, pisalni 28.23.11 
Stroji, posredovanje pri prodaji 46.14.19 
Stroji, preizkušanje, testiranje 71.20.13 
Stroji, projektiranje 71.12.17 
Stroji, ročni, pnevmatični 28.24.12 
Stroji, ročni, z električnim motorjem 28.24.11 
Stroji, ročni, z neelektričnim motorjem 28.24.12 
Strojila, naravna 20.12.22 
Strojila, sintetična 20.12.23 
Strojilne rastline 01.29.30 
Strojilni octovec - lubje (Rhus coriaria) 01.29.30 
Strojne naprave za drugo živilsko industrijo 28.93.17 
Strojne naprave za kopanje zemlje, 
nesamovozne 

28.92.30 

Strojne naprave za oljarstvo 28.93.17 
Strojne naprave za pripravo mesa 28.93.17 
Strojne naprave za proizvodnjo sladkorja 28.93.17 
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Strojne škarje za kovine 28.41.32 
Strojne škropilnice, za kmetijstvo in vrtnarstvo 28.30.60 
Strokovna združenja, storitve 94.12.10 
Strokovne knjige na elektronskih medijih 58.11.20 
Strokovne knjige, internetne 58.11.30 
Strokovne knjige, tiskane 58.11.12 
Strokovne revije, tiskane 58.14.12 
Strokovno svetovanje 74.90.19 
Strokovno višje sekundarno izobraževanje  85.32.14 
Strokovno višje sekundarno izobraževanje po 
internetu 

85.32.13 

Stroncij 20.13.23 
Stropne obloge iz plastičnih mas 22.23.11 
Strugala za odstranjevanje barve 25.73.30 
Strune 32.20.16 
Strunska glasbila 32.20.12 
Strup za insekte 20.20.11 
Strup za podgane 20.20.19 
Strup, kačji 21.10.60 
Strupeni bolnišnični odpadki 38.12.23 
Strupeni kemični odpadki 38.12.24 
Strupeni kovinski odpadki 38.12.26 
Strupeni odpadki 38.12.2 
Struženje kovin 25.62.10 
Stružni centri za obdelavo kovin 28.41.21 
Stružni noži 25.73.40 
Stružnice za les, plastiko ipd 28.49.12 
Stružnice za obdelavo kovin 28.41.21 
Studiji, tonski, storitve 59.20.11 
Subvencioniranje s strani članskih organizacij 94.99.20 
Suha montaža stenskih plošč 43.31.10 
Suhe slive 10.39.25 
Suhe vrtnine, maloprodaja 47.00.12 
Suhi doki - objekti 42.91.10 
Suhi doki, gradnja 42.91.20 
Suhi led 20.11.12 
Suho meso, goveje 10.13.12 
Suho meso, prašičje 10.13.11 
Suho sadje, maloprodaja 47.00.12 
Sukanci, maloprodaja 47.00.51 
Sukanec iz sintetičnih, umetnih vlaken 13.10.85 
Sukanec, bombažni 13.10.62 
Suknjiči, delovni, moški 14.12.11 
Suknjiči, moški, iz pletenega blaga 14.13.12 
Suknjiči, moški, iz tkanega blaga 14.13.23 
Sulfat, kalijev 20.15.52 
Sulfati 20.13.41 
Sulfatna celuloza 17.11.12 
Sulfidi 20.13.41 
Sulfidi nekovin 20.13.22 
Sulfiti 20.13.41 
Sulfitna celuloza 17.11.13 
Sulfitni ovojni papir 17.12.42 
Sulfoksilati 20.13.41 
Sulfonamidi 21.10.32 
Sulfonati naftni, netopni 20.59.59 
Sulfonirani derivati gljikovodikov 20.14.14 
Sulfonitritna kislina 20.15.10 
Sulice 25.71.15 
Sultanine 10.39.25 
Superfosfat, kalijev 20.15.75 
Superfosfati 20.15.41 
Superge s tekstilnimi gornjiki 15.20.21 
Surfi 32.30.13 
Surova nafta 06.10.10 

Surova rastlinska olja 10.41.2 
Surove bakrove zlitine 24.44.13 
Surove cinkove zlitine 24.43.12 
Surove goveje kože, cele 10.11.42 
Surove goveje kože, razen celih 10.11.43 
Surove konjske kože, cele 10.11.42 
Surove konjske kože, razen celih 10.11.43 
Surove kositrove zlitine 24.43.13 
Surove kože drugih živali 01.49.39 
Surove svinčeve zlitine 24.43.11 
Surovi  cink 24.43.12 
Surovi aluminij 24.42.11 
Surovi kositer 24.43.13 
Surovi kožuhi 01.49.31 
Surovi nikelj 24.45.11 
Surovi pekarski izdelki, tudi zamrznjeni 10.61.24 
Surovi sladkor 10.81.11 
Surovi svinec 24.43.11 
Surovine, tekstilne, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Surovo sojino olje 10.41.21 
Surovo sončnično olje 10.41.24 
Surovo žveplo 08.91.12 
Susafoni 32.20.13 
Sušena čebula 10.39.13 
Sušene gobe 10.39.13 
Sušene ribe 10.20.23 
Sušene vrtnine 10.39.13 
Sušenje lesa 16.10.91 
Sušenje semen 01.64.10 
Sušenje zidov 43.99.90 
Sušeno sadje 10.39.25 
Sušila, pripravljena 20.30.22 
Sušilne centrifuge za tekstilne izdelke 28.94.23 
Sušilni stroji s kapaciteto > 10 kg 28.94.22 
Sušilni stroji, gospodinjski 27.51.13 
Sušilnice za kmetijske pridelke 28.93.16 
Sušilnice za les 28.99.31 
Sušilnice za papirno maso 28.99.31 
Sušilnice, negospodinjske 28.99.31 
Sušilnice, veleprodaja 46.69.19 
Sušilniki za lase ali roke, električni 27.51.23 
Suvenirji, maloprodaja 47.00.69 
Sveče 32.99.54 
Sveče, maloprodaja 47.00.86 
Sveče, veleprodaja 46.49.39 
Svečke, vžigalne, za motorje 29.31.21 
Svečke, žarilne, za avtomobile 29.31.22 
Svedri za obdelovalne stroje 25.73.40 
Svedri, zobozdravniški 32.50.11 
Svetila, maloprodaja 47.00.56 
Svetila, stropna, stenska, električna 27.40.25 
Svetila, veleprodaja 46.47.12 
Svetilke za predore 27.40.39 
Svetilke, cestne 27.40.39 
Svetilke, električne, namizne, fiksne 27.40.22 
Svetilke, električne, prenosne 27.40.21 
Svetilke, električne, stropne 27.40.25 
Svetilke, neelektrične 27.40.23 
Svetilke, popravilo 95.29.19 
Svetilni petrolej 19.20.24 
Svetilniki na celinskih vodah, obratovanje 52.22.12 
Svetilniki, morski, obratovanje 52.22.11 
Svetilniki, plavajoči 30.11.50 
Svetleče diode 26.11.22 
Svetlomeri 26.51.53 
Svetovanje na področju avtorskih pravic 69.10.15 
Svetovanje na področju patentov 69.10.15 
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Svetovanje o hardveru 62.02.10 
Svetovanje o izobraževanju 85.60.10 
Svetovanje o ličenju 96.02.13 
Svetovanje o naravnih virih 74.90.13 
Svetovanje o programski opremi 62.02.20 
Svetovanje o računalniški zaščiti 62.02.20 
Svetovanje o računalniških napravah 62.02.10 
Svetovanje o računalniških sistemih 62.02.20 
Svetovanje o ravnanju z odpadki 74.90.13 
Svetovanje o varnosti, varovanju 74.90.15 
Svetovanje o zaščiti podatkovnih baz 62.02.20 
Svetovanje prestopnikom 88.99.19 
Svetovanje s področja kmetijstva 74.90.19 
Svetovanje s področja statistike 74.90.19 
Svetovanje v zvezi z logistiko in oskrbo 70.22.16 
Svetovanje v zvezi z otroki 88.99.11 
Svetovanje v zvezi z varstvom okolja 74.90.13 
Svetovanje, arhitekturno 71.11.24 
Svetovanje, davčno, za podjetja 69.20.31 
Svetovanje, davčno, zasebnikom 69.20.32 
Svetovanje, finančno 66.19.91 
Svetovanje, geološko 71.12.31 
Svetovanje, hipotekarno 66.19.99 
Svetovanje, inženirsko, znanstveno 71.12.11 
Svetovanje, netehnično 74.90.13 
Svetovanje, pomoč glede varnosti pri delu 70.22.15 
Svetovanje, pomoč pri finančnem poslovanju 70.22.12 
Svetovanje, pomoč pri industrijskem razvoju 70.22.30 
Svetovanje, pomoč pri izboljševanju kvalitete 70.22.15 
Svetovanje, pomoč pri izboljševanju 
produktivnosti 

70.22.15 

Svetovanje, pomoč pri marketingu 70.22.13 
Svetovanje, pomoč pri razvoju turizma 70.22.30 
Svetovanje, pomoč pri stikih z javnostjo 70.21.10 
Svetovanje, pomoč pri strategiji poslovanja 70.22.11 
Svetovanje, pomoč pri vodenju človeškega 
potenciala 

70.22.14 

Svetovanje, pomoč pri vodenju proizvodnje 70.22.15 
Svetovanje, zakonsko 88.99.19 
Svež kruh 10.71.11 
Sveža zelenjava, maloprodaja 47.00.11 
Sveža zelenjava, narezana, pakirana 10.39.14 
Sveža zelenjava, veleprodaja 46.31.11 
Sveže pecivo brez dodatkov 10.71.11 
Sveže pecivo z dodatki  10.71.12 
Sveži beton 23.63.10 
Sveži beton, prevoz s cestnimi vozili 49.41.19 
Svib; dren (Cornus spp) 01.30.10 
Svila, surova, nepredena 13.10.21 
Svilena preja 13.10.40 
Svilene rože 32.99.55 
Svilene tkanine 13.20.11 
Svileni odpadki 38.11.56 
Sviloprejke 01.49.19 
Sviloprejkini kokoni 01.49.25 
Svinčena pločevina, trak, folije 24.43.21 
Svinčene cevi, fitingi 25.99.29 
Svinčene palice, profili, žica 25.99.29 
Svinčene plošče 24.43.21 
Svinčeni izdelki, drugi 25.99.29 
Svinčev prah, luske 24.43.21 
Svinčeva ruda, koncentrati 07.29.15 
Svinčeve zlitine, surove 24.43.11 
Svinčevi akumulatorji za zagon motorjev 27.20.21 
Svinčevi oksidi 20.12.12 
Svinčevo rumenilo 20.12.12 

Svinčnice 26.51.66 
Svinčniki, kemični 32.99.12 
Svinčniki, maloprodaja 47.00.63 
Svinčniki, navadni 32.99.15 
Svinčniki, patentni 32.99.12 
Svinec v primarni obliki, veleprodaja 46.72.14 
Svinec, surovi  24.43.11 
Svinje 01.46.10 
Svinjina, sveža ali ohlajena 10.11.12 
Svinjina, zamrznjena 10.11.32 
Svinjska mast 10.11.50 
Svinjska stegna in pleča, sušena, soljena, 
dimljena, s kostmi 

10.13.11 

Svinjske glave, zamrznjene 10.11.39 
Svinjske glave,sveže ali ohlajene 10.11.20 
Svinjsko meso, sušeno, soljeno ali dimljeno, 
trebušnina in njene kosti 

10.13.11 

Svinjsko usnje 15.11.43 
Svobodni umetniki, storitve 90.03.11 
Svorniki, aluminijasti 25.93.14 
Swap posli 64.99.11 
  
  
Š  
  
Šablone za tisk 18.13.20 
Šah, maloprodaja 47.00.67 
Šahi 32.40.42 
Šahovske ure 26.52.28 
Šahovski klubi, storitve 93.12.10 
Šahovski tečaji 85.51.10 
Šali iz pletenega blaga 14.19.19 
Šali iz tkanega blaga 14.19.23 
Šali, maloprodaja 47.00.71 
Šali, veleprodaja 46.42.11 
Šalice, kovinske 25.99.12 
Šalotka (Alium ascalonicum) 01.13.43 
Šalotka, v kisu 10.39.18 
Šamotiranje gorišč 43.99.90 
Šamotna opeka, strešniki 23.20.12 
Šamotne zemljine 08.12.22 
Šampanjec 11.02.11 
Šampinjoni; gojeni kukmak (Agaricus hortensis) 01.13.80 
Šamponi za čiščenje avtomobilov 20.41.32 
Šamponi za lase 20.42.16 
Šamponi, maloprodaja 47.00.76 
Šapirografija 82.19.11 
Šasije za motorna kolesa 30.91.20 
Šasoje, opremljene z motorji 29.10.44 
Šaš, migalični (Carex brizoides) 01.29.30 
Šaš, okrasni (Carex spp) 01.30.10 
Šatulje, slonokoščene 32.99.59 
Ščetine 01.49.28 
Ščetine, prašičje 10.11.60 
Ščetke za osebno nego 32.91.12 
Ščir (Amaranthus caudatus) 01.11.49 
Ščitniki za kolena, komolce 32.30.15 
Ščitniki za oči 14.19.43 
Šelak (smola kaparjev) (Ficus religiosa) 02.30.12 
Šeri vino 11.02.12 
Šetraj (Saturea hortensis) 01.13.39 
Šibre 25.40.13 
Šila 25.73.30 
Šilčki 25.71.13 
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Šipe za motorna vozila 23.12.12 
Šipkov čaj 10.83.15 
Šipon 11.02.12 
Šiške, hrastove (Gallae) 01.29.30 
Šitake; japonska hrastovka (Cortivellus 
shiitake), gojena 

01.13.80 

Šivalne potrebščine, maloprodaja 47.00.51 
Šivalne potrebščine, veleprodaja 46.41.14 
Šivalni stroji, gospodinjski 28.94.40 
Šivalni stroji, gospodinjski, popravilo 95.22.10 
Šivalni stroji, industrijski 28.94.24 
Šivalni stroji, veleprodaja 46.64.10 
Šivalni sukanec, bombažni 13.10.62 
Šivalni sukanec, sintetični 13.10.85 
Šivalno-pletilni stroji 28.94.14 
Šivanke 25.93.18 
Šivanke, veleprodaja 46.41.14 
Škafi, leseni 16.24.12 
Škampi, konzervirani 10.20.34 
Škampi, negojeni, sveži 03.00.31 
Škampi, zamrznjeni 10.20.31 
Škarje 25.71.11 
Škarje za drevje, živo mejo 25.73.10 
Škarje za rezanje kovin 25.73.30 
Škarje za striženje ovac 25.73.10 
Škarje, strojne, za kovine 28.41.32 
Škarjice za nohte 25.71.11 
Škarpene, negojene, sveže ali ohlajene 03.00.21 
Škatle iz plastičnih mas 22.22.13 
Škatle iz pletarskih materialov 16.29.25 
Škatle iz valovitega papirja in kartona 17.21.13 
Škatle za glasbila 15.12.12 
Škatle za jajca iz lite papirne mase 17.29.19 
Škatle za orodje, iz plastičnih mas 22.29.29 
Škatle za orodje, lesene 16.29.11 
Škatle za projektorje 26.70.19 
Škatle, kartotečne 17.21.15 
Škatle, lesene 16.24.13 
Škatle, okrasne, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Škatle, slonokoščene 32.99.59 
Škatle, zložljive, iz nevalovitega papirja 17.21.14 
Škatle, železne ali jeklene, < 50 l 25.91.12 
Škatle, železne ali jeklene, 50 - 300 l 25.91.11 
Škodno ocenjevanje 66.21.10 
Škodno pozavarovanje 65.20.25 
Škodno zavarovanje 65.12.49 
Školjčne lupine 03.00.61 
Školjke, konzervirane 10.20.34 
Školjke, straniščne, iz plastičnih mas 22.23.12 
Školjke, straniščne, keramične 23.42.10 
Školjke, straniščne, maloprodaja 47.00.46 
Školjke, straniščne, veleprodaja 46.73.13 
Školjke, sveže ali ohlajene, gojene 03.00.44 
Školjke, sveže ali ohlajene, negojene 03.00.42 
Školjke, zamrznjene, sušene, soljene 10.20.32 
Škornji, gumijasti, plastični 15.20.11 
Škornji, usnjeni 15.20.13 
Škripci 28.22.11 
Škripčevja 28.22.11 
Škrniclji iz papirja 17.21.12 
Škrob 10.62.11 
Škropilna vozila za ceste 29.10.59 
Škropilnice, za kmetijstvo 28.30.60 
Škropljenje proti rastlinskim škodljivcem 01.61.10 
Šminke za obraz 20.42.15 
Šminke za ustnice, oči 20.42.12 
Šnitloh (Alium schoenoprasum) 01.13.44 

Šnops 11.01.10 
Šnorklji 32.99.59 
Šobe za gorivo, za bencinske motorje 28.11.41 
Šola za pse 96.09.11 
Šola, osnovna 85.2 
Šolanje konj, tekmovalnih 93.19.13 
Šole - stavbe 41.00.20 
Šole plovbe 85.53.12 
Šole za pilote - amaterje 85.53.12 
Šole za upodabljajočo umetnost 85.52.13 
Šole, glasbene, izven rednega šolskega sistema 85.52.12 
Šole, gradnja 41.00.40 
Šole, jadralne 85.53.12 
Šole, jezikovne 85.59.11 
Šole, plesne 85.52.11 
Šole, računalniške 85.59.12 
Šole, športne 85.51.10 
Šolske barvice 20.30.23 
Šolske kuhinje, storitve 56.29.20 
Šolske torbe, iz katerihkoli materialov 15.12.12 
Šolski avtobusi, redni primestni prevoz 49.39.13 
Šolski pribor iz plastičnih mas 22.29.25 
Šolski učbeniki, tiskani 58.11.11 
Šolski zvezki 17.23.13 
Šolsko pohištvo, kovinsko 31.01.11 
Šolsko pohištvo, leseno (razen sedežev) 31.01.12 
Šopki, maloprodaja 47.00.77 
Šopulja (Agrostis spp) 01.19.10 
Šota 08.92.10 
Šotni briketi 19.20.13 
Šotni izdelki 23.99.19 
Šotori 13.92.22 
Šotori, maloprodaja 47.00.66 
Šotori, popravilo 95.29.14 
Šotori, posojanje 77.21.10 
Špageti 10.73.11 
Špahtel za kitanje 25.73.30 
Špana 32.40.42 
Španska detelja (Ornithopus sativus) 01.19.10 
Španski bezeg (Syringa spp) 01.30.10 
Šparglji; beluši (Asparagus officinalis) 01.13.11 
Špedicijske storitve 52.29.19 
Špinača (Spinacea oleracea) 01.13.16 
Špinača, novozelandska (Tetragonia expansa) 01.13.16 
Špirovci 16.23.19 
Športna igrišča - objekti 42.99.12 
Športna igrišča na prostem, zemeljska dela 42.99.22 
Športna igrišča, gradnja stavb 42.99.22 
Športna igrišča, montaža in vzdrževanje 
razsvetljave 

43.21.10 

Športna igrišča, pokrita, zemeljska dela 41.00.40 
Športna kolesa 30.92.10 
Športna oblačila, iz pletenega blaga 14.19.12 
Športna oblačila, iz tkanega blaga 14.19.22 
Športna obutev z gornjiki iz gume ali plastike 15.20.29 
Športna očala 32.50.42 
Športna oprema, maloprodaja 47.00.65 
Športna oprema, popravilo 95.29.14 
Športna oprema, posojanje 77.21.10 
Športna oprema, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Športna oprema, veleprodaja 46.49.33 
Športna tekmovanja, prirejanje 93.12.10 
Športne dvorane - stavbe 41.00.20 
Športne dvorane, gradnja 41.00.40 
Športne dvorane, zemeljska dela 41.00.40 
Športne mreže 13.94.12 
Športne puške 25.40.12 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

