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POJASNILA K SKD 2002 

 

A  KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO 

 01  KMETIJSTVO IN LOV TER Z NJIMA POVEZANE STORITVE 
 

V oddelku 01 so dejavnosti ločene v dve osnovni skupini: pridelovanje kmetijskih rastlin in živinorejo. Pridelovanje  
kmetijskih rastlin (skupina  01.1) je razdeljena na pridelovanje njivskih in vrtnih rastlin, navadno kot enoletnih 
posevkov (01.11 in 01.12), npr. žita, vrtnine, cvetje in na pridelovanje rastlin v trajnih nasadih (npr. kava, kakav itd.), 
vinogradih in sadovnjakih (01.13). Živinoreja (skupina 01.2)  je grupirana po vrstah živali in ne po vrsti pridelka (npr. 
meso, mleko, koža itd.). Prav tako ni ločevanja med hlevsko rejo ali pašo na odprtih pašnikih. 
 

Skupina 01.3 (Mešano kmetijstvo) odstopa od splošnega pravila za določanje glavne dejavnosti po pretežnosti. Sem 
se razvrščajo kmetijska posestva z uravnoteženo rastlinsko pridelavo in živalsko prirejo, kjer nobena od teh 
dejavnosti ne presega 2/3 skupne prireje. 
 

Posamezna kmetijska dela, kot so priprava zemlje, sajenje, pobiranje pridelkov, paša ipd. lahko opravljajo pomožne enote 
proti plačilu za tuj račun. Take enote se razvrščajo  v skupino 01.4 - Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo.  
 

V kmetijstvo spada le osnovna priprava pridelkov za primarni trg, kot je npr. čiščenje, luščenje, sortiranje pridelkov in 
kratkotrajna zaščita pred gnitjem. Nadaljnja predelava kmetijskih izdelkov se razvršča v oddelek 15 (Proizvodnja hrane, 
pijač in krmil). Kmetijske enote, ki predelujejo svoje lastne kmetijske pridelke, so izjema od splošnega pravila za 
klasifikacijo vertikalno integriranih dejavnosti. Razvrščajo se v kmetijstvo kljub temu,  da končni izdelek spada v 
oddelek 15. Najbolj pogosti primeri so: 
- proizvodnja vina iz grozdja lastne pridelave, 
- proizvodnja olivnega olja iz oliv lastne pridelave, 
- proizvodnja mlečnih izdelkov iz mleka lastne prireje ipd. 

  

V kmetijstvo ne spadajo gradbena dela na kmetijskih površinah (npr. priprava teras, izsuševanje ipd.), ki se razvrščajo v 
oddelek 45 (Gradbeništvo). Prav tako ne spadajo v področje A kmetijske zadruge in podobne organizacije, ki se ukvarjajo s 
trženjem in prodajo kmetijskih pridelkov in posredujejo pri nabavi kmetijskih surovin. Te se razvrščajo v področje G (Trgovina). 
 

 01.1 Pridelovanje kmetijskih rastlin 

Sem spada tudi pridelovanje rastlin v rastlinjakih 

 01.11 01.110 Pridelovanje žit in drugih poljščin 

Sem spada: 
- pridelovanje žit za zrnje: trde in mehke pšenice, rži, ječmena, ovsa, koruze, riža, ajde, prosa... 
- pridelovanje krompirja 
- pridelovanje sladkorne pese 
- pridelovanje tobaka, vključno s primarno predelavo: obiranjem in sušenjem tobačnih listov 
- pridelovanje oljnic: zemeljskega oreška, oljne ogrščice, soje, sončnic, buč ... 
- pridelovanje krme 
- pridelovanje semena sladkorne pese, semena krmnih rastlin (tudi travnega in deteljnega semena) 
- pridelovanje hmelja, raznih korenov in gomoljev z veliko vsebnostjo škroba ali inulina 
- pridelovanje bombaža; pridelovanje različnih rastlin za pridobivanje rastlinskih vlaken 
- pridelovanje zrnja stročnic  (fižol, grah...) 
- pridelovanje drugih poljščin 
- pridelovanje rastlin za farmacevtske namene 

Sem ne spada: 
- pridelovanje semen cvetja in vrtnin, gl. 01.12 
- pridelovanje sladke koruze, gl. 01.12 
- pridelovanje drugih vrst vrtnin, gl. 01.12 
- pridelovanje melon gl. 01.12 
- gojenje okrasnih rastlin, gl. 01.12 
- pridelovanje cvetja, gl. 01.12 
- pridelovanje oliv, gl. 01.13 
- pridelovanje orehov, gl. 01.13 
- pridelovanje dišavnic, gl. 01.13 
- pridelovanje rastlin za napitke, gl. 01.13 
- nabiranje lešnikov, jagod in drugih gozdnih sadežev, gl. 01.13 
- nabiranje divje rastočega gozdnega rastlinja, gl. 02.01 
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 01.12 01.120 Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik 

Sem spada: 
- pridelovanje vrtnin, kot so paradižnik, paprike, buče (melone), čebula, česen, zelje, 

ohrovt, solate, kreša,vrtno korenje, stročji fižol in stročji grah, sladka koruza, kumare, 
jajčevci, por, špinača... 

- pridelovanje sezonskih zelišč in zelenjave: kaper, feferonov, janeža, peteršilja, krebulje, 
pehtrana, majarona 

- gojenje gob, nabiranje gozdnih gob in gomoljik 
- pridelovanje cvetja, gojenje rož in drugih okrasnih rastlin 
- pridobivanje semen in sadik vrtnin, sadik sadnega drevja, trsnih cepljenk, okrasnih rastlin... 
- gojenje travne ruše za presajanje 

Sem ne spada: 
- pridelovanje oljnic, gl. 01.11 
- pridelovanje bombaža in drugih rastlin za pridobivanje vlaken, gl. 01.11 
- pridelovanje krompirja, gl. 01.11 
- pridelovanje korenov in gomoljev z veliko vsebnostjo škroba ali inulina, gl. 01.11 
- pridelovanje sladkorne pese, gl. 01.11 
- pridelovanje oliv, gl. 01.13 
- pridelovanje dišavnic, gl. 01.13 
- gozdno drevesničarstvo, gl. 02.01 
- gojenje novoletnih jelk, gl. 02.01 

 01.13  Vinogradništvo in sadjarstvo 

 01.131 Vinogradništvo 

Sem spada: 
- pridelovanje namiznega grozdja in grozdja za predelavo 
- proizvodnja vina iz lastnega pridelka 

Sem ne spada: 
- proizvodnja vina, razen iz lastnega pridelka, gl. 15.93 

 01.132 Sadjarstvo 

Sem spada: 
- pridelovanje sadja: jabolk, hrušk, citrusov, breskev, marelic, jagod in drugega jagodičja, 

grozdičja, češenj, višenj, banan, sliv, avokada, datljev, kakija, smokev... 
- pridelovanje lupinastega sadja: orehov, lešnikov, mandljev, kostanja, tudi kokosovih orehov 
- nabiranje lešnikov, jagod in drugih gozdnih sadežev 
- pridelovanje oliv  
- proizvodnja olivnega olja iz lastnega pridelka 

Sem spada tudi: 
- gojenje rastlin za napitke, kot so: kava, kakav, pravi čaj, zeliščni čaj 
- pridelovanje dišavnic in začimb: lovorja, bazilike, pelina, korijandra, kumine, cimeta, 

klinčkov, muškatnega oreška, ingverja...  

Sem ne spada: 
- pridelovanje zemeljskih oreškov, gl. 01.11 
- pridelovanje hmelja, gl. 01.11 
- pridelovanje vrtnin: kumar, paradižnikov ipd., gl. 01.11 
- pridelovanje svežih feferonov, peteršilja in pehtrana, gl. 01.12 
- predelava kakava, gl. 15.84 
- predelava čajnih listov in kave, gl. 15.86 
- proizvodnja olivnega olja, razen iz lastnega pridelka, gl. 15.42 

 01.2 Živinoreja 

 01.21 01.210 Reja govedi 

Sem spada: 
- reja in vzreja govedi 
- prireja kravjega mleka 

Sem ne spada: 
- pastirstvo, uhlevljenje  in oskrba živine za tuj račun, gl. 01.42 
- umetno osemenjevanje, gl. 01.42 
- predelava mleka zunaj kmetije v mlekarnah, gl. 15.51 
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 01.22 01.220 Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov 

Sem spada: 
- reja in vzreja konj, oslov, mul in mezgov 
- reja in vzreja ovac in koz 

- prireja strižene volne 
- prireja ovčjega in kozjega mleka 

Sem ne spada: 
- striženje ovac proti plačilu ali na podlagi pogodbe, gl. 01.42 
- proizvodnja strojarske volne, gl. 15.11 
- delovanje konjušnic in jahalnih šol, gl. 92.62 

 01.23 1.230 Reja prašičev 

 01.24 1.240 Reja perutnine 

Sem spada: 
- reja in vzreja perutnine (kokoši, rac, gosi, puranov, pegatk ipd.) 
- prireja jajc 

Sem ne spada: 
- reja drugih ptic, gl. 01.25 
- pridelava perja in puha, gl. 15.12 

 01.25 01.250 Reja drugih živali 

Sem spada: 
- čebelarstvo in pridelava medu in čebeljega voska 

- reja kuncev 
- reja kožuharjev, pridobivanje surovih (nestrojenih) kožuhov 

- gojenje sviloprejk, proizvodnja zapredkov sviloprejke 
- gojenje hišnih živali  

- gojenje polžev, žab, plazilcev ... 
- reja in gojenje drugih živali (jelenjadi, nojev, golobov in drugih ptic ...) 

Sem ne spada: 
- pastirstvo, uhlevljenje  in oskrba živine za tuj račun, gl. 01.42 
- pridobivanje kož z lovom, gl. 01.50 
- gojenje akvarijskih rib, gl. 05.02 
- dresura živali, tudi psov čuvajev, gl. 93.05 
- čuvanje in  nega hišnih živali pasji penzioni, gl. 93.05 

 01.3 Mešano kmetijstvo 

 01.30 01.300 Mešano kmetijstvo 

Sem spada: 
- rastlinska pridelava, povezana z živinorejo, kjer nobena od dejavnosti ne presega 2/3  

Sem ne spada: 
- mešane enote rastlinske pridelave ali mešane živinorejske enote, ki so razvrščene po 

pretežni dejavnosti  

 01.4 Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo, razen veterinarskih storitev, 
urejanje parkov 

 01.41  Storitve za rastlinsko pridelavo, urejanje parkov 

 01.411 Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih športnih površin 

Sem spada: 
- urejanje in vzdrževanje parkov, zelenic in nasadov  
- oskrba zelenic ob prometnicah (cestah, železniških progah ipd.) 
- oskrba rastlin v industrijskih, poslovnih in drugih stavbah  
- oskrba travnatih površin na stadionih in drugih rekreacijskih površinah  
- urejanje in vzdrževanje nasadov za zaščito pred hrupom, vetrom, erozijo ipd. 
- vrtnarska dela in vzdrževanje vrtov 
- obrezovanje drevja (razen sadnega) in oskrbovanje živih meja 

Sem spada tudi: 
- krajinarski ukrepi za zaščito okolja in narave, ukrepi za renaturalizacijo, rekultivacijo, 

izboljšavo zemljišč 

Sem ne spada: 
- obrezovanje sadnega drevja, gl. 01.412 
- projektiranje in z njim povezano svetovanje na področju krajinske arhitekture in urejanja 

krajine, gl. 74.20 
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 01.412 Druge storitve za rastlinsko pridelavo    