462  

Športne stave 92.00.29 
Športne televizijske oddaje, produkcija 59.11.13 
Športni čolni 30.12.19 
Športni dresi iz pletenega blaga 14.19.12 
Športni dresi iz tkanega blaga 14.19.22 
Športni klubi, storitve 93.12.10 
Športni loki 32.30.15 
Športni objekti, obratovanje 93.11.10 
Športni ribolov, storitve 93.19.13 
Športniki, storitve 93.19.12 
Športno izobraževanje 85.51.10 
Šprikle za kolesa 30.92.30 
Štampiljke 32.99.16 
Štancanje kovin po naročilu 25.50.13 
Štedilniki, električni 27.51.28 
Štedilniki, električni, maloprodaja 47.00.54 
Štedilniki, električni, veleprodaja 46.43.11 
Štedilniki, kombinirani 27.51.28 
Štedilniki, neelektrični 27.52.11 
Štedilniki, neelektrični, maloprodaja 47.00.59 
Štedilniki, neelektrični, veleprodaja 46.49.19 
Števci korakov 26.51.64 
Števci porabe elektrike 26.51.63 
Števci porabe plina 26.51.63 
Števci porabe vode 26.51.63 
Števci porabe, veleprodaja 46.69.19 
Števci proizvodnje 26.51.64 
Števci vrtljajev 26.51.64 
Števci vstopov 26.51.64 
Števci za biljard 26.51.64 
Števci, električni, odčitavanje 82.99.19 
Številčne loterije, prirejanje 92.00.13 
Številčnice za ure 26.52.27 
Štoparice 26.52.28 
Štoparice, iz plemenitih kovin 26.52.11 
Štoparice, razen iz plemenitih kovin 26.52.12 
Štruklji, surovi 10.61.24 
Študentska izmenjava, organiziranje 85.60.10 
Študentske menze, storitve 56.29.20 
Študentski domovi, nastanitve 55.90.11 
Študentski klubi 94.99.15 
Študije, izvedbene, o programski opremi 62.02.20 
Štukaterska dela 43.31.10 
Štukature iz mavca 23.69.11 
Šunka 10.13.11 
  
  
T  
  
Tabasko omaka 10.84.12 
Tabeliranje podatkov, računalniško 63.11.11 
Table, indikatorske, z LED ali LCD 27.90.20 
Table, izvesne, kovinske 25.99.29 
Table, šolske 32.99.16 
Tablete, gnojilne 20.15.79 
Tablice, napisne, kovinske 25.99.29 
Tablice, pisalne 32.99.16 
Tablice, registrske, za motorna vozila 25.99.29 
Tabori, počitniški, storitve 55.30.12 
Taborniška društva, storitve 93.12.10 
Taborniška oprema, maloprodaja 47.00.66 
Taborniška oprema, posojanje 77.21.10 
Taftane preproge 13.93.13 
Taftane tekstilne tkanine 13.20.45 
Tahimetri 26.51.12 
Tahometri 26.51.64 
Tajnice, telefonske 26.40.32 

Tajniške storitve 82.11.10 
Taksiji, po rekah, jezerih 50.30.13 
Taksiji, storitve 49.32.11 
Taksimetri 26.51.64  
Taksodij (Taxodium distichum) 01.30.10 
Talij, izdelki iz njega 24.45.30 
Talilni lonci, iz ognjevzdržne keramike 23.20.14 
Talna prekrivala, tekstilna, iz polsti 13.93.19 
Talna prekrivala, tekstilna, taftana 13.93.13 
Talna prekrivala, tekstilna, tkana, netaftana 13.93.12 
Talna prekrivala, tekstilna, vozlana 13.93.11 
Talne keramične ploščice 23.31.10 
Talne obloge iz gume 22.19.72 
Talne obloge iz plastičnih mas 22.23.11 
Talne obloge na  papirni podlagi 17.29.19 
Talne obloge, maloprodaja 47.00.53 
Talne obloge, veleprodaja 46.73.18 
Tal-olje 20.14.71 
Tamarinde - sadež (Tamarindus indica) 01.25.90 
Tamariska (Tamarix ramosissima) 01.30.10 
Tamburice 32.20.12 
Tamburini 32.20.15 
Tamjan; olibanum (Boswellia spp) 02.30.12 
Tamponi, higienski 17.22.12 
Tamtami 32.20.15 
Tandemska kolesa 30.92.10 
Tangerine (Citrus reticulata) 01.23.14 
Tanini, naravni 20.12.22 
Taninske rastline 01.29.30 
Tankerji 30.11.22 
Tankerji, dajanje v najem brez posadke 77.34.10 
Tankerji, pomorski prevoz nafte z njimi 50.20.12 
Tankerji, pomorski prevoz plina in tekočin z 
njimi 

50.20.13 

Tankerji, prevoz nafte z njimi po celinskih vodah 50.40.12 
Tankerji, prevoz plina in tekočin z njimi po 
celinskih vodah 

50.40.13 

Tanki, bojni 30.40.10 
Tanki, bojni, veleprodaja 46.69.16 
Tantal, izdelki iz njega 24.45.30 
Tapeciranje pohištva 31.00.91 
Tapeciranje pohištva, popravila 95.24.10 
Tapete iz tekstilnih materialov 17.24.12 
Tapete, maloprodaja 47.00.53 
Tapete, papirne 17.24.11 
Tapete, polaganje 43.33.29 
Tapete, veleprodaja 46.73.17 
Tapetniški trakovi 13.96.17 
Tapioka 10.62.12 
Tapioka (Manihot esculenta) 01.13.53 
Tapiserije 13.92.16 
Tarče, lokostrelske 32.30.15 
Taro (Colocasia esculenta) 01.13.59 
Tarok karte 32.40.41 
Tartan za športne dvorane, polaganje 41.00.40 
Tartrat kalcijev, surov 20.59.59 
Tartufi (Tuber spp), gojeni 01.13.80 
Tartufi; gomoljike (Tuber spp), prosto rastoči 
rastoči 

01.13.80 

Tečaji bridga 85.51.10 
Tečaji govorništva 85.59.19 
Tečaji jadranja 85.53.12 
Tečaji joge 85.51.10 
Tečaji letenja 85.53.12 
Tečaji računalništva  85.59.12 
Tečaji športnih disciplin 85.51.10 
Tečaji varstva pri delu 85.59.13 
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Tečaji za pridobitev posebnih veščin, znanj 85.59.19 
Tečaji za prvo pomoč 85.59.19 
Tečaji za voditelje čolnov 85.53.12 
Tečaji, glasbeni 85.52.12 
Tečaji, jezikovni 85.59.11 
Tečaji, kovinski 25.72.14 
Tečaji, plesni 85.52.11 
Tečaji, slikarski, kiparski 85.52.13 
Tedniki, splošni, tiskani 58.14.11 
Tedniki, strokovni tiskani 58.14.12 
Tehnična keramika 23.44.12 
Tehnična računalniška podpora  62.02.30 
Tehnične ekspertize o računalniških sistemih 62.02.20 
Tehnične knjige, tiskane 58.11.12 
Tehnični izdelki iz porcelana 23.44.11 
Tehnični načrti in risbe 71.11.10 
Tehnični plini 20.11.11 
Tehnični pregledi električnih naprav, opreme 71.20.19 
Tehnični pregledi mehanskih naprav 71.20.19 
Tehnični pregledi vozil 71.20.14 
Tehnični svinčniki 32.99.12 
Tehnično svetovanje 74.90.19 
Tehnološka para 35.30.11 
Tehtanje tovora 52.29.20 
Tehtnice, dozirne 28.29.31 
Tehtnice, gospodinjske 28.29.32 
Tehtnice, gospodinjske, maloprodaja 47.00.59 
Tehtnice, kontrolne 28.29.39 
Tehtnice, mostne 28.29.39 
Tehtnice, mostne, obratovanje 52.21.24 
Tehtnice, osebne 28.29.32 
Tehtnice, precizne, < 0,05 g 26.51.31 
Tehtnice, samopostrežne, obratovanje 96.09.13 
Tehtnice, sortirne 28.29.39 
Tehtnice, trgovinske 28.29.39 
Tehtnice, veleprodaja 46.69.19 
Tehtnice, vodne 26.51.66 
Tekaške smuči 32.30.11 
Tekila 11.01.10 
Tekmovanja, športna, organiziranje 93.12.10 
Tekoče stopnice 28.22.16 
Tekoče stopnice, vgrajevanje 43.29.19 
Tekoči kristali, veleprodaja 46.52.12 
Tekoči obliž v razpršilni dozi 21.20.24 
Tekočine za hidravlične zavore, < 70 % 
mineralnih olj 

20.59.43 

Tekočine, prevoz  v cisternah po cesti 49.41.13 
Tekočine, prevoz v cisternah po železnici 49.20.13 
Tekočinomeri 26.51.63 
Tekst procesorji 28.23.11 
Tekstil, maloprodaja 47.00.51 
Tekstil, ne za oblačila, veleprodaja 46.41.13 
Tekstil, netkani 13.95.10 
Tekstil, posredovanje pri prodaji 46.16.11 
Tekstil, veleprodaja 46.41.12 
Tekstilna vlakna, veleprodaja 46.76.12 
Tekstilne talne obloge, polaganje 43.33.29 
Tekstilne vreče 13.92.21 
Tekstilni izdelki za notranje opremljanje 13.92.16 
Tekstilni izdelki, prešiti, v metraži 13.99.16 
Tekstilni izdelki, tehnični 13.96.16 
Tekstilni kosmiči 13.99.14 
Tekstilni odpadki 38.11.56 
Tekstilni odpadki, razvlaknjeni 13.10.92 
Tekstilni ostanki 13.94.20 
Teksturirana enonitna preja iz umetnih 
filamentov 

20.60.23 

Teksturirana preja, sintetična, enonitna 20.60.13 
Telečje usnje, cele kože 15.11.31 
Telečje usnje, razen celih kož 15.11.32 
Telefaksi, računalniški 26.20.18 
Telefoni z brezžično slušalko 26.30.21 
Telefoni za mobilno telefonijo 26.30.22 
Telefoni, dajanje v najem 77.39.14 
Telefoni, maloprodaja 47.00.32 
Telefoni, popravilo 95.12.10 
Telefoni, posredovanje pri prodaji 46.14.11 
Telefoni, stacionarni 26.30.23 
Telefoni, veleprodaja 46.52.11 
Telefonija, brezžična, javna, dostop do omrežja 61.20.11 
Telefonija, brezžična, javna, obravnava klicev 61.20.12 
Telefonija, brezžična, zasebne linije 61.20.13 
Telefonija, fiksna, javna, dostop do omrežja 61.10.11 
Telefonija, fiksna, javna, obravnava klicev 61.10.12 
Telefonija, fiksna, zasebne linije 61.10.13 
Telefonija, internetna, brezžična 61.20.49 
Telefonska napeljava v hiši, vgrajevanje 43.21.10 
Telefonska pomoč v duševni stiski 88.99.19 
Telefonska prodaja kombijev 45.19.49 
Telefonske celice, montažne, postavljanje 43.99.70 
Telefonske centrale 26.30.23 
Telefonske tajnice 26.40.32 
Telefonski daljnovodi, nadzemni, gradnja 42.22.21 
Telefonski daljnovodi, podzemni, podvodni, 
gradnja 

42.22.21 

Telefonski imeniki na elektronskih medijih 58.12.20 
Telefonski odzivniki 26.40.32 
Telefonski tiskani imeniki 58.12.10 
Telefonsko klicanje kupcev 82.20.10 
Telefonsko naročene jedi - priprava in dostava 56.10.19 
Telefonsko omrežje, nadzemno,  gradnja 42.22.22 
Telefonsko omrežje, podzemno,  gradnja 42.22.22 
Telekomunikacije prek interneta, brezžične 61.20.49 
Telekomunikacije prek interneta, kabelske 61.10.49 
Telekomunikacijska oprema, maloprodaja 47.00.32 
Telekomunikacijska oprema, posredovanje  
pri prodaji 

46.14.11 

Telekomunikacijska oprema, veleprodaja 46.52.11 
Telekomunikacijske naprave, dajanje v najem 
brez upravljavcev 

77.39.14 

Telekomunikacijske storitve prek satelita 61.30.10 
Telekomunikacijsko ožičenje v stavbah 43.21.10 
Telekomunikacijsko projektiranje 71.12.18 
Telemarketing 73.11.12 
Telemetri 26.51.12 
Telemetrija, komunikacijska 61.90.10 
Telenovele, produkcija 59.11.11 
Teleprinterji, računalniški 26.20.18 
Teleprinterji, žični 26.30.23 
Teleskopi 26.70.22 
Teleskopske antene 26.30.40 
Teleskopski namerilniki za orožje 26.70.23 
Telesna straža 80.10.12 
Teletina, sveža ali ohlajena 10.11.11 
Teletina, zamrznjena 10.11.31 
Televizijski programi, originali 60.20.20 
Televizijske kamere 26.30.13 
Televizijske kamere, dajanje v najem brez 
snemalcev 

77.39.14 

Televizijske kamere, popravilo 95.12.10 
Televizijske kamere, veleprodaja 46.52.11 
Televizijske nadaljevanke, produkcija 59.11.11 
Televizijske oddaje, izvirniki 59.11.21 
Televizijske oddaje, produkcija 59.11.13 
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Televizijski filmi, produkcija 59.11.11 
Televizijski naročniški programi, predvajanje 60.20.14 
Televizijski nenaročniški programi, predvajanje 60.20.12 
Televizijski oddajniki 26.30.11 
Televizijski programi, nenaročniški, predvajanje 
po internetu 

60.20.11 

Televizijski sporedi, tiskani 58.14.19 
Televizijski sprejemniki 26.40.20 
Televizijski sprejemniki, popravilo 95.21.10 
Televizorji, posredovanje pri prodaji 46.15.12 
Televizorji, veleprodaja 46.43.12 
Telice (> 300 kg) 01.42.11 
Telički do 1 leta (< 300 kg) 01.42.12 
Telovadna oprema, razen oblačil in obutve 32.30.14 
Telovniki, pleteni 14.39.10 
Telur 20.13.21 
Temeljenje cest 42.11.20 
Temeljenje, specialno 43.99.30 
Temelji, betonski, navadni 43.99.40 
Temperaturni regulatorji 28.14.13 
Temprana litina 24.51.11 
Tende 13.92.22 
Tenisači, storitve 93.19.12 
Teniška igrišča na prostem, zemeljska dela 42.99.22 
Teniška igrišča, pokrita  41.00.20 
Teniška igrišča, pokrita, gradnja 41.00.40 
Teniški copati 15.20.21 
Teniški loparji 32.30.15 
Teodoliti 26.51.12 
Teofilin 21.10.53 
Teptalni stroji za sneg 28.99.39 
Teracerska dela v stavbah 43.33.21 
Teraco plošče 23.61.11 
Teraco plošče, oblaganje notranjih površin 43.33.10 
Terakotni kipci 23.41.13 
Teran 11.02.12 
Terapevtske bivalne skupnosti za mladino 87.20.11 
Terapevtske bivalne skupnosti za odrasle 87.20.12 
Terapevtski preparati na osnovi izotopov 20.13.61 
Terase, tlakovanje 43.33.10 
Terase, vodovzdržno izoliranje 43.99.10 
Terciarno drugostopenjsko izobraževanje 85.42.14 
Terciarno drugostopenjsko izobraževanje, po 
internetu 

85.42.13 

Terciarno prvostopenjsko izobraževanje 85.42.12 
Terciarno prvostopenjsko izobraževanje, po 
internetu 

85.42.11 

Terciarno tretjestopenjsko izobraževanje 85.42.16 
Terciarno tretjestopenjsko izobraževanje, po 
internetu 

85.42.15 

Tereftalna kislina 20.14.34 
Terenska vozila, veleprodaja 45.11.12 
Terenski avtomobili, osebni, novi, maloprodaja 45.11.23 

 
Terenski avtomobili, osebni, rabljeni, 
maloprodaja 

45.11.24 

Termakadam 23.99.13 
Termalne riviere - objekti 41.00.20 
Termalne riviere, gradnja 41.00.40 
Termalne riviere, storitve 93.29.11 
Terminali, kontejnerski, razen v pristaniščih, 
storitve 

52.24.12 

Terminali, kontejnerski, storitve 52.24.11 
Terminali, prodajni, s povezavo na omrežje 26.20.12 
Termoakumulacijske peči 27.51.26 
Termoelektrarne - objekti 42.22.13 
Termoelektrarne, gradnja 42.22.23 

Termoelektrični termometri 26.51.51 
Termoforji iz gume 22.19.71 
Termografi 26.51.51 
Termometri 26.51.51 
Termometri, medicinski 32.50.50 
Termometri, medicinski, maloprodaja 47.00.75 
Termopan steklo 23.12.13 
Termostati 26.51.70 
Termostatični ventili za centralno ogrevanje 28.14.12 
Termovke, vkuumske 32.99.59 
Terpenski alkoholi, aciklični 20.14.22 
Terpentin 20.14.71 
Tesani tramovi 16.23.19 
Tesarske sekire 25.73.10 
Tesnila iz agromerirane plute 16.29.24 
Tesnila iz gume 22.19.73 
Tesnila, azbestna 23.99.11 
Tesnila, kovinska, kombinirana z drugimi 
materiali 

28.29.23 

Tesnila, papirna 17.29.19 
Tesnila, usnjena 15.12.19 
Tesnilne mase 20.30.22 
Tesnilni kiti 20.30.22 
Testenine, kuhane 10.85.14 
Testenine, maloprodaja 47.00.24 
Testenine, polnjene, kuhane 10.85.14 
Testenine, surove 10.73.11 
Testenine, veleprodaja 46.38.29 
Testiranje avtentičnosti umetniških del 71.20.19 
Testiranje kemičnih lastnosti snovi 71.20.11 
Testiranje kvalitete izdelkov 71.20.19 
Testiranje mehanskih lastnosti snovi 71.20.12 
Testiranje modelov strojev, naprav 71.20.13 
Testiranje računalniških sistemov 62.02.30 
Testiranje zvarov, delov naprav 71.20.19 
Testliner 17.12.35 
Testno vrtanje zemljišča 43.13.10 
Testo za izdelavo pekarskih izdelkov 10.61.24 
Tetoviranje 96.09.19 
Tetraciklini 21.10.54 
Tetragonija (Tetragonia expansa) 01.13.16 
Tetrakloroeten 20.14.13 
Tetrapak embalaža, papirna 17.21.15 
Težka voda 20.13.61 
Tiamin 21.10.51 
Til 13.99.11 
Timerji (signalne ure) 26.52.28 
Time-share objekti, trgovanje z njimi za svoj 
račun 

68.10.12 

Time-share objekti, trgovanje z njimi za tuj 
račun 

68.31.12 

Time-sharing objekti, nastanitve 55.20.12 
Time-sharing storitve 79.90.31 
Timijan (Thymus vulgaris) 01.28.19 
Timpani 32.20.15 
Tindalometri 26.51.53 
Tinkture, rastlinske 10.89.15 
Tiosulfati 20.13.41 
Tipkanje 82.19.13 
Tipkovnice, računalniške 26.20.16 
Tiristorji 26.11.21 
Tirni odbojniki 30.20.40 
Tirotropin 21.10.52 
Tisa - sadike (Taxus spp) 02.10.11 
Tiskalniki, računalniški 26.20.16 
Tiskana vezja, opremljena s pasivnimi elementi 26.12.10 
Tiskane enciklopedije 58.11.14 
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Tiskane fotografije 58.19.12 
Tiskane otroške knjige 58.11.13 
Tiskane poslovne, strokovne in znanstvene 
revije in periodika  

58.14.12 

Tiskane razglednice 58.19.11 
Tiskane risbe 58.19.12 
Tiskane slike 58.19.12 
Tiskane splošne revije in periodika 58.14.11 
Tiskane strokovne, tehnične in znanstvene 
knjige 

58.11.12 

Tiskane voščilnice 58.19.11 
Tiskani časopisi 58.13.10 
Tiskani imeniki in adresarji 58.12.10 
Tiskani koledarji 58.19.13 
Tiskani leksikoni 58.11.14 
Tiskani slovarji 58.11.14 
Tiskani učbeniki 58.11.11 
Tiskanje časopisov 18.11.10 
Tiskanje kartografskih del 18.12.14 
Tiskanje knjig, brošur, slikanic 18.12.14 
Tiskanje koledarjev 18.12.14 
Tiskanje na embalažo 18.12.16 
Tiskanje na izdelke 18.12.16 
Tiskanje na oblačila 18.12.16 
Tiskanje na vrečke 18.12.16 
Tiskanje pametnih kartic 18.12.11 
Tiskanje periodike, ki izhaja manj kot štirikrat 
tedensko 