Sem spada: 
- storitve za rastlinsko pridelavo za plačilo ali po pogodbi 

 priprava polja (zemlje) 
 setev in sajenje 
 oskrba posevkov 
 škropljenje in zapraševanje posevkov, tudi z letali -  zatiranje škodljivcev 
 rez sadnega drevja in vinske trte 
 sajenje riža, redčenje sladkorne pese 
 spravilo in priprava pridelkov za trg, kot n.pr. čiščenje, luščenje, sortiranje, pakiranje in 

kratkoročna zaščita pred gnitjem  
- upravljanje namakalnih naprav 

Sem spada tudi: 
- dajanje kmetijskih in gozdarskih strojev z upravlavci v najem (storitve s kmetijsko 

mehanizacijo) 

Sem ne spada: 
- priprava rastlinskih vlaken, gl. 17.1 
- čiščenje in priprava zemljišča (npr. odstranjevanje skal, izdelava teras, izsuševanje ipd), 

da bi bilo primerno za kmetijsko rabo, gl. 45 
- posredništvo trgovskih podjetij in zadružnih organizacij, gl. 51 
- poslovno in strokovno svetovanje agronomov, gozdarjev, agroekonomistov, gl. 74.14 
- organizacija kmetijskih razstav in sejmov, gl. 74.84 

 01.42 01.420 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev 

Sem spada: 
- storitve v živinoreji proti plačilu ali na podlagi pogodbe 

 umetno osemenjevanje 
 pastirstvo in oskrba živine 
 kapuniranje, izvajanje testiranja živali in drugi zootehnični ukrepi 
 čiščenje kurnikov... 
 pospeševanje in kontrola živalske prireje 

Sem ne spada: 
- pridelovanje krmnih rastlin, gl. 01.21 
- storitve v zvezi s pospeševanjem komercialnega lova, gl. 01.50 
- posredništvo trgovskih podjetij in zadružnih organizacij, gl. 51 
- strokovno in poslovno svetovanje agronomov in agroekonomistov, gl. 74.14 
- veterinarske storitve, gl. 85.20 
- nega hišnih živali, gl. 93.05  
- čuvanje in oskrba hišnih živali (pasji penzioni ipd), gl. 93.05 
- zatočišča za hišne živali, gl. 93.05 

 01.5 Lov in lovske storitve 

 01.50 01.500 Lov in lovske storitve 

Sem spada: 
- odstrel in odlov živali za prehrano, krzno, kože ali za potrebe raziskovalnega dela in 

zooloških vrtov  
- pridobivanje kožuhovine, kož plazilcev ali ptičev z odstrelom in odlovom 
- gojitev divjadi 
- storitve v zvezi s pospeševanjem komercialnega lova 

Sem spada tudi: 
- lov morskih sesalcev, kot sta mrož in tjulenj 

Sem ne spada: 
- reja divjadi na farmah, gl. 01.25 
- pridobivanje kožuhovine, kož plazilcev in ptičev iz farmske vzreje, gl. 01.25 
- kitolov, gl. 05.01 
- pridobivanje surovih kož v klavnicah zaklanih živali, gl. 15.11 
- lov za šport in rekreacijo, gl. 92.62 
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 02 GOZDARSTVO IN GOZDARSKE STORITVE 
 

Gozdarstvo obsega tako gojenje kot izkoriščanje gozdov kot tudi nabiranje gozdnega rastlinja. V gozdarstvo spada 
tudi najnujnejša obdelava posekanega drevja v gozdu (obsekavanje vej, lupljenje, izdelava drogov, cepanic in drv). 
 
Nadaljnja predelava hlodovine in drugih gozdnih sortimentov (žaganje, impregniranje  ipd), ki se običajno ne opravlja 
v gozdu, ampak na posebnih obratih, spada v oddelek 20 - Obdelava in predelava lesa. 

 

 02.0 Gozdarstvo in gozdarske storitve 

 02.01 02.010 Gozdarstvo 

Sem spada: 
- gojenje gozdov: obnova in varovanje sestojev, nega gozda (redčenje, čiščenje, spopolnjevanje) 
- varstvo gozda in varovalnih pasov 
- gojenje panjevcev in plantaž gozdnega drevja 
- gozdno drevesničarstvo 
- izkoriščanje gozdov: sečnja, pridobivanje gozdnih sortimentov, kot so hlodovina, jamski 

les, drogovi, drva ipd. 

Sem spada tudi: 
- pridobivanje lubja, smole, balzamov, lišajev, mahu, stelje, žira, divjega kostanja, novoletnih jelk 

Sem ne spada: 
- gojenje in nabiranje gozdnih gob, gl. 01.12 
- nabiranje lešnikov, jagod in drugih gozdnih sadežev, gl. 01.13 
- proizvodnja lesnih sekancev, gl. 20.10 
- proizvodnja lesnega oglja, gl. 24.14 

 02.02 02.020 Gozdarske storitve 

Sem spada: 
- storitve na področju gozdarstva: gozdna inventura, merjenje lesa, varstvo pred požari 
- storitve pri izkoriščanju gozdov: transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom 
- gradnja vlak 
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B  RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE 

 05  RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE 
 

V ribištvo spada lovljenje morskih ali sladkovodnih rib, rakov, mehkužcev, nabiranje ali gojenje školjk in drugih 
morskih sadežev (npr. biserov, spužev, alg itd.). Sem spada tudi dejavnost ribogojnic in gojišč za druge vodne 
kulture. 
 
V področje B ne spada gradnja in popravila čolnov (35.11) in športni ali rekreacijski ribolov (92.62). Sem tudi ne 
spada predelava rib, mehkužcev in školjk, ki lahko poteka v obratih na kopnem ali pa na posebnih plavajočih 
tovarnah za predelavo rib (15.20). Vendar pa v področje B spada predelava ulovljenih rib na ribiških ladjah. 

 

 05.0 Ribištvo in ribiške storitve 

 05.01 05.010 Ribolov 

Sem spada: 
- oceanski, morski oz. obalni ribolov in sladkovodni ribolov, tudi kitolov 
- nabiranje morskih in sladkovodnih školjk, rakov, lupinarjev in mehkužcev in mehkužcev 
- lov vodnih živali: želv, sip... 
- nabiranje naravnih biserov, spužev, koral in alg 

Sem spada tudi: 
- storitve, povezane z ribolovom 

Sem ne spada: 
- lov morskih sesalcev, razen kitov, gl. 01.50 
- predelava rib, rakov, školjk in mehkužcev, ki ni povezana z ribolovom, to je predelava na 

ladjah, opremljenih samo za predelavo in konzerviranje rib ali v obratih na obali, gl. 15.20 
- športni ribolov ipd., gl. 92.62 

 05.02 05.020 Ribogojstvo 

Sem spada: 
- gojenje zaroda  školjk, jastogov, rakov in rib gojenje alg in drugih morskih užitnih rastlin 
- morsko in sladkovodno ribogojstvo 
- gojenje školjk in rakov 
- gojenje okrasnih rib 

Sem spada tudi: 
- storitve, povezane z ribogojstvom in gojenjem školjk in rakov 

Sem ne spada: 
- gojenje žab, gl. 01.25 
- storitve za športni ribolov, gl. 92.62 
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C RUDARSTVO 

 
Rudarstvo obsega pridobivanje vseh mineralnih surovin, trdnih (premog in rude), tekočih (nafta) in plinastih (zemeljski plin). 
Pridobivajo se s podzemnim ali površinskim kopanjem ali s črpanjem. Sem spadajo tudi dodatna dela za pripravo surovine, 
da je primerna za prodajo: separiranje, mletje, bogatenje, razsoljevanje in koncentriranje. 
 
Rudarske dejavnosti so razvrščene v oddelke, skupine in razrede glede na vrsto surovine. Področje se deli na podpodročji 
pridobivanja energetskih surovin (CA) in surovin za drugo rabo (CB). 
 
Nekatere tehnične postopke iz tega področja, predvsem v zvezi s pridobivanjem ogljikovodikov, lahko opravljajo specializirane 
enote kot industrijsko storitev za tuj račun. 

Sem spada tudi: 
- skepljanje (aglomeriranje) premogov in rud  ter izdelava briketov 

Sem ne spada: 
- predelava izkopanih materialov, gl. 23, 26, 27 
- stekleničenje naravne in mineralne vode iz vrelcev in črpališč, gl. 15.98 
- drobljenje, mletje in druga obdelava zemljin, kamnin in mineralov, ki ni povezano z 

rudarstvom, gl. 26.81, 26.82 
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gl. 41.00 
- priprava zemljišč za rudarjenje, gl. 45.11 
- geološke in rudarske raziskave, gl. 74.20 
 
 

CA PRIDOBIVANJE ENERGETSKIH SUROVIN 

 10 PRIDOBIVANJE ČRNEGA PREMOGA, RJAVEGA PREMOGA IN 
LIGNITA, ŠOTE 

 10.1 Pridobivanje črnega premoga 

 10.10 10.100  Pridobivanje črnega premoga 

Sem spada: 
- podzemno in površinsko kopanje črnega premoga 
- čiščenje, razvrščanje, upraševanje črnega premoga 
- skepljanje (aglomeriranje) črnega premoga in izdelava briketov 

Sem spada tudi: 
- pridobivanje črnega premoga iz ostankov, odvalov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja trdih goriv v koksarnah, gl. 23.10 

 10.2 Pridobivanje rjavega premoga in lignita 

 10.20 10.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita 

Sem spada: 
- podzemno in površinsko kopanje rjavega premoga in lignita 
- pranje, sušenje, mletje, upraševanje rjavega premoga in lignita 
- skepljanje (aglomeriranje) rjavega premoga in lignita in izdelava briketov 
- čiščenje, razvrščanje rjavega premoga in lignita 

Sem ne spada: 
- priprava zemljišč za rudarjenje, gl. 45.11 
- geološko-rudarska raziskovanja, gl. 74.20 

 10.3 Pridobivanje šote 

 10.30 10.300 Pridobivanje šote 

Sem spada: 
- kopanje šote 
- skepljanje (aglomeriranje)  šote 

Sem ne spada: 
- proizvodnja predmetov iz šote, gl. 26.82 
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 11 PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA; STORITVE 
V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM, BREZ ISKANJA NAHAJALIŠČ 

 11.1 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina 

 11.10 11.100 Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina 

Sem spada: 
- pridobivanje surove nafte 
- pridobivanje surovih plinastih ogljikovodikov (zemeljskega plina) 
- osuševanje in ločevanje frakcij tekočih ogljikovodikov 
- utekočinjanje in ponovno uplinjanje zemeljskega plina za transport 
- razžvepljevanje plina 

Sem spada tudi: 
- kopanje bituminoznih skrilavcev in peska 
- pridobivanje nafte iz bituminoznih skrilavcev in peska 

Sem ne spada: 
- storitve v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, gl. 11.20 
- proizvodnja naftnih derivatov, gl. 23.20 
- pridobivanje utekočinjenega naftnega plina pri rafiniranju nafte, gl. 23.20 
- raziskovalno vrtanje in sondiranje, gl. 45.12 
- obratovanje cevovodov, gl. 60.30 
- geofizikalno, geološko in seizmološko raziskovanje, gl. 74.20 
-  

11.2 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina brez 
iskanja nahajališč 

 11.20 11.200 Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina brez iskanja 
nahajališč  

Sem spada: 
- storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in zemeljskega plina za plačilo ali po 

pogodbi 
 usmerjeno vrtanje in povrtavanje, predhodno vrtanje skozi mehke plasti (spudding) 
 postavljanje vrtalnih stolpov na mestu, popravila in demontiranje; cementiranje in 

zapolnjevanje naftnih in plinskih vrtin; črpanje iz vrtin;  mašenje in likvidacija vrtin... 