18.12.13 

Tiskanje reklamnega gradiva 18.12.12 
Tiskanje revij 18.12.13 
Tiskanje slik, risb, fotografij 18.12.14 
Tiskanje tkanin 13.30.14 
Tiskanje znamk 18.12.11 
Tiskanje, drugo 18.12.19 
Tiskarska črnila 20.30.24 
Tiskarske barve 20.30.24 
Tiskarske črke 18.13.20 
Tiskarske folije (zaščitne folije) 20.30.22 
Tiskarske plošče 18.13.20 
Tiskarski klišeji 18.13.20 
Tiskarski stroji za globoki tisk 28.99.14 
Tiskarski stroji za ofsetni tisk 28.99.13 
Tiskarski stroji za tekstilne materiale 28.94.15 
Tiskarski stroji, drugi 28.99.14 
Tiskarski stroji, ofset, pisarniški 28.23.22 
Tiskarski stroji, veleprodaja 46.69.19 
Tiskava vezja, veleprodaja 46.52.12 
Tiskovine za vrednostne papirje 58.19.14 
Tiskovine, reklamne 58.19.15 
Tiskovine, tiskanje 18.12.19 
Tiskovne agencije, storitve za časopise 63.91.11 
Tiskovne agencije, storitve za RTV 63.91.12 
Tiskovni sestavki 18.13.20 
Tissue papir, širine nad 36 cm 17.12.20 
Titan, izdelki iz njega 24.45.30 
Titanovi oksidi 20.12.11 
Tkalni stroji 28.94.13 
Tkane preproge, netaftane 13.93.12 
Tkanine iz aluminijaste žice 25.99.29 
Tkanine iz azbesta 23.99.11 
Tkanine iz jute  13.20.14 
Tkanine iz konoplje 13.20.19 
Tkanine iz kovinske niti 13.96.12 
Tkanine iz lanu 13.20.13 
Tkanine iz metalizirane preje 13.96.12 
Tkanine iz sintetičnih prej 13.20.31 
Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken 13.20.32 

Tkanine iz steklenih vlaken 13.20.46 
Tkanine iz svile 13.20.11 
Tkanine iz umetnih prej 13.20.31 
Tkanine iz umetnih rezanih vlaken 13.20.33 
Tkanine iz volne, fine živalske dlake 13.20.12 
Tkanine iz železne, bakrene žice 25.93.13 
Tkanine kord za avtomobilske plašče 13.96.15 
Tkanine s florom 13.20.41 
Tkanine, bombažne 13.20.20 
Tkanine, gumirane, razen korda za 
avtomobilske plašče 

22.19.50 

Tkanine, impregnirane, prevlečene 13.96.14 
Tkanine, maloprodaja 47.00.51 
Tkanine, taftane 13.20.45 
Tkanine, veleprodaja 46.41.12 
Tkivne banke, storitve 86.90.16 
Tkivo za transplantacijo 21.10.60 
Tlačilke za pire krompir 25.73.30 
Tlačilke, zračne 28.13.22 
Tlakovanje teras, balkonov, vrtov 43.33.10 
Tlakovci iz betona, umetnega kamna 23.61.11 
Tlakovci, kamniti 23.70.12 
Tlakovci, keramični 23.32.11 
Tlakovci, leseni 16.29.14 
T-majice iz pletenega blaga 14.14.30 
Tnala, lesena 16.29.14 
TNT 20.51.11 
Toaletna stedstva, veleprodaja 46.45.10 
Toaletne posode, keramične 23.41.12 
Toaletne vode 20.42.11 
Toaletni izdelki iz plastičnih mas 22.29.23 
Toaletni izdelki iz porcelana 23.41.11 
Toaletni izdelki iz steklene keramike 23.13.13 
Toaletni izdelki, maloprodaja 47.00.76 
Toaletni izdelki, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Toaletni papir 17.22.11 
Toaletni papir, veleprodaja 46.49.19 
Toaletno milo 20.42.19 
Toast 10.72.11 
Toasterji, električni 27.51.24 
Tobačne pipe 32.99.41 
Tobačni izdelki 12.00.19 
Tobačni izdelki, maloprodaja 47.00.27 
Tobačni izdelki, posredovanje pri prodaji 46.17.13 
Tobačni izdelki, veleprodaja 46.35.10 
Tobačni odpadki 12.00.20 
Tobačnice, iz železa ali jekla 25.99.29 
Tobak za kajenje 12.00.19 
Tobak, nepredelan (Nicotiana tabacum), svež 01.15.10 
Tobak, nepredelan, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Tobak, nepredelan, veleprodaja 46.21.20 
Tobak, sušenje listov 01.63.10 
Tobogani za otroška igrišča 32.30.15 
Tobogani, vodni 28.99.32 
Tobogani, zabaviščni 28.99.32 
Tobogani, zabaviščni, obratovanje 93.21.10 
Točilnice, storitve 56.30.10 
Tofu 10.39.17 
Toge, sodniške 14.13.21 
Toki za instrumente, iz usnja 15.12.12 
Toksini 21.10.60 
Tolkač za stepanje pene 25.73.30 
Tolkači iz ahata, oniksa 32.12.14 
Tolkala 32.20.15 
Tolkovec 11.03.10 
Tolmačenje, ustno prevajanje 74.30.12 
Tolstobiki, gojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.24 
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Tolstobiki, gojeni, živi 03.00.15 
Toluen 20.14.12 
Toluidini 20.14.41 
Toluol, razen kemično čistega 20.14.73 
Tombola 32.40.42 
Tomografske naprave 26.60.11 
Tonalit, neobdelan 08.11.12 
Tonalit, obdelan 23.70.12 
Toniki za obraz 20.42.15 
Tonko fižol (Dipteryx odorata) 01.28.30 
Tonska oprema filmov, oddaj 59.12.17 
Tonski studiji, storitve 59.20.11 
Tontine zavarovanje 65.11.10 
Topila, sestavljena, anorganska 20.59.59 
Topila, veleprodaja 46.75.12 
Topinambur (Helianthus tuberosus) 01.13.59 
Toplarne - objekti 42.22.13 
Toplarne, gradnja 42.22.23 
Toplarne, storitve ogrevanja 35.30.12 
Topljeni sir 10.51.40 
Toplo valjana pločevina iz legiranih jekel,  
razen nerjavega in hitroreznega 

24.10.35 

Toplo valjana pločevina iz nelegiranih jekel 24.10.31 
Toplo valjana žica iz legiranega jekla 24.10.65 
Toplo valjana žica iz nelegiranega jekla 24.10.61 
Toplo valjane palice iz legiranega jekla 24.10.66 
Toplo valjane palice iz železa ali nelegiranega 
jekla 

24.10.62 

Toplo valjani profili iz legiranega jekla 24.10.66 
Toplo valjani trak iz legiranih jekel, razen 
nerjavnega in hitroreznega 

24.10.36 

Toplo valjani trak iz nelegiranih jekel 24.10.32 
Toplo valjani trak iz nerjavnega jekla 24.10.34 
Toplotna obdelava kovin 25.61.21 
Toplotne črpalke, negospodinjske 28.25.13 
Toplotni izmenjevalniki 28.25.11 
Toplotno izoliranje sten, cevi, grelcev itd 43.29.11 
Toplovodna distribucija 35.30.12 
Toplovodno omrežje 42.21.12 
Toplovodno omrežje, gradnja 42.21.22 
Topografske meritve 71.12.34 
Topografski instrumenti 26.51.12 
Topografski načrti na elektronskih medijih 58.11.20 
Topografski načrti, tiskani 58.11.16 
Topoli - sadike (Populus spp) 02.10.11 
Topolova oblovina (Populus spp) 02.20.12 
Topolovo seme 02.10.12 
Topovi 25.40.11 
Topovi proti toči 25.40.12 
Topovi za sneg 28.29.22 
Torbice iz katerihkoli materialov 15.12.12 
Torbice, maloprodaja 47.00.73 
Torbice, popravilo 95.23.10 
Torij, osiromašeni 20.13.12 
Torijeva ruda 07.21.10 
Torne sklopke 28.15.26 
Torni materiali za zavore, azbestni 23.99.11 
Torpeda za bicikle 30.92.30 
Torte 10.71.12 
Torte, veleprodaja 46.36.12 
Tortelini, kuhani 10.85.14 
Tovarniške stavbe 41.00.20 
Tovarniške stavbe, gradnja 41.00.40 
Tovarniški dimniki, gradnja 43.99.90 
Tovarniški objekti (razen stavb) 42.99.11 
Tovarniški objekti (razen stavb), gradnja 42.99.21 

Tovarniško izobraževanje 85.59.13 
Tovor, pretovarjanje v pristaniščih  52.24.13 
Tovor, pretovarjanje, razen v pristaniščih  52.24.19 
Tovorna letala, dajanje v najem s posadko 51.21.20 
Tovorne ladje, druge 30.11.24 
Tovorne prikolice 29.20.23 
Tovorni cestni prevoz  49.41.1 
Tovorni cestni prevoz naftnih derivatov 49.41.12 
Tovorni cestni prevoz s hladilnimi vozili 49.41.11 
Tovorni cestni prevoz z vprežnimi vozili 49.41.17 
Tovorni prevoz plina in tekočin s cestnimi 
cisternami 

49.41.13 

Tovorni prevoz po celinskih vodah 50.40.1 
Tovorni prevoz po morju 50.20.1 
Tovorni prevoz zabojnikov po cestah 49.41.14 
Tovorni vagoni 30.20.33 
Tovorni zračni prevoz, izredni 51.21.14 
Tovorni zračni prevoz, redni 51.21.13 
Tovorni železniški prevoz 49.20.1 
Tovorni železniški prevoz naftnih derivatov 49.20.12 
Tovorni železniški prevoz s hladilnimi vagoni 49.20.11 
Tovorni železniški prevoz sipkega tovora 49.20.16 
Tovorni železniški prevoz tekočin in plinov s 
cisternami 

49.20.13 

Tovorni železniški prevoz zabojnikov 49.20.14 
Tovornjaki za selitev, prevoz  z njimi 49.42.19 
Tovornjaki, bencinski 29.10.42 
Tovornjaki, dajanje v najem brez voznika 77.12.11 
Tovornjaki, dizel 29.10.41 
Tovornjaki, maloprodaja 45.19.21 
Tovornjaki, posredovanje pri prodaji prek 
interneta 

45.19.41 

Tovornjaki, veleprodaja 45.19.11 
Tovorno pozavarovanje 65.20.23 
Tovorno zavarovanje 65.12.36 
Tožilstva, storitve 84.23.11 
Tračne žage za les, plastiko ipd 28.49.12 
Tračnice iz železa ali jekla 24.10.75 
Tragant smola (Astragalus spp) 02.30.12 
Trajekti 30.11.21 
Trajekti, dajanje v najem brez posadke 77.34.10 
Trajektni prevoz potnikov po celinskih vodah 50.30.11 
Trajektni prevoz potnikov po morju 50.10.11 
Trajni magneti, keramični, feritni 23.44.12 
Trajni magneti, kovinski 25.99.29 
Trajnice, okrasne 01.30.10 
Trajno kodranje las 96.02.11 
Trak iz jekla, hladnovaljani, prevlečeni 24.32.20 
Trak iz nerjavnega jekla, hladno valjan 24.32.10 
Trak, lepljiv, iz netkanega tekstila 13.95.10 
Trak, vroče valjani,  iz nelegiranih jekel 24.10.32 
Trak, vroče valjani, iz legiranih jekel, razen 
nerjavnega in hitroreznega 

24.10.36 

Trak, vroče valjani, iz nerjavnega jekla 24.10.34 
Trakovi iz aluminija 24.42.24 
Trakovi iz bakra 24.44.24 
Trakovi iz cinka 24.43.23 
Trakovi iz hitroreznega jekla 24.10.55 
Trakovi iz kositra 25.99.29 
Trakovi iz neojačanih plastičnih mas 22.21.30 
Trakovi iz niklja 24.45.23 
Trakovi iz ojačanih plastičnih mas, neceličaste 
strukture 

22.21.42 

Trakovi iz plastičnih mas, celičaste strukture 22.21.41 
Trakovi iz silicijevega jekla, širine < 600 mm 24.10.54 
Trakovi iz svinca 24.43.21 
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Trakovi transmisijski, tekstilni 13.96.16 
Trakovi z računalniškimi zapisi, razmnoževanje 18.20.30 
Trakovi za pisalne stroje in tiskalnike 32.99.16 
Trakovi za pokrivala 14.19.43 
Trakovi za protektiranje plaščev, profilirani 22.11.16 
Trakovi za šiviljstvo 13.96.17 
Trakovi, magnetni, neposneti 26.80.11 
Trakovi, magnetni, z zvočnimi zapisi 59.20.34 
Trakovi, pleteni, neizolirani, aluminijasti 25.93.12 
Trakovi, pleteni, neizolirani, bakreni 25.93.12 
Trakovi, pleteni, neizolirani, železni ali jekleni 25.93.11 
Trakovi, propilenski, dekorativni za pakiranje 20.60.14 
Trakovi, samolepilni, iz plastičnih mas,  
<= 20 cm  

22.29.21 

Trakovi, tekstilni, obviti, posukani 13.99.15 
Trakovi, transportni, iz gume 22.19.40 
Trakovi, vezeni 13.99.12 
Traktorji goseničarji 28.92.50 
Traktorji, dajanje v najem brez upravljavcev 77.31.10 
Traktorji, enoosni 28.30.10 
Traktorji, kmetijski, moč motorja <= 37 kW 28.30.21 
Traktorji, kmetijski, moč motorja > 59  kW 28.30.23 
Traktorji, kmetijski, moč motorja  
> 37 kW <= 59 kW 

28.30.22 

Traktorji, veleprodaja 46.61.11 
Traktorji, zgibni, za hlodovino 28.30.86 
Traktorske kosilnice 28.30.51 
Tramci iz legiranega jekla, razen nerjavnega 24.10.23 
Tramci iz nelegiranega jekla 24.10.21 
Tramci iz nerjavnega jekla 24.10.22 
Tramovi, tesani 16.23.19 
Tramovi, veleprodaja 46.73.12 
Tramvaj, dajanje v najem brez voznika 77.39.11 
Tramvaji 30.20.20 
Tramvajske prikolice 30.20.32 
Tramvajski prevoz potnikov 49.31.21 
Transakcije s stanovanjskimi stavbami za svoj 
račun 

68.10.11 

Transakcije s stanovanjskimi stavbami za tuj 
račun 

68.31.11 

Transakcije s stavbami v časovnem zakupu za 
svoj račun 

68.10.12 

Transakcije s stavbami v časovnem zakupu za 
tuj račun 

68.31.12 

Transakcije z nestanovanjskimi stavbami za 
svoj račun 

68.10.14 

Transakcije z nestanovanjskimi stavbami za tuj 
račun 

68.31.14 

Transakcije z nezazidljivimi zemljišči za svoj 
račun 

68.10.15 

Transakcije z nezazidljivimi zemljišči za tuj 
račun 

68.31.15 

Transakcije z vrednostnimi papirji 66.19.10 
Transakcije z zazidljivimi zemljišči za svoj račun 68.10.13 
Transakcije z zazidljivimi zemljišči za tuj račun 68.31.13 
Transformatorji, drugi, <= 16 kVA 27.11.42 
Transformatorji, drugi, > 16 kVA 27.11.43 
Transformatorji, tekočinski 27.11.41 
Transformatorji, veleprodaja 46.69.15 
Transformatorske postaje, gradnja 42.22.21 
Transfuzijske naprave 32.50.13 
Transmisijske gredi 28.15.22 
Transmisijski deli, za motorna vozila 29.32.30 
Transmisijski jermeni, iz gume 22.19.40 
Transmisijski jermeni, usnjeni 15.12.19 
Transmisijski trakovi, tekstilni 13.96.16 
Transplantacijski organi 21.10.60 

Transport drugih kemičnih proizvodov, 
cevovodni 

49.50.19 

Transport lesa po gozdu 02.40.10 
Transport nafte, cevovodni 49.50.11 
Transport premogovega blata, cevovodni 49.50.19 
Transport zemeljskega plina, cevovodni 49.50.12 
Transporterji, veleprodaja 46.69.13 
Transportna sredstva, posredovanje pri prodaji 46.14.12 
Transportni delavci, dajanje v najem 78.30.14 
Transportni kontejnerji, dajanje v najem 77.39.12 
Transportni projekti, načrtovanje 71.12.14 
Transportni trakovi za delo pod zemljo 28.92.11 
Transportni trakovi, iz gume 22.19.40 
Transportni trakovi, tekstilni 13.96.16 
Transportni vodovodi 42.21.11 
Transportni vodovodi, gradnja 42.21.21 
Transportni vozički, samovozni 28.22.15 
Transportno pozavarovanje 65.20.23 
Tranzistorji 26.11.21 
Trate, oskrbovanje 81.30.10 
Trava 01.19.10 
Trava, morska (Tillandisia usneoides) 01.29.30 
Travertin, obdelan 23.70.11 
Travna ruša, v zvitkih ipd. 01.30.10 
Travnate površine igrišč, vzdrževanje 81.30.10 
Travno seme 01.19.31 
Trda guma v primarni obliki 22.19.73 
Trda guma, izdelki iz nje 22.19.73 
Trda pšenica (Triticum durum) 01.11.11 
Trdnost snovi, preizkušanje 71.20.12 
Trdoleska (Euonymus spp) 01.30.10 
Trehaloza 21.10.40 
Trenerske storitve 93.19.13 
Trenerske šole 85.51.10 
Treningi, športni, organiziranje 93.12.10 
Trenirke iz pletenega blaga 14.19.12 
Trenirke iz tkanega blaga 14.19.22 
Tretja univerza 85.59.19 
Tretjestopenjsko terciarno izobraževanje 85.42.16 
Tretjestopenjsko terciarno izobraževanje, po 
internetu 

85.42.15 

Trezorji, kovinski 25.99.21 
Trgalniki grozdja 28.30.59 
Trgovanje s plinom po omrežju 35.23.10 
Trgovanje s stanovanji v časovnem zakupu za 
svoj račun 

68.10.12 

Trgovanje s stanovanji v časovnem zakupu  
za tuj račun 

68.31.12 

Trgovanje s stanovanji za svoj račun 68.10.11 
Trgovanje s stanovanji za tuj račun 68.31.11 
Trgovanje s stanovanjskimi stavbami za svoj 
račun 

68.10.11 
 

Trgovanje s stanovanjskimi stavbami za tuj 
račun 

68.31.11 

Trgovanje z borznim blagom za tuj račun 66.12.12 
Trgovanje z elektriko 35.14.10 
Trgovanje z lastnimi nepremičninami s 
časovnim zakupom 

68.10.12 

Trgovanje z nestanovanjskimi stavbami za  
svoj račun 

68.10.14 

Trgovanje z nestanovanjskimi stavbami za tuj 
račun 

68.31.14 

Trgovanje z nezazidljivimi zemljišči za svoj 
račun 

68.10.15 

Trgovanje z nezazidljivimi zemljišči za tuj račun 68.31.15 
Trgovanje z vrednostnimi papirji za tuj račun 66.12.11 
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Trgovanje z zazidljivimi zemljišči za svoj račun 68.10.13 
Trgovanje z zazidljivimi zemljišči za tuj račun 68.31.13 
Trgovinska združenja, storitve 94.11.10 
Trgovinske tehtnice 28.29.39 
Trgovinski pulti, kovinski 31.01.11 
Trgovinski pulti, leseni 31.01.13 
Trgovska dela, dajanje delavcev v najem 78.30.13 
Trgovska dela, posredovanje začasnih delavcev 78.20.13 
Trgovske stavbe 41.00.20 
Trgovske stavbe, gradnja 41.00.40 
Trgovski katalogi 58.19.15 
Triac elementi 26.11.21 
Triamonijev fosfat 20.13.42 
Triangli 32.20.15 
Tribune - objekti 42.99.12 
Tribune, gradnja 42.99.22 
Tricikli 30.92.10 
Trifenil 20.14.12 
Trikloreten 20.14.13 
Trikotažni stroji 28.94.14 
Trim parki, obratovanje 93.29.11 
Trinitrotoluol 20.51.11 
Triplat - seme (Trigonella foenum graecum) 01.28.19 
Tripsin 20.14.64 
Tritikale (hibrid pšenice in rži) 01.11.49 
Trnki, ribiški 32.30.16 
Trnulje; črni trn - sadež (Prunus spinosa) 01.24.28 
Trobente 32.20.13 
Trobila 32.20.13 
Trofeje, lovske, preparirane 32.99.59 
Trokerji 32.50.13 
Trolejbusni prevoz potnikov 49.31.21 
Tromboksani 21.10.52 
Tromboni 32.20.13 
Tropine, grozdne 10.39.30 
Tropski les - oblovina 02.20.13 
Tropsko sadje 01.22.1 
Trosilniki gnojil 28.30.34 
Trosilniki hlevskega gnoja 28.30.34 
Trs, sladkorni (Saccharum officinalis) 01.14.10 
Trsje (Arundo donax) 01.29.30 
Trsne cepljenke, ključi 01.30.10 
Trst, bičje (Phragmites australis) 01.29.30 
Trstovec (Calamus rotang) 01.29.30 
Tržne kvalitativne ankete 73.20.11 
Tržne kvantitativne ad hoc ankete 73.20.12 
Tržne kvantitativne trajne ankete 73.20.13 
Tržne raziskave, razen z anketami 73.20.14 
Tržni inšpektorat 84.13.15 
Tube (glasbila) 32.20.13 
Tube iz aluminija 25.92.12 
Tube, bakrene 24.44.26 
Tube, iz svinca 25.99.29 
Tube, kositrne 25.99.29 
Tube, kovinske, razen iz aluminija 25.92.11 
Tube, nikljeve 24.45.24 
Tuf 08.91.19 
Tulci, klobučni, polsteni 14.19.41 
Tulipani (Tulipa spp) 01.30.10 
Tulipovec (Liriodendron tulipifera) 01.30.10 
Tuljave za navijanje, iz papirja ali lepenke 17.29.19 
Tuljave, indukcijske 27.11.50 
Tuljave, vžigalne, za motorje 29.31.21 
Tune, konzervirane 10.20.25 
Tune, sveže ali ohlajene 03.00.21 

Tuneli 42.13.10 
Tuneli, gradnja 42.13.20 
Tuneli, obratovanje 52.21.23 
Tunelske peči, pekarniške, neelektrične 28.93.15 
Tungovi oreščki (Aleurites spp) 01.26.90 
Turban (blago) 13.92.29 
Turbine, parne 28.11.21 
Turbine, plinske (razen turboreaktivnih) 28.11.23 
Turbine, veleprodaja 46.69.19 
Turbine, vetrne 28.11.24 
Turbine, vodne 28.11.22 
Turbokompresorji 28.13.25 
Turistična potovanja, organiziranje 79.12.11 
Turistična potovanja, vodenje 79.12.12 
Turistična promocija 79.90.11 
Turistične agencije, storitve rezervacij za 
nastanitve 

79.11.2 

Turistične agencije, storitve rezervacij za 
prevoze 

79.11.1 

Turistične kmetije, storitve 55.20.19 
Turistične sobe, zasebne, oddajanje 55.20.19 
Turistični poleti z zrakoplovi 51.10.15 
Turistični prevozi po morju  50.10.12 
Turistični prevozi z avtobusi 49.39.32 
Turistični razvoj, svetovanje, pomoč 70.22.30 
Turistični spominki 32.99.59 
Turistični vodniki, storitve 79.90.20 
Turške kopeli, storitve 96.04.10 
Tuši, razen tiskarskih 20.59.30 
TV sprejemniki ipd. oprema, posojanje 77.29.11 
TV sprejemniki, maloprodaja 47.00.33 
TV sprejemniki, veleprodaja 46.43.12 
  
  
U  
  
U profili iz nelegiranega jekla 24.10.71 
Učbeniki na elektronskih medijih 58.11.20 
Učbeniki, internetni 58.11.30 
Učbeniki, tiskani 58.11.11 
Učitelji, plesni, storitve 85.52.11 
Učitelji, posredovanje njihovega začasnega dela 78.20.19 
Udarne kapice 20.51.12 
Uglaševanje klavirjev 95.29.13 
Ugotavljanje avtentičnosti umetniških del 71.20.19 
Ugotavljanje napak v računalniških sistemih 62.02.30 
Uhani iz neplemenitih kovin 32.13.10 
Uhani, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Uhani, maloprodaja 47.00.82 
Uhani, z dragimi ali poldragimi kamni 32.12.14 
Uhlevljenje živine 01.62.10 
Ujede 01.49.12 
Ulice - objekti 42.11.10 
Ulice, gradnja, popravilo, vzdrževanje 42.11.20 
Ulična oprema, montažna, postavljanje 43.99.70 
Ulična razsvetljava, montaža, popravilo, 
vzdrževanje 

43.21.10 

Ulji, leseni 16.29.14 
Ultramarin 20.12.24 
Ultrazvočni instrumenti za kontrolo zvarov 26.51.66 
Ultrazvočni obdelovalni stroji 28.41.11 
Ultrazvočni skenerji, medicinski 26.60.12 
Ultrazvočno slikanje, brez diagnostike 86.90.17 
Umetna čreva iz strjenih beljakovin ali 
celuloznih materialov 

22.21.21 
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Umetna vlakna, pripravljena za predenje 13.10.32 
Umetne rože, veleprodaja 46.49.39 
Umetne smole, veleprodaja 46.76.13 
Umetni deli telesa 32.50.22 
Umetni dragi kamni 20.13.68 
Umetni grafit 23.99.14 
Umetni korund 23.99.15 
Umetni med 10.89.19 
Umetni monofilamenti 20.60.24 
Umetni voski 20.41.42 
Umetniki posamezniki, storitve 90.03.11 
Umetnine, certificiranje 71.20.19 
Umetnine, izvirne 90.03.13 
Umetnine, maloprodaja 47.00.69 
Umetnine, ocenjevanje 74.90.12 
Umetnine, veleprodaja 46.49.36 
Umetniške barve 20.30.23 
Umetniške grafike, kipi, slike, litografije, izvirniki 90.03.13 
Umetniško uprizarjanje 90.01.10 
Umetno cvetje, rastlinje, sadje ipd. 32.99.55 
Umetno krzno, tkano  13.20.50 
Umetno osemenjevanje 01.62.10 
Umetno usnje 15.11.52 
Umetno usnje na osnovi naravnega usnja 15.11.52 
Umetnostne galerije, storitve 91.02.10 
Umetnostni izdelki, veleprodaja 46.49.36 
Umetnostno kovaštvo 25.62.20 
Umivalne gobe iz plastičnih mas 22.29.23 
Umivalniki iz plastičnih mas 22.23.12 
Umivalniki, keramični 23.42.10 
Umivalniki, kovinski 25.99.11 
Umivalniki, maloprodaja 47.00.46 
Umivalniki, veleprodaja 46.73.13 
Umivanje las 96.02.11 
Uničevanje podatkov 80.10.19 
Uniforme, moške, iz pletenega blaga 14.13.12 
Uniforme, moške, iz tkanega blaga 14.13.22 
Unikatne slike 90.03.13 
Univerzalne poštne storitve v zvezi s časopisi 
in revijami 

53.10.11 

Univerzalne poštne storitve v zvezi s paketi 53.10.13 
Univerzalne poštne storitve v zvezi s pismi 53.10.12 
Univerzalni, izmenični/enosmerni motorji z 
močjo > 37,5 W 

27.11.21 

Univerze - stavbe 41.00.20 
Univerze, gradnja 41.00.40 
Upepeljevanje pokojnikov 96.03.11 
Upognjeno steklo, gravirano 23.12.11 
Upokojenska društva 94.99.13 
Upokojenski domovi, storitve 87.30.11 
Uporabniška programska oprema, on-line 58.29.40 
Uporabniški programski paketi za posebno rabo 58.29.29 
Uporabniški programski paketi za posebno 
rabo, presnetki z interneta 

58.29.32 

Uporabniški programski paketi za splošno rabo 58.29.21 
Upori, električni, razen grelnih 27.90.60 
Upori, grelni, električni 27.51.29 
Uporovni varilni stroji 27.90.31 
Uprava podjetij, storitve 70.10.10 
Upravljanje baz podatkov 63.11.19 
Upravljanje borz 66.11.11 
Upravljanje davčnih sistemov 84.11.12 
Upravljanje javnega dolga 84.11.12 

Upravljanje javnih financ 84.11.12 
Upravljanje javnih skladov 84.11.12 
Upravljanje kmetijske, gozdarske posesti 68.32.13 
Upravljanje namakalnih sistemov 01.61.10 
Upravljanje nestanovanjskih nepremičnin 68.32.13 
Upravljanje pokojninskih skladov 66.30.12 
Upravljanje portfeljev, razen pokojninskih 
skladov 

66.30.11 

Upravljanje poslovnih procesov za naročnika 70.22.17 
Upravljanje poslovnih stavb 68.32.13 
Upravljanje premoženja v vrednostnih papirjih 66.30.11 
Upravljanje računalniškega omrežja 62.03.11 
Upravljanje računalniških sistemov 62.03.12 
Upravljanje s patenti 74.90.20 
Upravljanje satelitov z zemeljskih postaj 61.90.10 
Upravljanje skladov, razen pokojninskih 66.30.11 
Upravljanje stanovanj v časovnem zakupu 68.32.12 
Upravljanje stanovanjskih nepremičnin 68.32.11 
Upravljanje z avtorskimi pravicami  74.90.20 
Upravljanje z industrijsko lastnino 74.90.20 
Upravne stavbe 41.00.20 
Upravne stavbe, gradnja 41.00.40 
Upravne storitve v zvezi z mineralnimi gorivi 84.13.12 
Upravne storitve v zvezi z zunanjimi zadevami 84.21.11 
Upravne storitve vlade na področju ekologije 84.13.17 
Upravne storitve vlade na področju energetike 84.13.12 
Upravne storitve vlade na področju gostinstva 84.13.15 
Upravne storitve vlade na področju gozdarstva 84.13.11 
Upravne storitve vlade na področju 
gradbeništva 

84.13.13 

Upravne storitve vlade na področju 
izobraževanja 

84.12.11 

Upravne storitve vlade na področju kmetijstva 84.13.11 
Upravne storitve vlade na področju komunale 84.12.13 
Upravne storitve vlade na področju kulture 84.12.14 
Upravne storitve vlade na področju prometa 84.13.14 
Upravne storitve vlade na področju religije 84.12.14 
Upravne storitve vlade na področju rudarstva 84.13.13 
Upravne storitve vlade na področju splošnega 
gospodarstva 

84.13.18 

Upravne storitve vlade na področju športa 84.12.14 
Upravne storitve vlade na področju temeljnih 
raziskovanj 

84.11.14 

Upravne storitve vlade na področju trgovine 84.13.15 
Upravne storitve vlade na področju turizma 84.13.16 
Upravne storitve vlade na področju 
zaposlovanja 

84.13.18 

Upravne storitve vlade na področju zdravstva 84.12.12 
Upravne storitve vlade na področju zvez 84.13.14 
Upravne storitve vlade v zvezi z volitvami 84.11.19 
Uprizarjanje, umetniško 90.01.10 
Uran, naravni 24.46.10 
Uran, obogateni 20.13.11 
Uran, osiromašeni 20.13.12 
Uranova ruda 07.21.10 
Urbanistično načrtovanje 71.11.31 
Ure s kukavico 26.52.14 
Ure štoparice 26.52.12 
Ure z datirko 26.52.28 
Ure za instrumentne plošče 26.52.13 
Ure, hišne 26.52.14 
Ure, maloprodaja 47.00.82 
Ure, merilne, športne 26.52.28 
Ure, namizne 26.52.14 
Ure, osebne, razen zlatih 26.52.12 
Ure, osebne, zlate 26.52.11 
Ure, parkirne 26.52.28 
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Ure, peščene, steklene 23.19.26 
Ure, poopravilo 95.25.11 
Ure, posredovanje pri prodaji 46.18.12 
Ure, registrirne 26.52.28 
Ure, signalne 26.52.28 
Ure, stenske 26.52.14 
Ure, veleprodaja 46.48.10 
Urea 20.15.31 
Urea smole v primarni obliki 20.16.55 
Ureini 20.14.43 
Urejanje besedila 82.19.13 
Urejanje borz 66.11.12 
Urejanje finančnih trgov 66.11.12 
Urejanje grobov 96.03.11 
Urejanje kraških jam 91.04.12 
Urejanje okrasnih rastlin 81.30.10 
Urejanje parkov 81.30.10 
Urejanje pričeske 96.02.11 
Urejanje smučišč 93.29.19 
Urejanje vrtov 81.30.10 
Urejanje zavarovalniških odškodnin 66.21.10 
Urejanje zelenic 81.30.10 
Urejanje zelenih športnih površin 81.30.10 
Urena (Urena lobata) 01.16.12 
Urina stekla 23.19.22 
Urinarji, stekleni 23.19.23 
Urini kazalci 26.52.27 
Urni mehanizmi za budilke 26.52.22 
Urni mehanizmi za druge ure, kompletni in 
sestavljeni 

26.52.22 

Urni mehanizmi za osebne ure, grobi 26.52.24 
Urni mehanizmi za osebne ure, kompletni in 
sestavljeni 

26.52.21 

Urni mehanizmi za osebne ure, nesestavljeni 26.52.23 
Urni mehanizmi, drugi 26.52.25 
USB ključi 26.20.22 
USB ključi, maloprodaja 47.00.31 
Useki za prometnice, izkop 43.12.12 
Usmerniki 27.11.50 
Usnjarski stroji 28.94.30 
Usnje divjadi 15.11.51 
Usnje drugih živali 15.11.51 
Usnje plazilcev 15.11.51 
Usnje, goveje, cele kože 15.11.31 
Usnje, goveje, kosi manjši kot 2,6 m2 15.11.32 
Usnje, konjsko, oslovsko 15.11.33 
Usnje, kozje 15.11.42 
Usnje, lakasto ali plastovito 15.11.22 
Usnje, ovčje 15.11.41 
Usnje, semiš 15.11.21 
Usnje, svinjsko 15.11.43 
Usnje, umetno 15.11.52 
Usnje, umetno, na osnovi naravnega 15.11.52 
Usnje, veleprodaja 46.24.10 
Usnjena galanterija 15.12.1 
Usnjena galanterija, veleprodaja 46.49.34 
Usnjena krila 14.11.10 
Usnjena oblačila 14.11.10 
Usnjena tesnila 15.12.19 
Usnjene cevi 15.12.19 
Usnjene hlače 14.11.10 
Usnjene rokavice 14.19.31 
Usnjeni copati 15.20.13 
Usnjeni čevlji 15.20.13 
Usnjeni izdelki, maloprodaja 47.00.73 
Usnjeni izdelki, posredovanje pri prodaji 46.16.13 
Usnjeni izdelki, tehnični 15.12.19 

Usnjeni jermeni 15.12.11 
Usnjeni jermeni za stroje 15.12.19 
Usnjeni jopiči 14.11.10 
Usnjeni ostanki 38.11.57 
Usnjeni pasovi za oblačila 14.19.31 
Usnjeni plašči 14.11.10 
Usnjeni pogonski jermeni  15.12.19 
Usposabljanje brezposelnih oseb 88.99.13 
Usposabljanje invalidnih oseb 88.10.13 
Usposabljanje uporabnikov računalnikov 62.02.30 
Ustanove, nastanitvene, za duševno prizadete 
odrasle 

87.20.12 

Ustanove, nastanitvene, za duševno prizadete 
otroke 

87.20.11 

Ustniki za kajenje 32.99.41 
Ustniki za kajenje, plastični 22.29.29 
Ušesni čepi, voščeni 32.99.59 
Ute avtobusnih postajališč, montažne, 
postavljanje 

43.99.70 

Ute, kovinske 25.11.10 
Ute, lesene, montažne 16.23.20 
Ute, pasje, lesene 16.29.14 
Utekočinjanje plina na mestu črpanja 09.10.13 
Utekočinjen zrak 20.11.13 
Uteži za tehtnice 28.29.83 
Uteži, atletske 32.30.14 
Utopi, livarski 25.73.50 
Utopno kovanje, po naročilu 25.50.12 
Utrjevalci za lase 20.42.17 
Utrjevanje gradbene podlage 43.12.11 
Utrjevanje obale 42.91.20 
Utrjevanje pobočij 43.12.12 
UV naprave, medicinske 26.60.13 
UV žarnice 27.40.15 
Uza 11.01.10 
Užitna mesna moka 10.13.13 
  
  
  
V  
  
Vabe, za športni ribolov 32.30.16 
Vadba, športna, organiziranje 93.12.10 
Vafli 10.72.12 
Vagoni - cisterne 30.20.33 
Vagoni - hladilniki 30.20.33 
Vagoni za prevoz lesa 30.20.33 
Vagoni, dajanje v najem 77.39.11 
Vagoni, jedilni, storitve 56.10.12 
Vagoni, poštni 30.20.32 
Vagoni, potniški 30.20.32 
Vagoni, samovozni (razen vzdrževalnih) 30.20.20 
Vagoni, spalni, storitve 55.90.13 
Vagoni, tovorni 30.20.33 
Vagoni, veleprodaja 46.69.11 
Vagoni, vzdrževalni 30.20.31 
Vajeti 15.12.11 
Vakcine 21.20.21 
Vakuumske črpalke 28.13.21 
Vakuumske podsode 32.99.59 
Valilna jajca 01.47.23 
Valilniki 28.30.84 
Valjalne naprave 28.29.42 
Valjalne proge 28.91.11 
Valjani trak iz hitroreznega jekla 24.10.55 
Valjani trak iz silicijevega jekla, širine < 600 mm 24.10.54 
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Valjanje kovin, po naročilu 25.50.13 
Valjanje koviskih obdelovancev 25.50.13 
Valjano steklo, v ploščah, neobdelano 23.11.11 
Valjarji za trate 28.30.39 
Valjarji, cestni, samovozni 28.92.24 
Valjčki za kotalne ležaje 28.15.31 
Valjčki, pleskarski 32.91.19 
Valjčne verige 28.15.21 
Valjčni ležaji 28.15.10 
Valji iz aglomerirane plute 16.29.23 
Valji iz polsti 14.19.41 
Valji svetilk, plastični 22.29.24 
Valji za kalandre 28.29.83 
Valji za valjarne, za kovine 28.91.12 
Valji, za bencinske motorje 28.11.41 
Valji, za dizel motorje 28.11.42 
Valobrani - objekti 42.91.10 
Valobrani, gradnja 42.91.20 
Valoviti karton, papir 17.21.11 
Vampi, goveji, sveži ali ohlajeni 10.11.20 
Vampi, goveji, zamrznjeni 10.11.39 
Vanadij, izdelki iz njega 24.45.30 
Vanadijevi oksidi, hidroksidi 20.12.13 
Vanilija - stroki (Vanilla pompona) 01.28.18 
Vanilijev sladkor 10.81.13 
Vanilin 20.14.61 
Varilni pomožni preparati 20.59.56 
Varilni stroji, električni 27.90.31 
Varilni stroji, neelektrični 28.29.70 
Varjenje kovin 25.62.20 
Varne hiše, storitve 87.90.13 
Varnost pri delu, svetovanje, pomoč 70.22.15 
Varnostna pokrivala iz gume ali plastičnih mas 32.99.11 
Varnostne blazine za vozila 29.32.20 
Varnostne ograje, cestne 25.11.23 
Varnostne vezi za smuči 32.30.11 
Varnostne zaponke, za oblačila 25.93.18 
Varnostni pasovi za motorna vozila 29.32.20 
Varnostni sistemi za železnico, montaža 42.12.20 
Varnostni ventili 28.14.11 
Varnostniki, storitve 80.10.12 
Varnostno steklo 23.12.12 
Varovalke, <= 1000 V 27.12.21 
Varovalke, > 1000 V 27.12.10 
Varovalke, veleprodaja 46.69.15 
Varovan prevoz dragocenosti 80.10.11 
Varovanje kulturne dediščine 91.03.10 
Varovanje naravnih vrednot 91.04.12 
Varovanje otrok ob odsotnosti staršev 88.91.13 
Varovanje, storitve 80.10.12 
Varovanje, svetovanje o tem 74.90.15 
Varstvo gozda 02.40.10 
Varstvo gozda pred divjadjo 02.40.10 
Varstvo, dnevno, otrok brez motenj v telesnem 
ali duševnem razvoju 