Sem ne spada: 
- geofizikalno, geološko in seizmološko raziskovanje nahajališč, gl. 74.20 
-  

 12 PRIDOBIVANJE URANOVIH IN TORIJEVIH RUD 

 12.0 Pridobivanje uranovih in torijevih rud 

 12.00 12.000 Pridobivanje uranovih in torijevih rud 

Sem spada: 
- kopanje uranovih in torijevih rud 
- koncentriranje takih rud 
- proizvodnja rumene pogače 

Sem ne spada: 
- bogatenje uranovih in torijevih rud, gl. 23.30 
- proizvodnja cepljivih in oplodnih snovi, gl. 23.30 
- proizvodnja kovinskega urana, gl. 23.30 
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CB PRIDOBIVANJE RUD IN KAMNIN, RAZEN ENERGETSKIH 

 13 PRIDOBIVANJE RUD 
Sem spada: 
- kopanje rud in samorodnih kovin, podzemno ali na dnevnih kopih 
- priprava rud 

 drobljenje in mletje rud, pranje rud 
 koncentriranje rud z magnetno ali težnostno separacijo 
 flotiranje, sejanje, razvrščanje, sušenje, kalciniranje in praženje rud 

Sem ne spada: 
- pridobivanje uranovih in torijevih rud, gl. 12.00 
- žganje železovih piritov, gl. 24.13 
- proizvodnja aluminijevega oksida, gl. 27.42 

 13.1 Pridobivanje železove rude 

 13.10 13.100 Pridobivanje železove rude 

Sem spada: 
- kopanje rud, ovrednotenih predvsem glede na delež železa 
- bogatenje in skepljanje železovih rud 

Sem ne spada 
- pridobivanje in priprava piritov in pirotina, gl. 14.30 

 13.2 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude 

 13.20 13.200 Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in torijeve rude 

Sem spada: 
- kopanje in priprava rud, ovrednotenih predvsem glede na delež neželeznih kovin 
- kopanje in priprava rud aluminija (boksit), bakra, svinca, cinka, kositra, mangana, kroma, 

niklja, kobalta, molibdena, tantala, vanadija... 
- kopanje in priprava rud plemenitih kovin: zlata, srebra, platine 

Sem ne spada: 
- pridobivanje in priprava uranovih in torijevih rud, gl. 12.00 
- proizvodnja aluminijevega oksida ter nikljevega in bakrovega kamna, gl. 27.4 

 14 PRIDOBIVANJE DRUGIH RUDNIN IN KAMNIN 
 
V ta oddelek ne spada predelava izkopanih rudnin  in kamnin (razen drobljenja, mletja, čiščenja, sušenja, razvrščanja 
in mešanja). V proizvodnjo soli spada čiščenje soli, da je primerna za človeško prehrano. 

 

 14.1 Pridobivanje kamna 

 14.11 14.110 Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna 

Sem spada: 
- odkopavanje, grobo obdelovanje in žaganje kamnin v kamnolomih (marmor, granit, 

peščenjak...) za spomenike in zgradbe 
- lomljenje in drobljenje  marmorja, granita, peščenjaka ... 

Sem ne spada: 
- pridobivanje mineralov za kemijsko predelavo in proizvodnjo mineralnih gnojil, gl. 14.30 
- rezanje, oblikovanje in dodelava kamnin zunaj kamnolomov, gl. 26.7 

 14.12 14.120 Pridobivanje apnenca, sadre in krede 

Sem spada: 
- pridobivanje, lomljenje in drobljenje apnenca 
- pridobivanje sadre in anhidrita 
- pridobivanje krede in  dolomita 

Sem ne spada: 
- lomljenje in drobljenje proda in gramoza, gl. 14.12 
- pridobivanje mineralov za kemijsko predelavo in proizvodnjo mineralnih gnojil, gl. 14.30 
- žganje apnenca ali  dolomita, gl. 26.52 

 14.13 14.130 Pridobivanje skrilavcev 
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 14.2 Pridobivanje peska in gline 

 14.21 14.210 Pridobivanje gramoza in peska 

Sem spada: 
- pridobivanje in bagranje industrijskega peska, peska za gradbene namene ter gramoza 
- lomljenje in drobljenje gramoza in peska 

Sem ne spada: 
- pridobivanje bituminoznega peska, gl. 11.10 
- pridobivanje mineralov za kemijsko predelavo in proizvodnjo mineralnih gnojil, gl. 14.30 

 14.22 14.220 Pridobivanje gline in kaolina 

Sem spada: 
- kopanje in separiranje gline, bentonita, ognjevzdržne gline in kaolina 
- mletje in gnetenje gline 

Sem ne spada: 
- pridobivanje mineralov za kemijsko predelavo in proizvodnjo mineralnih gnojil, gl. 14.30 

 14.3 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih 
gnojil 

 14.30 14.300 Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in proizvodnjo mineralnih gnojil 

Sem spada: 
- pridobivanje naravnih fosfatov in naravnih kalijevih soli 
- pridobivanje samorodnega žvepla  
- pridobivanje in priprava piritov in pirotina 
- pridobivanje naravnega barijevega sulfata in karbonata, naravnih boratov, naravnih 

magnezijevih sulfatov, tufov 
- pridobivanje zemeljskih barv in fluorita 
- pridobivanje vrtne zemlje  

Sem spada tudi: 
- pridobivanje gvana 

Sem ne spada: 
- pridobivanje soli, gl. 14.40 
- praženje železovih piritov, gl. 24.13 
- proizvodnja umetnih gnojil in dušikovih spojin, gl. 24.15 

 14.4 Pridobivanje soli 

 14.40 14.400 Pridobivanje soli 

Sem spada: 
- podzemno pridobivanje soli, tudi z raztapljanjem in črpanjem 
- proizvodnja soli z uparjanjem morske vode ali drugih slanic 
- priprava razsolov in drugih solnih raztopin 
- drobljenje in čiščenje soli 

Sem ne spada: 
- pridobivanje pitne vode z uparjanjem slanic, gl. 41.00 

 14.5 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 

 14.50 14.500 Pridobivanje drugih rudnin in kamnin 

Sem spada: 
- pridobivanje različnih mineralov in materialov 

 abrazivnih materialov, azbesta, kremenove fosilne moke, naravnega grafita, steatita 
(lojevca), živca... 

 dragih in poldragih kamnov, kremena, sljude... 
 naravnega asfalta in bitumna 

Sem ne spada: 
- pridobivanje marmorja in drugih kamnin za spomenike, gl. 14.110, 
- obdelava kamna, gl. 26.700 
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D PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

 
Predelovalna dejavnost je mehanično, fizično ali kemično preoblikovanje surovin, polizdelkov, delov ali drugih materialov v 
nove izdelke. To so lahko izdelki za končno uporabo ali pa polizdelki, ki se kot vhodni material predelujejo v drugih oddelkih 
predelovalnih dejavnosti. 
 