88.91.11 

Varstvo spomenikov  91.03.10 
Varstvo zgodovinskih krajev, stavb 91.03.10 
Varstvo, dnevno, invalidnih odraslih 88.10.15 
Varstvo, dnevno, ostarelih 88.10.12 
Varstvo, dnevno, otrok z motnjami v telesnem 
ali duševnem razvoju 

88.91.12 

Vata iz tekstilnih materialov 17.22.12 
Vata, celulozna, širine nad 36 cm 17.12.20 
Vata, medicinska 21.20.24 
Vatmetri 26.51.43 

Vaze iz porcelana 23.41.11 
Vaze, betonske 23.69.19 
Vaze, iz neplemenitih kovin 25.99.24 
Vaze, keramične 23.41.12 
Vaze, steklene 23.13.13 
Vazelin 19.20.41 
Vdelani dragulji 32.12.14 
Vedeževalske storitve 96.09.19 
Vedra, kovinska 25.99.12 
Vedra, lesena 16.24.12 
Velblodi 01.44.10 
Veleblagovnice - stavbe 41.00.20 
Veleblagovnice, gradnja 41.00.40 
Veleprodaja alkoholnih pijač 46.34.12 
Veleprodaja avtobusov 45.19.11 
Veleprodaja avtomobilskih plaščev 45.31.11 
Veleprodaja avtoradijev 46.43.12 
Veleprodaja barv in lakov 46.73.14 
Veleprodaja bivalnih prikolic, avtodomov 45.19.12 
Veleprodaja brezalkoholnih pijač 46.34.11 
Veleprodaja cvetja in rastlin 46.22.10 
Veleprodaja čistil 46.44.12 
Veleprodaja čokolade in sladkornih izdelkov 46.36.13 
Veleprodaja čopičev, krtač, metel 46.49.39 
Veleprodaja delov, opreme za avtomobile 45.31.12 
Veleprodaja delov, opreme za motorna kolesa 45.40.10 
Veleprodaja desk, lesenih plošč, iverk 46.73.12 
Veleprodaja dietetične, homogenizirane hrane 46.38.21 
Veleprodaja divjačine 46.32.11 
Veleprodaja dragih kamnov 46.76.19 
Veleprodaja drugih kmetijskih surovin 46.21.19 
Veleprodaja drugih tekočih in plinastih goriv 46.71.13 
Veleprodaja drv 46.71.11 
Veleprodaja dvigalnih in transportnih naprav 46.69.13 
Veleprodaja farmacevtskih izdelkov 46.46.11 
Veleprodaja fotografske in optične opreme 46.43.14 
Veleprodaja glasbil in muzikalij 46.49.31 
Veleprodaja glavnikov ipd 46.49.39 
Veleprodaja gnojil in agrokemičnih izdelkov 46.75.11 
Veleprodaja gospodinjske steklenine, keramike 46.44.11 
Veleprodaja gospodinjskega perila 46.41.13 
Veleprodaja gospodinjskih naprav, električnih 46.43.11 
Veleprodaja gospodinjskih naprav, neelektričnih 46.49.19 
Veleprodaja gradbenega materiala 46.73.16 
Veleprodaja gradbenih in metalurških strojev 46.63.10 
Veleprodaja hlodovine, neobdelanega lesa 46.73.11 
Veleprodaja hrane za hišne živali 46.38.29 
Veleprodaja igrač in igralnih pripomočkov 46.49.32 
Veleprodaja inštalacijskega materiala 46.74.12 
Veleprodaja jajc 46.33.12 
Veleprodaja jedilnega olja in maščob 46.33.13 
Veleprodaja kave, kakava, čaja in začimb 46.37.10 
Veleprodaja kemikalij 46.75.12 
Veleprodaja kmetijskih traktorjev 46.61.11 
Veleprodaja kmetijskih, gozdarskih strojev 46.61.11 
Veleprodaja knjig 46.49.21 
Veleprodaja kombijev 45.19.11 
Veleprodaja kovinskih izdelkov 46.74.11 
Veleprodaja kož in usnja 46.24.10 
Veleprodaja krme 46.21.14 
Veleprodaja kuhinjskega pribora 46.49.11 
Veleprodaja ladij, letal, vlakov 46.69.11 
Veleprodaja lesenih izdelkov, razen pohištva 46.49.12 
Veleprodaja lesenih polizdelkov 46.73.12 
Veleprodaja ležajev 46.69.12 
Veleprodaja medicinskih instrumentov 46.46.12 
Veleprodaja mesa (tudi perutnine) 46.32.11 



STVARNO KAZALO KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI 2008 

 

472  

Veleprodaja mesnih izdelkov (tudi perutninskih) 46.32.12 
Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov 46.33.11 
Veleprodaja moke, mlevskih izdelkov 46.38.29 
Veleprodaja motornih goriv, tudi petroleja 46.71.12 
Veleprodaja motornih koles, mopedov 45.40.10 
Veleprodaja naprav za ogrevanje 46.74.12 
Veleprodaja neposnetih plošč, CD-jev ipd. 46.52.13 
Veleprodaja nepredelanega sadja 46.31.11 
Veleprodaja nepredelanega tobaka 46.21.20 
Veleprodaja neželeznih kovin v primarni obliki 46.72.14 
Veleprodaja neželeznih rud 46.72.12 
Veleprodaja oblačil 46.42.11 
Veleprodaja oblačilnih dodatkov 46.42.11 
Veleprodaja obutve 46.42.12 
Veleprodaja oken, vrat 46.73.16 
Veleprodaja oljnih semen in plodov 46.21.13 
Veleprodaja opreme za stroje in naprave 46.69.12 
Veleprodaja optičnih vodnikov 46.52.11 
Veleprodaja ortopedskih pripomočkov 46.46.12 
Veleprodaja osebnih avtomobilov 45.11.11 
Veleprodaja ostankov in odpadkov 46.77.10 
Veleprodaja papirja 46.49.23 
Veleprodaja papirja in lepenke 46.76.11 
Veleprodaja papirnih izdelkov za gospodinjstvo 46.49.19 
Veleprodaja parfumov in kozmetike 46.45.10 
Veleprodaja pekarskih izdelkov 46.36.12 
Veleprodaja perila 46.42.11 
Veleprodaja pisalnih potrebščin 46.49.23 
Veleprodaja pisarniškega pohištva 46.65.10 
Veleprodaja pisarniških strojev 46.66.10 
Veleprodaja plastičnih izdelkov za gospodinjstvo 46.49.19 
Veleprodaja plastičnih mas v primarni obliki 46.76.13 
Veleprodaja plošč, CD-jev, trakov, disket 46.43.13 
Veleprodaja plutovinastih, pletarskih izdelkov 46.49.12 
Veleprodaja pohištva 46.47.11 
Veleprodaja polizdelkov iz plastičnih mas 46.76.19 
Veleprodaja predelanega sadja 46.31.12 
Veleprodaja predelanih vrtnin 46.31.12 
Veleprodaja preje 46.41.11 
Veleprodaja premoga, drv, trdih goriv 46.71.11 
Veleprodaja preprog 46.47.13 
Veleprodaja talnih oblog 46.73.18 
Veleprodaja profesionalne telekomunikacijske 
opreme 

46.52.11 

Veleprodaja radijskih, TV, video naprav za  
hišno rabo 

46.43.12 

Veleprodaja ravnega stekla 46.73.15 
Veleprodaja revij in časopisov 46.49.22 
Veleprodaja rezil za stroje 46.69.12 
Veleprodaja rib in morskih sadežev 46.38.10 
Veleprodaja ročnega orodja 46.74.13 
Veleprodaja sanitarne opreme 46.73.13 
Veleprodaja semen (razen oljnih) 46.21.12 
Veleprodaja sladkorja 46.36.11 
Veleprodaja spominkov in umetnostnih izdelkov 46.49.36 
Veleprodaja strojev za obdelavo drugih 
materialov 

46.62.19 

Veleprodaja strojev za obdelavo kovin 46.62.12 
Veleprodaja strojev za obdelavo lesa 46.62.11 
Veleprodaja strojev za prehrambeno industrijo 46.69.14 
Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo 46.64.10 
Veleprodaja strojev za tobačno industrijo 46.69.14 
Veleprodaja svetil 46.47.12 
Veleprodaja sveže zelenjave 46.31.11 
Veleprodaja šivalnih potrebščin 46.41.14 
Veleprodaja šivalnih, pletilnih strojev 46.64.10 
Veleprodaja športne opreme, tudi koles 46.49.33 

Veleprodaja tapet 46.73.17 
Veleprodaja tekstila  46.41.12 
Veleprodaja tekstila, ne za oblačila 46.41.13 
Veleprodaja tekstilne galanterije 46.41.14 
Veleprodaja tekstilnih vlaken 46.76.12 
Veleprodaja tobačnih izdelkov 46.35.10 
Veleprodaja tovornjakov, prikolic, polprikolic 45.19.11 
Veleprodaja turbin, kompresorjev, črpalk 46.69.19 
Veleprodaja ur in nakita 46.48.10 
Veleprodaja usnjene in potovalne galanterije 46.49.34 
Veleprodaja vozil za posebne namene 45.11.12 
Veleprodaja vrtnih kosilnic 46.61.12 
Veleprodaja vrtnin 46.31.11 
Veleprodaja vžigalic, vžigalnikov 46.49.39 
Veleprodaja znamk, kovancev 46.49.35 
Veleprodaja železa in jekla v primarni obliki 46.72.13 
Veleprodaja železove rude 46.72.11 
Veleprodaja žita 46.21.11 
Veleprodaja živih živali 46.23.10 
Veleprodaja, nespecializirana 46.90.10 
Veleprodaja, nespecializirana, nezamrznjene 
hrane 

46.39.12 

Veleprodaja, nespecializirana, pijač, tobačnih 
izdelkov 

46.39.12 

Veleprodaja, nespecializirana, zamrznjene 
hrane 

46.39.11 

Venci, karnevalski 32.99.51 
Venci, maloprodaja 47.00.77 
Ventilatorji (razen gospodinjskih) 28.25.20 
Ventilatorji, električni, gospodinjski 27.51.15 
Ventili za sanitarne naprave in centralno 
ogrevanje 

28.14.12 

Ventili za zračnice 28.14.11 
Ventili, krmilni, procesni 28.14.13 
Ventili, maloprodaja 47.00.45 
Ventili, redukcijski 28.14.11 
Ventili, varnostni 28.14.11 
Ventili, za dizel motorje 28.11.42 
Venturijeve cevi 26.51.52 
Verande, montaža 43.32.10 
Verige (razen za mehanski prenos energije) 25.93.17 
Verige za mehanski prenos energije 28.15.21 
Verige, členkaste 28.15.21 
Verige, rezilne, za žage 25.73.20 
Verige, snežne 25.93.17 
Verige, veleprodaja 46.74.11 
Verižice, zlate, srebrne 32.12.13 
Verižna kolesa 28.15.39 
Verižne ročne žage, z motorjem 28.24.12 
Vermikulit, neekspandirani 08.99.29 
Vermikulit, v listih, ekspandirani 23.99.19 
Vermut 11.04.10 
Verouk 94.91.10 
Verske knjige, tiskane 58.11.19 
Verske storitve 94.91.10 
Verski obredi 94.91.10 
Verski predmeti, iz plemenitih kovin 32.12.13 
Veselice, priprava in strežba jedil 56.21.19 
Vesla, lesena 16.29.14 
Veslaški čolni 30.12.19 
Vesoljska plovila 30.30.40 
Vesoljski prevoz potnikov 51.22.11 
Vesoljski prevoz tovora 51.22.12 
Veteranska združenja 94.99.14 
Veterinarske storitve za divje živali 75.00.19 
Veterinarske storitve za hišne živali 75.00.11 
Veterinarske storitve za živino 75.00.12 
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Veterinarski inšpektorat 84.13.11 
Veterinarsko testiranje, kontrola v zvezi s 
proizvodnjo hrane 

71.20.11 

Vetrne turbine 28.11.24 
Vetrnice, stroji na veter 28.12.12 
Vetrobranski brisalci, za vozila 29.31.23 
Vetromeri 26.51.12 
Vetrovke, moške, iz pletenega blaga 14.13.11 
Vetrovke, moške, iz tkanega blaga 14.13.21 
Vetrovke, ženske, iz pletenega blaga 14.13.13 
Vetrovke, ženske, iz tkanega blaga 14.13.31 
Vezalke za čevlje, tekstilne 13.96.17 
Vezane plošče iz furnirskih listov 16.21.11 
Vezane plošče s slojem iz iverke 16.21.12 
Vezanje knjig, brošur, revij 18.14.10 
Vezanje ojačitve v železobetonskih 
konstrukcijah 

43.99.40 

Vezenine 13.99.12 
Vezi, smučarske 32.30.11 
Veziva za beton, neognjevzdržna 23.64.10 
Veziva za livarske kalupe 20.59.57 
Vezja, tiskana, opremljena s pasivnimi elementi 26.12.10 
Vgradno kuhinjsko pohištvo, leseno 31.02.10 
Vgrajevanje avtomatičnih gasilnih sistemov 43.22.11 
Vgrajevanje električne napeljave  v 
stanovanjskih stavbah 

43.21.10 

Vgrajevanje električne napeljave v drugih 
objektih 

43.21.10 

Vgrajevanje električne napeljave v ladjah 30.11.92 
Vgrajevanje električne napeljave v 
nestanovanjskih stavbah 

43.21.10 

Vgrajevanje električne napeljave za ogrevanje 43.21.10 
Vgrajevanje električnih sončnih celic 43.21.10 
Vgrajevanje etažnega centralnega ogrevanja 43.22.12 
Vgrajevanje hišnih anten 43.21.10 
Vgrajevanje hišnih dvigal 43.29.19 
Vgrajevanje klimatskih naprav 43.22.12 
Vgrajevanje kovinskih konstrukcij lastne 
izdelave 

43.99.50 

Vgrajevanje lažnih stropov na kovinskih nosilcih 43.32.10 
Vgrajevanje napeljave za interfon v stavbah 43.21.10 
Vgrajevanje napeljave za kabelsko televizijo 43.21.10 
Vgrajevanje odtočne napeljave v stavbah 43.22.11 
Vgrajevanje oklepnih vrat 43.32.10 
Vgrajevanje plastičnih gradbenih izdelkov 43.32.10 
Vgrajevanje plinomerov 43.22.20 
Vgrajevanje plinskih napeljav 43.22.20 
Vgrajevanje polken 43.32.10 
Vgrajevanje požarnih stopnic 43.29.12 
Vgrajevanje predelnih sten 43.32.10 
Vgrajevanje prezračevalnih naprav 43.22.12 
Vgrajevanje prometne razsvetljave, signalizacije 43.21.10 
Vgrajevanje protipožarnih alarmnih naprav 43.21.10 
Vgrajevanje protivlomnih naprav 43.21.10 
Vgrajevanje računalniške mreže v stavbah 43.21.10 
Vgrajevanje rolet 43.29.19 
Vgrajevanje sanitarnih inštalacij 43.22.11 
Vgrajevanje septičnih tankov 43.22.11 
Vgrajevanje sončnih kolektorjev in napeljave 43.22.12 
Vgrajevanje stavbnega pohištva 43.32.10 
Vgrajevanje steklenih gradbenih delov 43.34.20 
Vgrajevanje stopnišč 43.32.10 
Vgrajevanje strelovodov 43.29.19 
Vgrajevanje telefonske napeljave v stavbah 43.21.10 
Vgrajevanje telekomunikacijskega ožičenja 43.21.10 
Vgrajevanje vibracijske izolacije v stavbah 43.29.11 

Vgrajevanje vodomerov 43.22.11 
Vgrajevanje vodovodnih, odtočnih napeljav 43.22.11 
Vgrajevanje vrat 43.32.10 
Vgrajevanje vratnih in okenskih okvirov 43.32.10 
Vgrajevanje vrtljivih vrat 43.29.19 
Vgrajevanje vzidanega pohištva 43.32.10 
Vgrajevanje vzidanih omar 43.32.10 
Vhodne enote, računalniške 26.20.16 
Viadukti 42.13.10 
Viadukti, gradnja, obnova 42.13.20 
Vibracijsko izoliranje 43.29.11 
Vibrafoni 32.20.15 
Video gradivo, pretočeno prek interneta 63.11.21 
Video igre, posojanje  77.22.10 
Video kamere 26.40.33 
Video kartice za računalnike 26.12.20 
Video oprema, posredovanje pri prodaji 46.15.12 
Video projektorji 26.40.34 
Video rekorderji 26.40.33 
Video tunerji 26.40.20 
Videofilmi, izvirniki 59.11.21 
Videofilmi, posneti 59.11.23 
Videofilmi, predvajanje 59.14.10 
Videofilmi, snemanje 59.11.11 
Videoigralnice, obratovanje 93.29.22 
Videoigre za uporabo na TV sprejemnikih 26.40.60 
Videoigre, maloprodaja 47.00.67 
Videokasete, maloprodaja 47.00.64 
Videokasete, veleprodaja 46.43.13 
Videomonitorji, televizijski 26.40.34 
Video-naprave, hišne, veleprodaja 46.43.12 
Videoposnetki, presnemavanje 74.20.31 
Videorekorderji, maloprodaja 47.00.33 
Videorekorderji, popravilo 95.21.10 
Videorekorderji, posojanje 77.29.11 
Videosnemanje dogodkov (porok, sprejemov 
ipd.) 

74.20.23 

Videospoti, reklamni, produkcija  59.11.12 
Videoteke, storitve 77.22.10 
Vidia rezilne ploščice 25.73.60 
Vigna; benečanski fižol (Vigna sinensis) 01.11.79 
Vijačne črpalke za tekočine 28.13.13 
Vijaki, aluminijasti 25.93.14 
Vijaki, bakreni 25.94.13 
Vijaki, ladijski 25.99.26 
Vijaki, maloprodaja 47.00.41 
Vijaki, veleprodaja 46.74.11 
Vijaki, železni ali jekleni 25.94.11 
Vikendi 41.00.10 
Vikendi, gradnja 41.00.30 
Vikunje 01.44.10 
Vile, gradnja 41.00.10 
Vile, kovinske 25.73.10 
Vilice, glasbene 32.20.16 
Vilice, kovinske 25.71.14 
Viličarji 28.22.15 
Viličarji, dajanje v najem brez upravljavcev 77.39.19 
Viličarji, veleprodaja 46.69.13 
Vina iz grozdja, aromatizirana 11.04.10 
Vina iz sadja, zelišč 11.03.10 
Vina, peneča 11.02.11 
Vina, portska 11.02.12 
Vinaz ploščice, polaganje 43.33.29 
Vinil klorid 20.14.13 
Vinilacetat 20.14.32 
Vinjeki 25.73.10 
Vino, maloprodaja v njih 47.00.25 
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Vino, veleprodaja 46.34.12 
Vinski kamen, vinska usedlina 11.02.20 
Vinski kis 10.84.11 
Vinski mošt 11.02.12 
Viole 32.20.12 
Violine 32.20.12 
Viski 11.01.10 
Viskozimetri 26.51.53 
Viskozna preja 13.10.81 
Viskozna preja velike trdnosti 20.60.22 
Viskozna preja, enonitna 20.60.24 
Viskozna vlakna, rezana 20.60.21 
Viskozne tkanine 13.20.31 
Viskozni prameni 20.60.21 
Visokofrekvenčne peči 28.21.13 
Višinomeri 26.51.11 
Višinska dela 43.99.90 
Višnje - sadež 01.24.24 
Višnje - sadike (Prunus cerasus) 01.30.10 
Višnje, začasno konzervirane 10.39.24 
Višnje, zamrznjene 10.39.21 
Vitamini 21.10.51 
Vitaminska zdravila 21.20.13 
Vitaminski preparati, maloprodaja 47.00.74 
Viterit, naravni 08.91.19 
Vitli 28.22.12 
Vitlof; radič (Cichoriun intybus foliosum) 01.13.15 
Vitražno steklo 23.19.12 
Vitrine hladilne, negospodinjske 28.25.13 
Vizažiranje 96.02.13 
Vizorji za filme 26.70.17 
Vizualni efekti v filmu, priprava 59.12.14 
Vlačilci, cestni, za polprikolice 29.10.43 
Vlačilci, za plovbo 30.11.32 
Vlada, storitve 84.11.11 
Vlagomeri 26.51.51 
Vlakci - igračke, oprema zanje 32.40.20 
Vlake, gozdne - gradnja, vzdrževanje 02.40.10 
Vlaki, čiščenje notranjosti 81.29.19 
Vlaki, dajanje v najem brez upravljalcev 77.39.11 
Vlaki, ranžiranje 52.21.11 
Vlakna, karbonska 23.99.19 
Vlakna, naravna, pripravljena za predenje 13.10.2 
Vlakna, optična 27.31.12 
Vlakna, rezana, iz sintetičnih filamentov 20.60.11 
Vlakna, rezana, iz umetnih filamentov 20.60.21 
Vlakna, sintetična, pripravljena za predenje 13.10.31 
Vlakna, tekstilna, veleprodaja 46.76.12 
Vlakna, umetna, pripravljena za predenje 13.10.32 
Vlaknene plošče 16.21.14 
Vlakovni potniški prevoz na rednih linijah 49.10.19 
Vlakovni prevoz potnikov za turistične oglede 49.10.11 
Vlečene palice iz legiranega jekla, hladno 
dodelane 

24.31.20 

Vlečene palice iz nerjavnega jekla, hladno 
dodelane 

24.31.30 

Vlečeno steklo, ravno 23.11.11 
Vlečeno testo 10.61.24 
Vlečna služba 52.21.25 
Vlečne klopi za kovinske cevi, palice, žico 28.41.34 
Vlečnice 28.22.18 
Vlečnice - objekti 42.12.10 
Vlečnice, gradnja 42.12.20 
Vlečnice, prevoz potnikov 49.39.20 
Vleka in potiskanje vlakov 52.21.11 
Vleka letal 52.23.19 
Vleka morskih plovil 50.20.22 

Vleka naftnih ploščadi 50.20.22 
Vleka plavajočih bagrov, po celinskih vodah 50.40.22 
Vleka plavajočih bagrov, po morju 50.20.22 
Vleka plavajočih žerjavov, po rekah, jezerih 50.40.22 
Vleka ploščadi, po rekah, jezerih 50.40.22 
Vleka plovil po kanalih 52.22.12 
Vleka poškodovanih morskih plovil 50.20.22 
Vleka poškodovanih sladkovodnih plovil 50.40.22 
Vleka rečnih, jezerskih plovil 50.40.22 
Vliti izdelki iz papirne mase 17.29.19 
Vložena zelenjava, maloprodaja 47.00.12 
Vložki iz penaste plastike za sedeže 31.00.14 
Vložki za izvijače 25.73.40 
Vložki za kemične svinčnike 32.99.14 
Vložki za obutev 15.20.40 
Vložki, higijenski 17.22.12 
Vložki, lasni 32.99.30 
Vložki, posteljni 31.03.12 
Vložki, rezilni, zamenljivi, za orodja 25.73.60 
Vložki, stekleni, za termovke 23.13.14 
Vmesniške kartice, veleprodaja 46.52.12 
Voal iz steklenih vlaken 23.14.12 
Voda, destilirana 20.13.52 
Voda, destilirana, veleprodaja 46.75.12 
Voda, morska 08.93.10 
Voda, navadna, stekleničena 11.07.11 
Voda, nepitna 36.00.12 
Voda, pitna, razen stekleničene 36.00.11 
Voda, stekleničena, maloprodaja 47.00.26 
Voda, stekleničena, veleprodaja 46.34.11 
Voda, težka 20.13.61 
Voda, vroča, tehnološka 35.30.11 
Voda, vroča, za ogrevanje 35.30.11 
Vode, mineralne, neslajene, nearomatizirane 11.07.11 
Vode, mineralne, slajene, aromatizirane 11.07.19 
Vode, slajene, aromatizirane 11.07.19 
Vode, toaletne 20.42.11 
Vodene tehtnice 26.51.66 
Vodenje gradbenih projektov 71.12.20 
Vodenje odrskih predstav 90.02.19 
Vodenje podjetij, storitve 70.10.10 
Vodenje poslovnih procesov za naročnika 70.22.17 
Vodenje proizvodnje, svetovanje in pomoč 70.22.15 
Vodenje projektov, razen gradbenih 70.22.20 
Vodenje turističnih potovanj 79.12.12 
Vodenke (Impatiens valeriana) 01.30.10 
Vodice za britje 20.42.19 
Vodiči na elektronskih medijih 58.11.20 
Vodiči, internetni 58.11.30 
Vodiči, tiskani 58.11.19 
Vodik 20.11.11 
Vodikov cianid 20.13.24 
Vodikov peroksid 20.13.63 
Vodila za električno napeljavo, plastična 27.33.14 
Vodilno osebje, nastavljanje 78.10.11 
Vodka 11.01.10 
Vodna kolesa 28.11.22 
Vodna kreša (Nasturtium officinale) 01.13.39 
Vodna zajetja, vzdrževanje 42.21.24 
Vodne blazine iz plastičnih mas 22.29.29 
Vodne okrasne rastline 01.30.10 
Vodne pištole - igračke 32.40.39 
Vodne postelje 22.29.29 
Vodne smuči 32.30.13 
Vodne turbine 28.11.22 
Vodne zapornice - objekti 42.91.10 
Vodne zapornice, gradnja 42.91.20 
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Vodni nevretenčarji, sveži ali ohlajen, gojeni 03.00.44 
Vodni nevretenčarji, sveži ali ohlajeni, negojeni 03.00.42 
Vodni plin 35.21.10 
Vodni skuterji 30.12.19 
Vodni taksiji, storitve 50.30.19 
Vodniki iz optičnih vlaken, oplaščenih 
posamično 

27.31.11 

Vodniki, električni, <= 1000 V 27.32.13 
Vodniki, električni, > 1000 V 27.32.14 
Vodniki, gorski, storitve 93.19.13 
Vodniki, turistični, storitve 79.90.20 
Vodnjaki, kopanje, vrtanje, vzdrževanje 42.21.24 
Vodocevni kotli za paro 25.30.11 
Vodoinštalaterska dela 43.22.11 
Vodomeri, montaža 43.22.11 
Vodomeri, odčitavanje 82.99.19 
Vodometni bazeni, betonski 23.69.19 
Vodotesne ročne ure 26.52.12 
Vodotopna premazna sredstva 20.30.11 
Vodovodi, transportni 42.21.11 
Vodovodi, transportni, gradnja 42.21.21 
Vodovodne napeljave, inštalacija 43.22.11 
Vodovodno omrežje 42.21.12 
Vodovodno omrežje, gradnja 42.21.22 
Vodovzdržno izoliranje stavb 43.99.10 
Vodovzdržno izoliranje streh 43.99.10 
Vodovzdržno izoliranje teras 43.99.10 
VOIP storitve 61.90.10 
Vojaška pomoč tujini 84.21.13 
Vojaška sodišča, storitve 84.23.11 
Vojaške storitve 84.22.11 
Vojaško orožje (razen pištol, mečev, sabelj ipd.) 25.40.11 
Volani, za motorna vozila 29.32.30 
Volčin (Daphne spp) 01.30.10 
Volčji bob (Lupinus spp) 01.19.10 
Volfram, izdelki iz njega 24.45.30 
Volframati 20.13.51 
Volframova ruda, koncentrati 07.29.19 
Volframove halogenske žarnice 27.40.12 
Voli 01.42.11 
Volna kašmirskih koz 01.49.28 
Volna, angorska 01.49.28 
Volna, lesna 16.10.22 
Volna, mastna, puljena 10.11.41 
Volna, mineralna 23.99.19 
Volna, neobdelana, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Volna, neobdelana, veleprodaja 46.21.19 
Volna, nerazmaščena 01.45.30 
Volna, očiščena, mikana ali česana 13.10.24 
Volna, očiščena, nemikana  13.10.22 
Volna, žična, za čiščenje 25.99.12 
Volnena preja 13.10.50 
Volnene tkanine 13.20.12 
Volneno-sintetična preja 13.10.83 
Voltmetri 26.51.43 
Vosek karnauba (Copernicia cerifera) 02.30.12 
Vosek, čebelji 01.49.26 
Vosek, palmov (Ceroxylon andicolum) 02.30.12 
Vosek, pečatni 20.41.42 
Vosek, rastlinski 10.41.71 
Vosi, obdelane 32.99.59 
Voski, mineralni 19.20.41 
Voski, umetni 20.41.42 
Voski, zobarski 20.59.52 
Voščeni izdelki 32.99.59 
Voščenke 32.99.15 
Voščilnice, ilustrirane, tiskane 58.19.11 

Votle palice iz legiranega jekla za svedre 24.10.67 
Votli jekleni profili, brezšivni, razen s krožnim 
prerezom 

24.20.14 

Votli jekleni profili, brezšivni, s krožnim 
prerezom 

24.20.13 

Votli jekleni profili, varjeni, razen krožnega 
prereza 

24.20.34 

Votli profili iz litega železa  24.51.20 
Vozički za golf, motorni 29.10.52 
Vozički za lutke 32.40.31 
Vozički, invalidski 30.92.20 
Vozički, nakupovalni 30.99.10 
Vozički, otroški 30.92.40 
Vozički, prtljažni 30.99.10 
Vozički, ročni 30.99.10 
Vozički, transportni, samovozni 28.22.15 
Vozila brez lastnega pogona, druga 30.99.10 
Vozila posebna, veleprodaja 45.11.12 
Vozila tirna, vzdrževalna 30.20.31 
Vozila z betonskimi mešalci 29.10.59 
Vozila z dvigali 29.10.51 
Vozila z vrtalnim stolpom 29.10.59 
Vozila za čiščenje ulic 29.10.59 
Vozila, motorna, potniška 29.10.30 
Vozila, motorna, za posebne namene, druga 29.10.59 
Vozila, motorna, za prevoz 10 ali več oseb 29.10.30 
Vozila, motorna, za vožnjo po snegu, golf  
vozila ipd. 

29.10.52 

Vozila, posredovanje pri prodaji po telefonu 45.11.49 
Vozila, tehnični pregledi 71.20.14 
Vozila, tovorna, bencinska 29.10.42 
Vozila, tovorna, dizel 29.10.41 
Vozlana preja 13.99.15 
Vozlane preproge 13.93.11 
Vozovi, dajanje v najem brez voznika 77.12.19 
Vozovi, vprežni 30.99.10 
Vozovnice, tiskanje 18.12.19 
Vpenjala za obdelovance na obdelovalnih strojih 28.49.22 
Vpenjala, ročna 25.73.30 
Vpenjalne glave, elektromagnetne 27.90.40 
Vpenjalne klešče, tulci 28.49.21 
Vplinjači, za bencinske motorje 28.11.41 
Vpojni papir za robčke, nad 36 cm 17.12.20 
Vponke, plezalne 32.30.15 
Vprežna vozila, dajanje v najem brez voznika 77.12.19 
Vprežna vozila, prevoz potnikov 49.39.35 
Vprežna vozila, prevoz tovora 49.41.17 
Vprežni vozovi 30.99.10 
Vrata iz plastičnih mas 22.23.14 
Vrata iz železa, jekla ali aluminija 25.12.10 
Vrata, lesena 16.23.11 
Vrata, maloprodaja 47.00.49 
Vrata, oklepna, montaža 43.32.10 
Vrata, pretočna - objekti 42.91.10 
Vrata, pretočna, gradnja 42.91.20 
Vrata, veleprodaja 46.73.16 
Vrata, vgrajevanje okvirov zanje 43.32.10 
Vrata, vrtljiva, vgrajevanje 43.29.19 
Vrata, za športe 32.30.15 
Vratarske storitve 80.10.12 
Vratna zapirala, samodejna 25.72.14 
Vrba - šibe (Salix alba) 01.29.30 
Vrbe - sadike (Salix spp) 02.10.11 
Vrbova oblovina (Salix spp) 02.20.12 
Vrči, keramični 23.41.12 
Vrči, kovinski 25.99.12 
Vreče iz drugih plastičnih mas, razen etilenskih 22.22.12 
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Vreče iz papirja 17.21.12 
Vreče iz polietilena 22.22.11 
Vreče iz tekstilij 13.92.21 
Vreče za smeti, iz plastike 22.22.12 
Vreče, maloprodaja 47.00.86 
Vreče, spalne 13.92.24 
Vrečke s tekočino, hladilne, iz plastičnih mas 22.29.29 
Vrečke, plastične, veleprodaja 46.76.19 
Vrednostni papirji, upravljanje z njimi 66.30.11 
Vrednotenje rudnih bogastev 71.12.33 
Vrednotenje študij o okolju 74.90.13 
Vrednotenje tveganja in škode 66.21.10 
Vrednotenje zavarovalniških zahtevkov 66.21.10 
Vremensko napovedovanje 74.90.14 
Vresje, spomladanska resa (Erica spp) 01.30.10 
Vretena iz papirja ali lepenke 17.29.19 
Vretena, kroglična 28.15.24 
Vretena, lesena 16.29.14 
Vretenska dvigala 28.22.12 
Vrezovala za navoje 25.73.30 
Vroče valjana pločevina iz legiranih jekel,  
razen nerjavega in hitroreznega 

24.10.35 

Vroče valjana pločevina iz nelegiranih jekel 24.10.31 
Vroče valjana žica iz legiranega jekla 24.10.65 
Vroče valjana žica iz nelegiranega jekla 24.10.61 
Vroče valjana žica iz nerjavnega jekla 24.10.63 
Vroče valjane palice iz legiranega jekla 24.10.66 
Vroče valjane palice iz železa ali nelegiranega 
jekla 

24.10.62 

Vroče valjani profili iz legiranega jekla 24.10.66 
Vroče valjani trak iz legiranih jekel, razen 
nerjavnega in hitroreznega 

24.10.36 

Vroče valjani trak iz nelegiranih jekel 24.10.32 
Vroče valjani trak iz nerjavnega jekla 24.10.34 
Vroči telefon 96.09.12 
Vrstne hiše, gradnja 41.00.10 
Vrstne hiše, gradnja 41.00.30 
Vrše za športni ribolov 32.30.16 
Vrše, iz pletarskih materialov 16.29.25 
Vrtalne brezšivne cevi, jeklene 24.20.12 
Vrtalne varjene cevi, jeklene, premera  
> 406,4 mm 

24.20.22 

Vrtalni stroji za kovine 28.41.22 
Vrtalni stroji za les, plastiko ipd 28.49.12 
Vrtalni stroji za rudo, samovozni 28.92.12 
Vrtalniki, ročni, z električnim motorjem 28.24.11 
Vrtalniki, zobozdravniški 32.50.11 
Vrtanje kovin 25.62.20 
Vrtanje naftnih in plinskih vrtin 09.10.11 
Vrtanje vodnjakov 42.21.24 
Vrtanje, horizontalno, za prehod kablov, 
drenaže 

43.12.11 

Vrtanje, poskusno, geološko 43.13.10 
Vrtanje, testno, za rudarjenje 09.90.1 
Vrtci 85.10.10 
Vrtičkarska društva 94.99.17 
Vrtiljaki, veleprodaja 46.69.19 
Vrtiljaki, zabaviščni 28.99.32 
Vrtiljaki, zabaviščni, obratovanje 93.21.10 
Vrtljiva vrata, vgrajevanje 43.29.19 
Vrtljive lopute (metuljaste) 28.14.13 
Vrtljivi sedeži, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Vrtljivi stoli, plastični 31.00.13 
Vrtna kreša (Lepiduium sativum) 01.13.39 
Vrtna loboda (Atriplex hortensis) 01.13.16 
Vrtnarska oprema, maloprodaja 47.00.44 
Vrtnarske knjige, tiskane 58.11.19 
Vrtnarske storitve 81.30.10 

Vrtnarske škarje 25.73.10 
Vrtnarski noži 25.71.11 
Vrtnarsko orodje, veleprodaja 46.61.12 
Vrtne kosilnice, veleprodaja 46.61.12 
Vrtne mize, lesene 31.09.13 
Vrtne poti, tlakovanje 43.33.10 
Vrtni bodež (Cynara cardunculus) 01.13.17 
Vrtni palčki, keramični 23.41.13 
Vrtni sedeži iz plastičnih mas 31.00.13 
Vrtni sončniki 32.99.21 
Vrtnice, sadike (Rosa spp) 01.30.10 
Vrtnine - sadike 01.30.10 
Vrtnine čebulnice in korenovke, sveže 01.13.4 
Vrtnine plodovke, sveže 01.13.3 
Vrtnine, homogenizirane 10.86.10 
Vrtnine, konzervirane drugače kot v kisu  10.39.17 
Vrtnine, konzervirane v kisu ali ocetni kislini 10.39.18 
Vrtnine, listnate in stebelne 01.13.1 
Vrtnine, narezane, pakirane 10.39.14 
Vrtnine, predelane, maloprodaja 47.00.12 
Vrtnine, predelane, veleprodaja 46.31.12 
Vrtnine, seme 01.13.60 
Vrtnine, sušene 10.39.13 
Vrtnine, sveže, maloprodaja 47.00.11 
Vrtnine, sveže, veleprodaja 46.31.11 
Vrtnine, začasno konzervirane 10.39.12 
Vrtnine, zamrznjene 10.39.11 
Vrtno korenje (Daucus carota sativa) 01.13.41 
Vrtno pohištvo, leseno (razen sedežev) 31.09.14 
Vrtovi, botanični, živalski 91.04.11 
Vrtovi, urejanje in vzdrževanje 81.30.10 
Vrvenice 28.15.25 
Vrvi 13.94.11 
Vrvi, maloprodaja 47.00.86 
Vrvi, plezalne 32.30.15 
Vrvice, vžigalne 20.51.12 
Vrvnica (Sansevieria spp) 01.16.19 
Vstavki za rezila, iz karbidnih trdin 25.73.60 
Vstopnice 58.19.19 
Vstopnice, tiskanje 18.12.19 
Vtiči 27.33.13 
Vtičnice 27.33.13 
Vtiskovanje brailove pisave 18.14.10 
Vtiskovanje kovinskih obdelovanjcev 25.50.13 
Vulkanizacijska pospeševala 20.59.56 
Vulkaniziranje avtogum 45.20.13 
Vzajemni skladi, storitve 64.30.10 
Vzdržavanje parkirnih mest 42.11.20 
Vzdrževajne odtočnih kanalov 37.00.11 
Vzdrževanje celinskih plovnih oznak 52.22.12 
Vzdrževanje celinskih plovnih prelivov 52.22.12 
Vzdrževanje celinskih svetilnikov 52.22.12 
Vzdrževanje cest, poti 42.11.20 
Vzdrževanje cestne razsvetljave 43.21.10 
Vzdrževanje cevi in cevnih sistemov iz 
plastičnih mas 

33.19.10 

Vzdrževanje črpalk in kompresorjev 33.12.12 
Vzdrževanje drugih kovinskih izdelkov 33.11.19 
Vzdrževanje dvigal, tekočih stopnic 43.29.19 
Vzdrževanje električne opreme, razen prometne 
signalizacije 

33.14.19 

Vzdrževanje električnih števcev 35.13.10 
Vzdrževanje elektromotorjev 33.14.11 
Vzdrževanje fotokopirnih strojev 33.12.16 
Vzdrževanje generatorjev 33.14.11 
Vzdrževanje gorilnikov, industrijskih peči in 
sežigalnih naprav 

33.12.14 
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Vzdrževanje hladilnih, prezračevalnih naprav, 
negospodinjskih 

33.12.18 

Vzdrževanje industrijskih naprav za merjenje, 
kontrolo časa 

33.13.11 

Vzdrževanje izdelkov iz gume (razen zračnic in 
plaščev) 

33.19.10 

Vzdrževanje jadrnic in čolnov za razvedrilo in 
šport 

33.15.10 

Vzdrževanje jeklenih posod 33.11.19 
Vzdrževanje kemičnih stranišč 37.00.12 
Vzdrževanje keramičnih cevnih sistemov 33.19.10 
Vzdrževanje kmetijskih in gozdarskih strojev 33.12.21 
Vzdrževanje kmetijskih traktorjev 33.12.21 
Vzdrževanje kopalnih bazenov 81.29.19 
Vzdrževanje kotlov za etažno ogrevanje 43.22.12 
Vzdrževanje kotlov za ogrevanje 33.11.12 
Vzdrževanje kovinskih cistern, rezervoarjev, 
kontejnerjev 