Predelovalne dejavnosti so razvrščene glede na materiale in končne izdelke. Pri tem ni pomemben tehnološki postopek niti 
način proizvodnje (industrijski ali obrtni) niti velikost enote, ki opravlja to dejavnost (tovarna ali samostojni podjetnik).   
 
Enote lahko predelujejo lastne materiale ali pa predelujejo tuje materiale za tuj račun. Obe vrsti enot sta vključeni v 
predelovalne dejavnosti. Sem spadajo tudi organizatorji ko-operacijske proizvodnje, ki izdelkov sami sicer ne proizvajajo, 
odločajo pa o načrtih in oblikovanju izdelkov, nabavijo surovine, organizirajo prodajo in nosijo tveganje, povezano s 
proizvodnjo.  
 
V predelovalno dejavnost spada tudi sestavljanje komponent izdelkov , razen če ne gre za gradbeno dejavnost. 
 
Sestavljanje in montaža strojev in opreme v rudarstvu, predelovalnih dejavnostih, poslovnih ali drugih enotah, ki se opravlja 
kot specializirana dejavnost, je razvrščena v isti razred predelovalne dejavnosti kot proizvodnja teh naprav. 
 
Sestavljanje in montaža strojev in opreme, ki se opravlja kot spremljajoča storitev pri prodaji proizvoda, se razvršča v 
dejavnost enote, ki ta proizvod prodaja (običajno je to predelovalna dejavnost ali pa trgovina na debelo ali na drobno). 
 
Bistveno spreminjanje, prenova ali rekonstrukcija izdelkov praviloma spada v predelovalne dejavnosti. 
 
Vzdrževanje in popravila industrijskih, poslovnih ali podobnih strojev in opreme, se praviloma razvrščata v isti razred kot 
proizvodnja teh naprav.  Izjema so: 
- popravila in vzdrževanje računalniških in pisarniških naprav, gl.72.50; 
- popravila in vzdrževanje motornih vozil, gl. 50.2;  
- popravilo gospodinjskih aparatov, opreme in pohištva in drugega blaga široke porabe, gl. 52.7. 
 
Proizvodnja specializiranih sestavnih delov in dodatkov za stroje in naprave praviloma spada v isti razred kot izdelovanje 
strojev in naprav, za katere so ti deli in dodatki namenjeni. Proizvodnja splošnih, ne specializiranih ses tavnih delov strojev in 
naprav, kot so npr. motorji, bati, elektromotorji, stikala, ventili, menjalniki, ležaji ipd., se razvršča v svoje razrede dejavnosti, 
ne glede na stroje in naprave, v katere se lahko vgradijo.  
 
Meje med predelovalno dejavnostjo in drugimi področji klasifikacije so lahko nekoliko zabrisane. Enote v področju 
predelovalnih dejavnosti se ukvarjajo s preoblikovanjem materialov v nove izdelke,vendar pa je odločitev, kdaj je to nov 
izdelek, lahko subjektivna. Kot primer navajamo naslednje dejavnosti, ki se v SKD razvrščajo kot predelovalne: 
- pasteriziranje mleka in ustekleničevanje mleka; 
- predelava svežih rib (luščenje ostrig iz lupin, filetiranje rib); 
- tiskanje in s tem povezane dejavnosti; 
- proizvodnja betona, ki je pripravljen za uporabo; 
- predelava usnja; 
- zaščita lesa; 
- galvaniziranje, toplotna obdelava kovin in poliranje; 
- izdelava znakov in oglasnih panojev; 
- prenavljanje in predelava strojev (npr. avtomobilskih motorjev); 
- popravila in prenova ladij; 
- obnova gum. 
 
Po drugi strani pa obstajajo dejavnosti, ki se včasih zdijo predelovalne, vendar so v SKD razvrščene v drugo področje in ne 
v D, kot npr: 
- drvarska dela, ki so razvrščena v področje A (Kmetijstvo, lov in gozdarstvo), 
- izboljševanje rud in drugih rudnin, ki je v področju C (Rudarstvo), 
- gradnja objektov in montažne operacije, ki se izvajajo na gradbišču se razvrščajo v področje F (Gradbeništvo); 
- manipulacije ob prodaji blaga razvrščajo v področje G (Trgovina na debelo in drobno), npr: 

· porazdelitve blaga na manjše dele, vključno s pakiranjem, prepakiranjem in ustekleničenjem izdelkov;  
· sestavljanje računalnikov po želji uporabnika;  
· razvrščanje odpadnega materiala;  
· mešanje barv po naročilu stranke;  
· rezanje kovin po naročilu stranke.   
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DA  PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV 

 15 PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ IN KRMIL 
 

Sem spada predelava kmetijskih in ribiških proizvodov v hrano in pijačo za ljudi ali krmo za živali. Vključena je tudi 
proizvodnja različnih vmesnih izdelkov, ki niso neposredno prehrambeni izdelki. Pri tej dejavnosti pogosto nastajajo 
tudi stranski izdelki večje in manjše vrednosti (na primer kože pri zakolu, oljene droži pri proizvodnji olja). 
 