33.11.12 

Vzdrževanje kovinskih konstrukcij 33.11.11 
Vzdrževanje krmišč za  divjad 01.70.10 
Vzdrževanje lesene embalaže 33.19.10 
Vzdrževanje letal (razen popravil) 52.23.19 
Vzdrževanje letal in letalskih motorjev 33.16.10 
Vzdrževanje letaliških stez 42.11.20 
Vzdrževanje ležajev in elementov za mehanski 
prenos energije 

33.12.13 

Vzdrževanje merilnih, preizkuševalnih 
instrumentov in naprav 

33.13.11 

Vzdrževanje metalurških strojev 33.12.23 
Vzdrževanje morskih plovnih oznak 52.22.11 
Vzdrževanje morskih plovnih prelivov 52.22.11 
Vzdrževanje morskih svetilnikov 52.22.11 
Vzdrževanje motorjev in turbin (razen letalskih 
in avtomobilskih) 

33.12.11 

Vzdrževanje motorjev osebnih avtomobilov 45.20.11 
Vzdrževanje motornih koles 45.40.50 
Vzdrževanje namakalnih sistemov 01.61.10 
Vzdrževanje napeljav v stavbah 43.29.19 
Vzdrževanje naprav za krmiljenje in distribucijo 
elektrike 

33.14.19 

Vzdrževanje obdelovalnih strojev za kovine 33.12.22 
Vzdrževanje obdelovalnih strojev za nekovine 33.14.19 
Vzdrževanje objektov in hišniške storitve 81.10.10 
Vzdrževanje okrasnih rastlin  81.30.10 
Vzdrževanje optičnih instrumentov 33.13.13 
Vzdrževanje orodja 33.12.22 
Vzdrževanje orožja 33.11.14 
Vzdrževanje osebnih avtomobilov (razen 
karoserij, elektrike, gum) 

45.20.11 

Vzdrževanje oznak na cestišču 42.11.20 
Vzdrževanje parkov 81.30.10 
Vzdrževanje parnih generatorjev (razen za 
centralno ogrevanje) 

33.11.13 

Vzdrževanje pip in ventilov 33.12.12 
Vzdrževanje pisarniških strojev 33.12.16 
Vzdrževanje planinskih poti 42.11.20 
Vzdrževanje plinomerov 35.22.10 
Vzdrževanje pokopališč 96.03.11 
Vzdrževanje profesionalne fotografske in 
kinematografske opreme 

33.13.13 

Vzdrževanje profesionalne RTV, zvočne ali 
video opreme 

33.13.19 

Vzdrževanje prometne signalizacije, razen 
železniške 

43.21.10 

Vzdrževanje računalniških sistemov 62.02.30 
Vzdrževanje računskih strojev 33.12.16 
Vzdrževanje rentgenov, tomografskih naprav ipd. 33.13.12 

Vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev 33.12.17 
Vzdrževanje rudarskih in gradbenih strojev 33.12.24 
Vzdrževanje sedežev za vozila 45.20.14 
Vzdrževanje sevalnih in elektromedicinskih 
naprav  

33.13.12 

Vzdrževanje steklenih cevi in cevnih sistemov 33.19.10 
Vzdrževanje strojev in naprav za posebne 
namene 

33.12.29 

Vzdrževanje strojev za obdelavo kovin 33.12.22 
Vzdrževanje strojev za proizvodnjo in obdelavo 
papirja 

33.12.27 

Vzdrževanje strojev za proizvodnjo plastike in 
gume 

33.12.28 

Vzdrževanje strojev za živila, pijače, tobačne 
izdelke 

33.12.25 

Vzdrževanje strojnih naprav za splošno rabo 33.12.19 
Vzdrževanje tekstilnih in usnjarskih strojev 33.12.26 
Vzdrževanje televizijskih in radijskih oddajnikov 33.13.19 
Vzdrževanje tirnih lokomotiv in vlakov 33.17.11 
Vzdrževanje tovornjakov, avtobusov (razen 
karoserij, elektrike, gum) 

45.20.21 

Vzdrževanje transformatorjev 33.14.11 
Vzdrževanje viličarjev 33.12.15 
Vzdrževanje vlak in gozdnih prometnic 02.40.10 
Vzdrževanje vodnih zajetij, vodnjakov 42.21.24 
Vzdrževanje vodomerov 36.00.20 
Vzdrževanje vozov, kočij, vozičkov 33.17.19 
Vzdrževanje vrtov 81.30.10 
Vzdrževanje zabojnikov 33.11.12 
Vzdrževanje zapiralnih sistemov, ključavnic 33.11.19 
Vzdrževanje zelenih športnih površin 81.30.10 
Vzdrževanje železniške prometne signalizacije 42.12.20 
Vzdrževanje železniških prog 42.12.20 
Vzglavniki 13.92.24 
Vzgoja, predšolska 85.10.10 
Vzgojni domovi za mladostnike 87.90.11 
Vzletišča, letalska - objekti 42.11.10 
Vzletišča, letalska, gradnja 42.11.20 
Vzmeti za ure 26.52.27 
Vzmeti, bakrene 25.93.16 
Vzmeti, železne ali jeklene 25.93.16 
Vzmetne pištole 25.40.12 
Vzmetnice 31.03.11 
Vznožki, žarnični 27.33.12 
Vzorčenje tovora 52.29.20 
Vzpenjače, mestne, prevoz potnikov 49.31.21 
Vzpenjavke; ovijalke - okrasne 01.30.10 
Vzratna ogledala za vozila, steklena 23.12.13 
Vztrajniki 28.15.25 
Vztrajniki, magnetni, za vozila 29.31.21 
Vžigala 20.51.12 
Vžigalice 20.51.20 
Vžigalne svečke 29.31.21 
Vžigalne tuljave 29.31.21 
Vžigalne vrvice 20.51.12 
Vžigalni kabli za vozila 29.31.10 
Vžigalniki, cigaretni 32.99.41 
Vžigalniki, gospodinjski 32.99.41 
Vžigalniki, magnetni, za vozila 29.31.21 
Vžigalniki, maloprodaja 47.00.86 
Walkie-talkie aparati 26.30.11 
WD40 20.59.41 
Web hosting storitve 63.11.12 
White spirit 19.20.23 
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Zabavišča - stavbe 41.00.20 
Zabavišča, gradnja 41.00.40 
Zabaviščne naprave 28.99.32 
Zabaviščni parki 93.21.10 
Zabavna elektronika, popravilo 95.21.10 
Zabavna elektronika, posredovanje pri prodaji 46.15.12 
Zabijanje pilotov 43.99.30 
Zaboji iz plastičnih mas 22.22.13 
Zaboji iz valovitega papirja in kartona 17.21.13 
Zaboji za čarovniške trike 32.99.51 
Zaboji,  leseni 16.24.13 
Zaboji, paletni, leseni 16.24.11 
Zabojniki  29.20.21 
Zabojniki, bivalni, dajanje v najem 77.39.19 
Zabojniki, intermodalni, dajanje v najem 77.39.12 
Zabojniki, ladijski pomorski prevoz 50.20.14 
Zabojniki, prekladanje, razen v pristaniščih  52.24.12 
Zabojniki, pretovarjanje v pristaniščih 52.24.11 
Zabojniki, prevoz po celinskih vodah 50.40.14 
Zabojniki, prevoz po cesti 49.41.14 
Zabojniki, prevoz po železnici 49.20.14 
Zabojniki, redni zračni prevoz 51.21.11 
Začasne nastanitve v klubih, gostiščih 55.90.19 
Začasno konzervirana zelenjava 10.39.12 
Začasno konzervirano sadje 10.39.24 
Začimbe, veleprodaja 46.37.10 
Začimbe; dišavnice - nepredelane 01.28.1 
Zadrge 32.99.23 
Zaganjalniki, električni, za motorje 29.31.22 
Zagozde za hlode 25.73.10 
Zagozde, iz plastičnih mas 22.23.19 
Zajci, domači 01.49.11 
Zajčje meso 10.11.39 
Zajčji kožuhi, surovi 01.49.31 
Zajem podatkov na medije 63.11.11 
Zajemalke, kovinske 25.71.14 
Zajetja, vodna, vzdrževanje 42.21.24 
Zakonodajne storitve javne uprave 84.11.11 
Zakopavanje nenevarnih odpadkov 38.21.29 
Zakovice, aluminijaste 25.93.14 
Zakovice, bakrene 25.94.13 
Zakovice, galanterijske, kovinske 25.99.25 
Zakovice, jeklene 25.94.12 
Zakup avtobusov brez voznika 77.12.19 
Zakup drugih strojev brez upravljavcev 77.39.19 
Zakup fotografske opreme 77.29.19 
Zakup gradbenih strojev brez upravljavcev 77.32.10 
Zakup igralnih avtomatov 77.39.19 
Zakup industrijske opreme 77.39.19 
Zakup intermodalnih zabojnikov (kontejnerjev) 77.39.12 
Zakup kmetijskih strojev brez upravljavcev 77.31.10 
Zakup kombijev brez voznika 77.11.10 
Zakup ladij brez posadke 77.34.10 
Zakup letal brez posadke 77.35.10 
Zakup motornih koles brez voznika 77.39.13 
Zakup osebnih avtomobilov brez voznika 77.11.10 
Zakup pisarniške opreme brez operaterjev 77.33.11 
Zakup počitniških prikolic, avtodomov 77.39.13 
Zakup računalnikov brez operaterjev 77.33.12 
Zakup telekomunikacijske opreme opreme 77.39.14 
Zakup tirnih vozil brez voznika 77.39.11 
Zakup znanstvene opreme 77.39.19 
Zakup zračnih plovil brez posadke 77.35.10 
Zakup, finančni 64.91.10 
Založniške storitve za knjige 58.11.50 

Založništvo, internetno 58.19.29 
Zamaški iz aglomerirane plute 16.29.23 
Zamaški iz naravne plute 16.29.22 
Zamaški iz plastičnih mas 22.22.19 
Zamaški, keramični 23.49.12 
Zamaški, kovinski 25.92.13 
Zamaški, stekleni 23.13.11 
Zamaški, veleprodaja 46.76.19 
Zamrznjena zelenjava, maloprodaja 47.00.12 
Zamrznjene predpečene pice 10.85.19 
Zamrznjene surove močnate jedi 10.61.24 
Zamrznjene vrtnine 10.39.11 
Zamrznjeni pekarski izdelki, surovi 10.61.24 
Zamrznjeni zavitki, surovi 10.61.24 
Zamrznjeno sadje 10.39.21 
Zamrzovalniki, gospodinjski 27.51.11 
Zamrzovalniki, negospodinjski 28.25.13 
Zapahi, kovinski 25.72.13 
Zapestne ure, iz plemenitih kovin 26.52.11 
Zapestne ure, razen iz plemenitih kovin 26.52.12 
Zapestnice iz plemenitih kovin 32.12.13 
Zapestnice, maloprodaja 47.00.82 
Zapestnice, razen draguljarskih 32.13.10 
Zapestnice, z dragimi kamni 32.12.14 
Zapirala s ključavnico, kovinska 25.72.13 
Zapiranje naftnih vrtin 09.10.11 
Zapisničarske storitve 82.99.11 
Zaponke iz plemenitih kovin 32.12.13 
Zaponke za galanterijo, iz neplemenitih kovin 25.99.25 
Zaponke, varnostne 25.93.18 
Zapori - stavbe 41.00.20 
Zapori, gradnja 41.00.40 
Zapori, storitve 84.23.12 
Zapornice, kovinske 25.11.23 
Zapornice, vodne - objekti 42.91.10 
Zapornice, vodne, gradnja 42.91.20 
Zapornice, železniške 30.20.40 
Zaposlitvena rehabilitacija 88.10.13 
Zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih 88.99.13 
Zapraševanje mrčesa 81.29.11 
Zapuščinske delitve 69.10.16 
Zarodki, živalski 01.49.27 
Zasebne brezžične telefonske linije 61.20.13 
Zasebne fiksne telefonske linije 61.10.13 
Zasebne sobe, oddajanje za krajši čas 55.20.19 
Zasloni, projekcijski 26.70.17 
Zasloni, računalniški 26.20.17 
Zasnova in izvedba oglaševaja 73.11.11 
Zasnova in izvedba reklamnih akcij 73.11.11 
Zasnova oglaševaja 73.11.13 
Zasnova reklamnih akcij 73.11.13 
Zastave 13.92.29 
Zastavljalnice, storitve 64.92.19 
Zastekljevanje oken, vrat 43.34.20 
Zastopanje v kazenskih zadevah 69.10.11 
Zastopanje v pravdnih postopkih civilnega prava 69.10.14 
Zastopanje v pravdnih postopkih delovnega 
prava 

69.10.13 

Zastopanje v pravdnih postopkih na področju 
gospodarskega prava 

69.10.12 

Zastori, tekstilni 13.92.15 
Zastrupljene vabe za podganje 20.20.19 
Zasuni za sanitarne naprave in centralno 
ogrevanje 

28.14.12 

Zasuni, procesni 28.14.13 
Zaščita onesnažene lokacije 39.00.21 
Zaščita pred poplavo 84.25.19 
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Zaščita pred rastlinskimi škodljivci 01.61.10 
Zaščita računalniških sistemov, svetovanje v 
zvezi s tem 

62.02.20 

Zaščita, protikorozijska, karoserij 45.20.14 
Zaščita, protikorozijska, kovinskih konstrukcij 43.34.10 
Zaščitna očala 32.50.42 
Zaščitna pokrivala, plastična 32.99.11 
Zaščitne brezšivne cevi, jeklene 24.20.12 
Zaščitne varjene cevi, jeklene, premera  
> 406,4 mm 

24.20.22 

Zaščitni delovni pasovi 32.99.11 
Zaščitni svinčeni predpasniki za rentgeniziranje 26.60.11 
Zatiči, bakreni 25.94.13 
Zatiči, železni ali jekleni 25.94.12 
Zatiranje mrčesa 81.29.11 
Zatiranje rastlinskih škodljivcev 01.61.10 
Zatiranje, kontrola in zaščita pred škodljivci in 
boleznimi 

01.61.10 

Zatočišča za hišne živali 96.09.11 
Zavarovanje za izpad dohodka 65.12.73 
Zavarovalniški agenti, storitve 66.22.10 
Zavarovanje denarnih izgub 65.12.73 
Zavarovanje izdaje menic 64.99.11 
Zavarovanje kopenskih vozil 65.12.29 
Zavarovanje kreditov 65.12.61 
Zavarovanje ladij 65.12.35 
Zavarovanje letal 65.12.33 
Zavarovanje letalskih potnikov 65.12.32 
Zavarovanje odgovornosti prevoza z vozili 65.12.21 
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi ladij 65.12.34 
Zavarovanje odgovornosti pri uporabi letal 65.12.32 
Zavarovanje odgovornosti, razen pri prevozu 65.12.50 
Zavarovanje pomoči 65.12.71 
Zavarovanje poroštva 65.12.62 
Zavarovanje pravdnih stroškov 65.12.72 
Zavarovanje premoženja 65.12.49 
Zavarovanje proti naravnim nesrečam 65.12.49 
Zavarovanje proti pozebi 65.12.49 
Zavarovanje proti suši 65.12.49 
Zavarovanje proti toči 65.12.49 
Zavarovanje prtljage 65.12.36 
Zavarovanje tovora 65.12.36 
Zavarovanje za primere ujm 65.12.49 
Zavarovanje zdravja, prostovoljno 65.12.12 
Zavarovanje, pokojninsko, osebno, neobvezno 65.30.11 
Zavarovanje, pokojninsko, skupinsko, 
neobvezno 

65.30.12 

Zavarovanje, požarno  65.12.41 
Zavarovanje, železniško 65.12.31 
Zavarovanje, življenjsko 65.11.10 
Zavese 13.92.15 
Zavese, maloprodaja 47.00.52 
Zavese, popravilo 95.29.11 
Zavese, posojanje 77.29.14 
Zavese, posredovanje pri prodaji 46.16.11 
Zavese, veleprodaja 46.41.13 
Zavesice za kolesa 22.11.15 
Zavetišča, storitve 87.90.13 
Zavijanje blaga za tuj račun 82.92.10 
Zavijanje daril 82.92.10 
Zavijanje paketov 82.92.10 
Zavitki, surovi 10.61.24 
Zavore za bicikle 30.92.30 
Zavore, elektromagnetne 27.90.40 
Zavore, za motorna vozila 29.32.30 

Zavore, železniške 30.20.40 
Zavorne obloge, azbestne 23.99.11 
Zavorne tekočine, < 70 %  mineralnih olj 20.59.43 
Zazidalni načrti, priprava 71.11.33 
Zbijalni stroji, samovozni 28.92.24 
Zbiralniki, vodni - objekti 42.21.13 
Zbiralniki, vodni, gradnja 42.21.23 
Zbiranje carin, davkov 84.11.12 
Zbiranje človeške krvi 86.90.16 
Zbiranje dobrodelnih prispevkov 88.99.19 
Zbiranje in dostava perila za pranje 96.01.19 
Zbiranje in razdeljevanje tovora 52.29.19 
Zbiranje nenevarnih industrijskih odpadkov za 
reciklažo 

38.11.19 

Zbiranje nenevarnih industrijskih odpadkov, ne 
za reciklažo 

38.11.29 

Zbiranje nenevarnih komunalnih odpadkov za 
reciklažo 

38.11.11 

Zbiranje nenevarnih komunalnih odpadkov, ne 
za reciklažo 

38.11.21 

Zbiranje nevarnih industrijskih odpadkov 38.12.12 
Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov 38.12.13 
Zbiranje nevarnih medicinskih odpadkov 38.12.11 
Zbiranje odpadnih baterij 38.12.13 
Zbiranje odpadnih industrijskih olj 38.12.12 
Zbiranje odpadnih voda 37.00.11 
Zbiranje okuženih odpadkov 38.12.11 
Zbiranje patoloških odpadkov 38.12.11 
Zbiranje radioaktivnih odpadkov 38.12.12 
Zbiranje strupenih odpadkov 38.12.11 
Zbiranje terjatev 82.91.12 
Zbiranje vode v zajetjih ipd. 36.00.20 
Zbirateljski klubi 94.99.16 
Zbirateljski predmeti posebnega pomena 91.02.20 
Zbirke, muzejske 91.02.20 
Zbirke, numizmatične, filatelistične 91.02.20 
Zbornice, storitve 94.11.10 
Zborovanja, organiziranje 82.30.11 
Zbrinc 10.51.40 
Zdob iz kokosa 10.61.23 
Zdravila na osnovi alkaloidov 21.20.13 
Zdravila na osnovi antibiotikov 21.20.11 
Zdravila na osnovi hormonov 21.20.12 
Zdravila, zelena 21.20.13 
Zdravila, maloprodaja 47.00.74 
Zdravila, posredovanje pri prodaji 46.18.11 
Zdravila, veleprodaja 46.46.11 
Zdravilišča, hotelske storitve 55.10.10 
Zdravljenje divjih živali 75.00.19 
Zdravljenje hišnih živali 75.00.11 
Zdravljenje živine 75.00.12 
Zdravniki specialisti, storitve 86.22.19 
Zdravniki splošne prakse, storitve 86.21.10 
Zdravniške storitve splošne prakse 86.21.10 
Zdravniške storitve, specialistične 86.22.19 
Zdravstveni delavci, dajanje v najem 78.30.16 
Zdravstveni laboratoriji, storitve 86.90.15 
Zdravstveno pozavarovanje 65.20.13 
Zdravstveno zavarovanje, prostovoljno 65.12.12 
Zdrob iz lucerne 10.91.20 
Zdrob iz mesa, neprimeren za človeško 
prehrano 

10.13.16 

Zdrob iz oljnih semen in plodov 10.41.42 
Zdrob iz rib, rakov, mehkužcev, neužiten 10.20.41 
Zdrob iz vrtnin, sadja 10.61.23 
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Zdrob, ajdov 10.61.32 
Zdrob, koruzni 10.61.32 
Zdrob, pšenični 10.61.31 
Zdrob, sojin 10.41.42 
Zdrob, žitni, veleprodaja 46.38.29 
Združeni narodi, predstavništva 99.00.10 
Združenja, delodajalska, storitve 94.11.10 
Združenja, kulturna 94.99.16 
Združenja, poklicna, storitve 94.12.10 
Združenja, strokovna, storitve 94.12.10 
Združitve firm, storitve 66.19.21 
Zebre, barvanje 42.11.20 
Zelena zdravila 21.20.13 
Zelena zdravila, maloprodaja 47.00.74 
Zelena zdravila, veleprodaja 46.46.11 
Zelena, gomoljna (Apium rapaceum) 01.13.49 
Zelena, listna, stebelna (Apium graveolens 
secalinum) 