Oddelek je razčlenjen glede na vrsto izdelkov: meso, ribe, sadje in zelenjava, maščobe in olja, mlečni izdelki, mlevski 
izdelki, živalska krma, drugi prehrambeni izdelki, pijače. Proizvodnja lahko poteka za svoj račun ali pa za tuj račun, 
npr. zakol po naročilu stranke. 
 
Nekatere enote, npr. pekarne, mesarije itd., ki prodajajo svoje izdelke v lastni prodajalni na drobno, se kljub temu 
uvrščajo med predelovalne dejavnosti. V primerih pa, kjer je predelava minimalna in ne pomeni pravega 
preoblikovanja (npr. prodaja rib itd.), se taka prodajalna uvršča  v področje trgovine (G). 

 

 15.1 Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in proizvodnja mesnih 
izdelkov 

 15.11 15.110 Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega 

Sem spada: 
- klanje živine in drobnice 
- proizvodnja svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa s kostmi 
- proizvodnja  svežega, ohlajenega ali zamrznjenega mesa v kosih 

Sem spada tudi: 
- priprava surovih kož, pridobljenih v klavnicah in zbranih z odkupom 
- pridobivanje jedilnih maščob živalskega izvora, razen perutninskih maščob 
- predelava živalske drobovine; proizvodnja kostne moke; priprava mletega mesa  
- proizvodnja strojarske volne, ščetin, žime ... 
- priprava naravnih črev 

Sem ne spada: 
- pridobivanje jedilnih perutninskih maščob, gl. 15.12 
- pakiranje mesa za svoj račun v trgovini na debelo, gl. 51.32 
- pakiranje mesa za plačilo ali po pogodbi, gl. 74.82 

 15.12 15.120 Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa 

Sem spada: 
- klanje perutnine, nojev  
- klanje kuncev ipd. 
- priprava perutninskega, kunčjega in podobnega mesa 
- proizvodnja svežega ali zamrznjenega perutninskega mesa v kosih 

Sem spada tudi: 
- pridobivanje jedilnih perutninskih maščob 
- pridobivanje perja in puha 

Sem ne spada: 
- pridobivanje žabjih krakov, gl. 01.25 
- pakiranje perutninskega mesa za svoj račun v trgovini na debelo, gl. 51.32 
- pakiranje perutninskega mesa za plačilo ali po pogodbi, gl. 74.82 

 15.13 15.130 Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa  

Sem spada: 
- proizvodnja sušenega, osoljenega ali dimljenega mesa 
- proizvodnja mesnih izdelkov: klobas, salam, obarjenih klobas, paštet, klobas iz mešanega 

mesa, žolce, kuhanih gnjati, mesnega ekstrakta 
- proizvodnja pripravljenih mesnih obrokov 

Sem ne spada: 
- pakiranje mesnih izdelkov za svoj račun v trgovini na debelo, gl. 51.32 
- pakiranje mesnih izdelkov za plačilo ali po pogodbi, gl. 74.82 
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 15.2 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov 

 15.20 15.200 Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih izdelkov 

Sem spada: 
- predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev: zamrzovanje, globoko zamrzovanje, 

sušenje, dimljenje, soljenje, vlaganje v pločevinke in razsol... 
- proizvodnja izdelkov iz rib, rakov in mehkužcev: kuhanih rib, ribjih filetov, kaviarja, 

nadomestkov kaviarja... 
- proizvodnja pripravljenih ribjih jedi 
- proizvodnja krmil iz rib 

Sem spada tudi: 
- dejavnost ladij, ki so opremljene samo za predelavo in konzerviranje rib 

Sem ne spada: 
- dejavnost ribiških ladij, čeprav ulov tudi predelujejo ali konzervirajo, gl. 05.01 
- pridelava olja in masti iz  morskih živali, gl. 15.41 
- priprava ribjih juh, gl. 15.89 

 15.3 Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin 

 15.31 15.310 Predelava in konzerviranje krompirja 

Sem spada: 
- proizvodnja zamrznjenega pripravljenega krompirja 
- proizvodnja dehidriranega krompirjevega pireja 
- proizvodnja krompirjevih prigrizkov 
- proizvodnja krompirjevega čipsa  
- proizvodnja krompirjeve moke in drugih živil iz krompirja 

Sem spada tudi: 
- industrijsko lupljenje krompirja 

 15.32 15.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja koncentratov 

 15.33 15.330 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave 

Sem spada: 
- konzerviranje sadja, orehov ali zelenjave: 

 zamrzovanje, sušenje, pasteriziranje  
 vlaganje v olje, kis, slanico ipd. 

- proizvodnja sadnih ali zelenjavnih živil 
- proizvodnja kompotov, džemov, marmelad in želejev 
- Sem spada tudi: 
- kisanje zelja in repe 
- luščenje in mletje orehov, mandeljev ipd. 

Sem ne spada: 
- izdelovanje moke ali zdroba iz suhih stročnic, gl. 15.61 
- kandiranje sadja in orehov, gl. 15.84 
- pečenje in prodaja kostanja, semen, oreškov na stojnicah, gl. 55.30 

 15.4 Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob 
 

Proizvodnja surovega olja in maščob (15.41) obsega proizvodnjo kemično nemodificiranih surovih rastlinskih olj 
in maščob,  kot tudi surovih ali rafiniranih kemično nemodificiranih živalskih olj in maščob. 

Proizvodnja rafiniranega olja in maščob (15.42) obsega proizvodnjo rafiniranih rastlinskih olj in maščob, kot tudi 
proizvodnjo živalskih ali rastlinskih maščob, olj in njegovih frakcij, deloma ali popolnoma hidrogeniziranih, 
estrenih, rafiniranih ali ne, vendar ne nadalje pripravljenih. 