01.13.90 

Zeleni čaj 10.83.13 
Zelenice, urejanje in vzdrževanje 81.30.10 
Zelenjava - sadike 01.30.10 
Zelenjava, listnata in stebelna 01.13.1 
Zelenjava, narezana, pakirana 10.39.14 
Zelenjava, predelana, maloprodaja 47.00.12 
Zelenjava, predelana, veleprodaja 46.31.12 
Zelenjava, sušena 10.39.13 
Zelenjava, sveža, maloprodaja 47.00.11 
Zelenjava, sveža, veleprodaja 46.31.11 
Zelenjava, v kisu 10.39.18 
Zelenjava, začasno konzervirana 10.39.12 
Zelenjava, zamrznjena 10.39.11 
Zelenjava, zamrznjena, maloprodaja 47.00.12 
Zelenjavne jedi, gotove 10.85.13 
Zelenjavni sokovi 10.32.1 
Zelenje za šopke, rezano 01.19.21 
Zeliščni čaji 10.83.15 
Zelje, kislo 10.39.17 
Zelje, pripravljeno in konzervirano brez kisa, 
nezamrznjeno 

10.39.17 

Zelje; kapus (Brassica oleracea capitata) 01.13.12 
Zemeljska dela za športna igrišča, stadione 42.99.22 
Zemeljska dela, površinska 43.12.12 
Zemeljski oreški, praženi 10.39.23 
Zemeljski oreški; arašidi (Arachis hypogea), 
oluščeni 

01.11.83 

Zemeljski oreški; arašidi (Arachis hypogea, 
neoluščeni 

01.11.82 

Zemeljski plin 06.20.10 
Zemljevidi v knjižni obliki 58.11.15 
Zemljevidi, internetni 58.11.30 
Zemljevidi, izdelava 71.12.35 
Zemljevidi, na elektronskih medijih 58.11.20 
Zemljevidi, tiskani 58.11.16 
Zemljine šamotne, dinas 08.12.22 
Zemljišča za gradnjo, trgovanje z njimi za svoj 
račun 

68.10.13 

Zemljišča za gradnjo, trgovanje z njimi za tuj 
račun 

68.31.13 

Zemljišča, ne za gradnjo, trgovanje z njimi za 
svoj račun 

68.10.15 

Zemljišča, ne za gradnjo, trgovanje z njimi za tuj 
račun 

68.31.15 

Zglobi, kardanski 28.15.26 
Zglobne sklopke 28.15.26 
Zgodovinske znamenitosti, rekonstrukcija, 
obratovanje 

91.03.10 

Zgoščen les 16.21.22 

Zgoščenke s knjigo v elektronski obliki 58.11.20 
Zgoščenke z glasbo 59.20.33 
Zgoščenke z zvočnimi zapisi 59.20.34 
Zgoščenke, maloprodaja 47.00.64 
Zgoščenke, veleprodaja 46.43.13 
Zgoščeno mleko, smetana 10.51.51 
Zgoščevala, rastlinska 10.89.15 
Zgrabljalniki za seno 28.30.52 
Zgradbe, kovinske, montažne 25.11.10 
Zgradbe, montažne, iz betona 23.61.20 
Zgradbe, montažne, iz plastičnih mas 22.23.20 
Zgradbe, montažne, lesene 16.23.20 
Zibelke 31.09.13 
Zidaki iz betona, umetnega kamna 23.61.11 
Zidaki, opečni 23.32.11 
Zidanje, specializirano 43.99.60 
Zidne keramične ploščice 23.31.10 
Zidovi, razvlaževanje, sušenje 43.99.90 
Zidovi, zidanje 43.99.60 
Zlata posoda 32.12.13 
Zlata ruda, koncentrati 07.29.14 
Zlatarski izdelki 32.12.13 
Zlatarski izdelki z dragimi ali podragimi kamni 32.12.14 
Zlatarski izdelki, maloprodaja 47.00.82 
Zlate medalje 32.12.13 
Zlate ure 26.52.11 
Zlati gumbi 32.12.13 
Zlati krožniki 32.12.13 
Zlati nakit 32.12.13 
Zlati okraski 32.12.13 
Zlatniki 32.11.10 
Zlato za monetarne namene 24.41.20 
Zlato, koloidno 20.13.51 
Zlato, platirano s platino 24.41.50 
Zlato, polizdelki 24.41.20 
Zlatotisk 18.14.10 
Zlitine, nikljeve, surove 24.45.11 
Zlitine, piroforne 32.99.42 
Zmajevec (Dracaena spp) 01.30.10 
Zmaji - igračke 32.40.39 
Zmaji, pilotirani 30.30.20 
Zmaji, posojanje 77.21.10 
Značke (razen iz plemenitih kovin) 32.13.10 
Znamenitosti, kulturne, varovanje, obratovanje 
za obiskovalce 

91.03.10 

Znamenitosti, naravne, varovanje 91.04.12 
Znamke, maloprodaja 47.00.68 
Znamke, nerabljene 58.19.14 
Znamke, tiskanje 18.12.11 
Znamke, veleprodaja 46.49.35 
Znanstvene knjige, tiskane 58.11.12 
Znanstvene revije, tiskane 58.14.12 
Znanstveni kronometri 26.52.28 
Znanstveno svetovanje 74.90.19 
Zobarski voski 20.59.52 
Zobatci, negojeni, sveži ali ohlajeni 03.00.21 
Zobate železnice - objekti 42.12.10 
Zobate železnice, gradnja prog 42.12.20 
Zobje, umetni 32.50.22 
Zobna krema 20.42.18 
Zobne nitke 20.42.18 
Zobne proteze 32.50.22 
Zobne ščetke 32.91.12 
Zobni cement 32.50.50 
Zobniki 28.15.39 
Zobniške črpalke za tekočine 28.13.13 
Zobniški menjalniki 28.15.24 
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Zobotrebci, leseni 16.29.14 
Zobozdravniške klešče 32.50.11 
Zobozdravniške storitve 86.23.19 
Zobozdravniški instrumenti in naprave 32.50.11 
Zobozdravniški pljuvalniki 32.50.11 
Zobozdravniški vrtalniki 32.50.11 
Zobozdravniško pohištvo 32.50.30 
Zofe, s kovinskim ogrodjem 31.00.11 
Zofe, z lesenim ogrodjem 31.00.12 
Zoološki vrtovi 91.04.11 
Zračne puške 25.40.12 
Zračne varnostne blazine, za motorna vozila 29.32.20 
Zračni izredni domači prevoz potnikov 51.10.12 
Zračni izredni mednarodni prevoz potnikov 51.10.14 
Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s 
kolesi 

28.13.24 

Zračni potniški prevoz na domačih linijah 51.10.11 
Zračni potniški prevoz na mednarodnih linijah 51.10.13 
Zračni prevoz poštnih pošiljk  51.21.12 
Zračni prevoz tovora (razen zabojnikov) po 
voznem redu 

51.21.13 

Zračni prevoz tovora, izredni 51.21.14 
Zračni prevoz zabojnikov po voznem redu 51.21.11 
Zračnice 22.11.15 
Zračnice, rabljene 38.11.53 
Zračniki, nemehanski, kovinski 25.99.29 
Zračnoblazinske ladje 30.11.21 
Zrak, utekočinjen 20.11.13 
Zrakoplovi, brez lastnega pogona 30.30.20 
Zrakoplovi, potniški, dajanje v najem s posadko 51.10.20 
Zrcala, optična 26.70.21 
Zrcala, steklena 23.12.13 
Zrcalovina 24.10.11 
Zrna iz grodlja, zrcalovine 24.10.14 
Zvarjeni profili in kotniki iz jekla 24.10.74 
Zvezdasto jabolko  (Chrysophyllum cainito) 01.25.90 
Zveze avtomobilistov 94.99.17 
Zveze, športne, storitve 93.19.13 
Zvezki 17.23.13 
Zvezki, maloprodaja 47.00.63 
Zvezki, veleprodaja 46.49.23 
Zvočni posnetki, izvirni 59.20.13 
Zvočniki 26.40.42 
Zvočniki, maloprodaja 47.00.33 
Zvočno izoliranje prostorov 43.29.11 
Zvočno snemanje v studijih 59.20.11 
Zvočno snemanje v živo 59.20.12 
Zvočno urejanje filmov, oddaj 59.12.17 
Zvokovno gradivo, pretočeno prek interneta 63.11.22 
Zvonci, električni 27.90.20 
Zvonci, kovinski 25.99.29 
Zvončki, zlati 32.12.13 
  
  
Ž  
  
Žabe (oblačilo) 14.31.10 
Žabe, gojene 03.00.69 
Žabice, kovinske 25.72.11 
Žabji kraki 01.49.23 
Žafran (Crocus vernus) 01.30.10 
Žafran, prašniki (Crocus sativus) 01.28.19 
Žafranika - seme (Carthamus tinctorius) 01.11.99 
Žagan les 16.10.10 
Žaganje kovin 25.62.20 
Žage za les, plastiko ipd 28.49.12 
Žage, motorne, ročne 28.24.12 

Žage, pojoče 32.20.15 
Žage, ročne 25.73.20 
Žagni listi 25.73.20 
Žagovina 38.11.59 
Žakardne naprave 28.94.15 
Žaluzije iz plastičnih mas 22.23.14 
Žaluzije, kovinske 25.12.10 
Žamet, pleten 13.91.11 
Žamet, tkan 13.20.41 
Žarilne peči 28.21.13 
Žarnice na žarilno nitko, < 100 V 27.40.14 
Žarnice na žarilno nitko, > 100 V, <= 200 W 27.40.13 
Žarnice na žarilno nitko, za motorna vozila 27.40.15 
Žarnice, bliskovne 27.40.31 
Žarnice, fluorescentne 27.40.15 
Žarnice, halogenske 27.40.12 
Žarnice, infrardeče 27.40.15 
Žarnice, ultravijolične 27.40.15 
Žarnice, veleprodaja 46.69.15 
Žarnične bučke, steklene 23.19.21 
Žarnični vznožki 27.33.12 
Žarometi za odprte prostore 27.40.33 
Žarometi za stadione 27.40.33 
Žeblji 25.93.14 
Žeblji, maloprodaja 47.00.41 
Žeblji, veleprodaja 46.74.11 
Žebljički, risalni 25.93.14 
Želatine 20.59.60 
Želatine za zdravniške preiskave 32.50.50 
Žele bonboni 10.82.23 
Žele, sadni 10.39.22 
Železna vrata 25.12.10 
Železne rešetke 25.93.13 
Železni mostovi 25.11.21 
Železni polizdelki, veleprodaja 46.72.13 
Železni stebri, stolpi 25.11.22 
Železnica, projektiranje 71.12.14 
Železnice, zabaviščne 28.99.32 
Železnina, posredovanje pri prodaji 46.15.19 
Železniške postaje, obratovanje 52.21.19 
Železniške proge - objekti 42.12.10 
Železniške proge, gradnja, popravilo, 
vzdrževanje 

42.12.20 

Železniške zavore 30.20.40 
Železniški prevoz avtomobilov 49.20.19 
Železniški prevoz drugih nestekleničenih  
tekočin in plinov 

49.20.13 

Železniški prevoz naftnih derivatov 49.20.12 
Železniški prevoz poštnih pošiljk 49.20.15 
Železniški prevoz potnikov za turistične oglede 49.10.11 
Železniški prevoz potnikov, medkrajevni  49.10.19 
Železniški prevoz sipkega tovora 49.20.16 
Železniški prevoz tovora v zabojnikih 
(kontejnerjih) 

49.20.14 

Železniški prevoz zamrznjenega ali hlajenega 
tovora 

49.20.11 

Železniški prevoz živih živali 49.20.19 
Železniško pozavarovanje 65.20.23 
Železniško zavarovanje 65.12.31 
Železo v primarni obliki, veleprodaja 46.72.13 
Železo, čisto 24.10.13 
Železobetonska dela, specialna 43.99.40 
Železobetonski drogovi 23.69.19 
Železov oksid, alkalni, za čiščenje plinov 20.59.59 
Železova goba 24.10.13 
Železova ruda, veleprodaja 46.72.11 
Železove rude 07.10.10 
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Železovi oksidi 20.12.13 
Železovi piriti, nežgani 08.91.12 
Železovi piriti, žgani 20.13.67 
Želežniški, impregnirani pragovi 16.10.32 
Želod (Quercus spp) 01.29.30 
Želve 01.49.13 
Želvja jajca 01.49.24 
Želvovina 10.11.60 
Želvovina, obdelana 32.99.59 
Žemlje 10.71.11 
Ženiljska preja 13.99.15 
Ženiljske tkanine 13.20.41 
Ženitne posredovalnice 96.09.19 
Ženska ogrinjala iz pletenega blaga 14.13.13 
Ženska ogrinjala iz tkanega blaga 14.13.31 
Ženske bluze iz pletenega blaga 14.14.13 
Ženske delovne in poklicne hlače 14.12.22 
Ženske hlače iz pletenega blaga 14.13.14 
Ženske hlače iz tkanega blaga 14.13.35 
Ženske jakne 14.13.33 
Ženske jakne iz pletenega blaga 14.13.14 
Ženske jope iz pletenega blaga 14.13.13 
Ženske kavbojke 14.13.35 
Ženske obleke iz pletenega blaga 14.13.14 
Ženske obleke iz tkanega blaga 14.13.34 
Ženske pižame iz pletenega blaga 14.14.14 
Ženske pižame iz tkanega blaga 14.14.24 
Ženske srajce iz pletenega blaga 14.14.13 
Ženske srajce iz tkanega blaga 14.14.23 
Ženske vetrovke iz pletenega blaga 14.13.13 
Ženske vetrovke iz tkanega blaga 14.13.31 
Ženski anoraki iz tkanega blaga 14.13.31 
Ženski delovni kompleti 14.12.21 
Ženski kombinezoni iz tkanega blaga 14.13.35 
Ženski kombinizoni iz pletenega blaga 14.13.14 
Ženski kompleti iz tkanega blaga 14.13.32 
Ženski kostimi iz pletenega blaga 14.13.14 
Ženski kostimi iz tkanega blaga 14.13.32 
Ženski plašči iz pletenega blaga 14.13.13 
Ženski plašči iz tkanega blaga 14.13.31 
Ženski površniki iz tkanega blaga 14.13.31 
Ženski površniki, plašči, anoraki ipd. iz 
pletenega blaga 

14.13.13 

Žen-šen; gingseng (Panax gingseng) 01.28.30 
Žepne baterijske svetilke 27.40.21 
Žepne ure iz plemenitih kovin 26.52.11 
Žepne ure, razen iz plemenitih kovin 26.52.12 
Žepni kalkulatorji 28.23.12 
Žepni noži 25.71.11 
Žerjavi 28.22.14 
Žerjavi, plavajoči 30.11.33 
Žerjavi, veleprodaja 46.69.13 
Žetev 01.61.10 
Žetoni, igralni 32.40.42 
Žetveni stroji 28.30.59 
Žgan dolomit 23.52.30 
Žgane pijače 11.01.10 
Žgane pijače s pivom 11.01.10 
Žgane pijače, veleprodaja 46.34.12 
Žgani železovi piriti 20.13.67 
Žganje 11.01.10 
Žganje, maloprodaja 47.00.25 
Žica iz aluminija 24.42.23 
Žica iz cinka 24.43.23 
Žica iz legiranega jekla, hladno vlečena 24.34.13 
Žica iz nelegiranega jekla, hladno vlečena 24.34.11 
Žica iz nerjavnega jekla, hladno vlečena 24.34.12 

Žica iz neželeznih kovin, veleprodaja 46.72.14 
Žica iz svinca 25.99.29 
Žica za armiranje betona 24.10.61 
Žica za armiranje pnevmatik 24.10.61 
Žica, bakrena, neizolirana 24.44.23 
Žica, bodeča 25.93.12 
Žica, izolirana, veleprodaja 46.69.15 
Žica, izolirana, za navitja 27.32.11 
Žica, kositrna 24.43.24 
Žica, maloprodaja 47.00.41 
Žica, nikljeva 24.45.22 
Žica, polnjena, za varjenje 25.93.15 
Žica, vpredena, neizolirana, aluminijasta 25.93.12 
Žica, vpredena, neizolirana, bakrena 25.93.12 
Žica, vpredena, neizolirana, železna ali jeklena 25.93.11 
Žica, vroče valjana,  iz nerjavnega jekla 24.10.63 
Žica, vroče valjana, iz legiranega jekla 24.10.65 
Žica, vroče valjana, iz nelegiranega jekla 24.10.61 
Žica, železna, veleprodaja 46.72.13 
Žične košare 25.99.29 
Žičnice 28.22.18 
Žičnice - objekti 42.12.10 
Žičnice, gradnja 42.12.20 
Žičnice, prevoz potnikov 49.39.20 
Žičnice, veleprodaja 46.69.13 
Žičniki 25.93.14 
Žigi 32.99.16 
Žiletke 25.71.12 
Žima 10.11.60 
Žima, rastlinska (Chamerops humilis) 01.29.30 
Žimnice iz penaste gume 31.03.12 
Žimnice, posteljni vložki 31.03.12 
Žir, bukov (Fagus silvatica) 01.26.90 
Žita, krmna, sveža ali silirana 01.19.10 
Žitni kalčki 10.61.33 
Žitni kombajni 28.30.59 
Žitni kosmiči 10.61.33 
Žitni zdrob, razen pšenični 10.61.32 
Žito, posredovanje pri prodaji 46.11.19 
Žito, veleprodaja 46.21.11 
Živali, hišne, maloprodaja 47.00.79 
Živali, plastične - igračke 32.40.12 
Živali, plišaste 32.40.12 
Živali, žive, druge 01.49.19 
Živali, žive, posredovanje pri prodaji 46.11.11 
Živali, žive, veleprodaja 46.23.10 
Živalska čreva 10.11.60 
Živalska gnojila 20.15.80 
Živalske maščobe, hidrogenirane 10.41.60 
Živalski vrtovi 91.04.11 
Živalski zarodki 01.49.27 
Živalsko oglje 20.14.71 
Žive meje, oskrbovanje 81.30.10 
Žive živali, prevoz po cestah 49.41.16 
Žive živali, prevoz po železnici 49.20.19 
Žive živali, veleprodaja 46.23.10 
Živila, dietetična 10.86.10 
Živila, homogenizirana 10.86.10 
Živila, posredovanje pri prodaji 46.17.11 
Živila, specializirana maloprodaja 47.00.24 
Živina, prevoz po cestah 49.41.16 
Živinorejske storitve 01.62.10 
Življenjsko pozavarovanje 65.20.11 
Življenjsko zavarovanje 65.11.10 
Živo apno 23.52.10 
Živo srebro 20.13.23 
Žlahtni plini 20.11.11 
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Žlebovi, keramični 23.32.13 
Žlebovi, postavljanje 43.91.19 
Žlebovi, strešni, kovinski 25.99.29 
Žleze 21.10.60 
Žlice za nakladalnike, bagre 28.22.20 
Žlice za obuvanje 25.73.30 
Žlice, kovinske 25.71.14 
Žlice, lesene 16.29.12 
Žlindra, bazična 20.15.49 
Žlindre (razen od pridobivanja železa) 38.21.40 
Žlindrna volna 23.99.19 
Žoge, maloprodaja 47.00.65 
Žoge, žogice 32.30.15 
Žrebci 01.43.10 
Žuka (Spartiun junceum) 01.16.19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Žumara, rastlinska žima (Chamerops humilis) 01.29.30 
Županske storitve 84.11.11 
Žurnali, tiskanje 18.12.13 
Žvečilni gumi 10.82.23 
Žvečilni gumi, veleprodaja 46.36.13 
Žvečilni tobak  12.00.19 
Žvegle 32.20.15 
Žveplo, rafinirano 20.13.66 
Žveplo, sublimirano, koloidno 20.13.21 
Žveplo, surovo 08.91.12 
Žveplov dioksid 20.13.24 
Žveplov trioksid 20.11.12 
Žveplova kislina 20.13.24 
Žveplove spojine, organske 20.14.51 
 