Sem ne spada: 
- proizvodnja olj in maščob iz lastnih kmetijskih pridelkov, gl. 01 

 15.41 15.410 Proizvodnja surovega olja in maščob 

Sem spada: 
- proizvodnja surovih rastlinskih olj in maščob: olivnega, sojinega, orehovega, arašidovega, 

palmovega, sončničnega olja, olja ogrščice, gorčičnega, lanenega olja, bučnega olja, olja 
iz kalčkov in grozdnih pešk 

- proizvodnja nerazmaščene moke ali zdroba iz oljnih semen in oljnih plodov 
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Sem spada tudi: 
- iztiskanje olja iz semen ali plodov 
- proizvodnja nejedilnega živalskega olja in maščob 
- ekstrahiranje olja iz rib in morskih sesalcev 

 Opomba: 
 oljne pogače in drugi ostanki iz proizvodnje olja so stranski proizvodi tega razreda 

Sem ne spada: 
- proizvodnja olivnega, bučnega in podobnega olja iz lastnega pridelka, gl. 01.13 
- topljenje in rafiniranje slanine in drugih jedilnih živalskih maščob, gl. 15.11 
- mokro mletje koruze in koruzno olje, gl. 15.62 
- proizvodnja eteričnih olj, gl. 24.63 

 15.42 15.420 Proizvodnja rafiniranega olja in maščob 

Sem spada: 
- proizvodnja rafiniranega rastlinskega olja: olivnega, sončničnega, sojinega, bučnega olja, 

olja iz kalčkov in grozdnih pešk ipd. 
- predelava rastlinskega olja: zračenje, kuhanje, oksidacija, polimerizacija, dehidracija, 

hidrogenizacija ipd. 

Sem ne spada: 
- proizvodnja olivnega, bučnega in podobnega olja iz lastnega pridelka, gl. 01.13 
- proizvodnja nejedilnega živalskega olja in maščob, gl. 15.41 
- ekstrahiranje olja iz rib in morskih sesalcev, gl. 15.41 

 15.43 15.430 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob 

Sem spada: 
- proizvodnja margarine 
- proizvodnja margarin z raznimi dodatki in podobnih namazov 
- proizvodnja mešanice maščob za kuhanje 

 15.5 Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov 

 15.51 15.510 Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov 

Sem spada: 
- predelava svežega mleka v pasterizirano, sterilizirano in homogenizirano mleko 
- proizvodnja brezalkoholnih pijač na osnovi mleka 
- proizvodnja pasterizirane, sterilizirane, homogenizirane smetane iz mleka 
- proizvodnja zgoščenega mleka, mlečnega prahu, sladkanega ali nesladkanega 
- proizvodnja masla in pinjenca 
- proizvodnja jogurta 
- proizvodnja sira in skute 
- predelava sirotke 
- proizvodnja kazeina in laktoze 

Sem ne spada: 
- prireja svežega kravjega mleka, gl. 01.21 

 15.52  15.520 Proizvodnja sladoleda 

Sem spada: 
- proizvodnja sladoleda in drugih  ledenih krem 

Sem ne spada: 
- proizvodnja sladoleda v slaščičarnah in avtomatih za sladoled, gl. 55.30 

 15.6 Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 

 15.61  15.610 Mlinarstvo 

Sem spada: 
- mletje žita: proizvodnja moke, zdroba, kosmičev ali otrobov iz pšenice, rži, ovsa, koruze 

ali drugih vrst žita 
- obdelava in mletje riža: proizvodnja luščenega, poliranega, glaziranega, že kuhanega ali 

predelanega riža, proizvodnja riževe moke 
- mletje vrtnin: proizvodnja moke ali zdroba iz sušenih stročnic, korenin, gomoljev ipd. 
- priprava jedi iz žitnih kosmičev 
- priprava mešanic moke za kruh, biskvit ali palačinke 

Sem ne spada: 
- proizvodnja krompirjeve moke in drugih živil iz krompirja, gl. 15.31 
- mokro mletje koruze, gl. 15.62 
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 15.62  15.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja škroba iz riža, krompirja, koruze... 
- mokro mletje koruze 
- proizvodnja koruznega olja 
- proizvodnja glukoze, glukoznega sirupa, maltoze... 
- proizvodnja glutena 
- proizvodnja tapioke 

Sem ne spada: 
- proizvodnja laktoze, gl. 15.51 
- proizvodnja trsnega ali pesnega sladkorja, gl. 15.83 

 15.7 Proizvodnja krmil  in hrane za živali 

 15.71  15.710 Proizvodnja krmil  

Sem spada: 
- proizvodnja krmil za živino in drobnico, vključno s hranilnimi dodatki 

Sem ne spada: 
- proizvodnja krmil iz rib, gl. 15.20 
- proizvodnja oljne pogače, gl. 15.41 

 15.72 15.720 Proizvodnja hrane za hišne živali 

 15.8 Proizvodnja drugih živil 

 15.81  15.810 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

Sem spada:  
- peka kruha in peciva (žemelj ipd.) 
- proizvodnja svežih slaščic in finega dnevnega peciva z dodatki: tort, zavitkov, pit, 

burekov, potic ...  

Sem ne spada: 
- proizvodnja testenin, gl. 15.85 
- priprava in prodaja burekov in drugih zavitkov v kioskih ipd., gl. 55.30 
- priprava in prodaja svežega peciva na stojnicah ali v slaščičarnah,, gl. 55.30 

 15.82  15.820 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic 

Sem spada: 
- proizvodnja prepečenca, peciva in suhih pekarskih izdelkov 
- proizvodnja trajnih slaščic in kolačev 
- proizvodnja sladkega in slanega trajnega peciva 
- proizvodnja skorij za pite in zavitke 
- proizvodnja oblatov in kornetov 

 15.83  15.830 Proizvodnja sladkorja 

Sem spada: 
- proizvodnja ali rafiniranje sladkorja (saharoz) in sladkornih nadomestkov iz soka trsa, 

pese, javorja in palme 

Sem ne spada: 
- proizvodnja glukoze, glukoznega sirupa, maltoze, gl. 15.62 

 15.84  15.840 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja kakava, kakavovega masla, kakavove maščobe, kakavovega olja 
- proizvodnja čokolade in čokoladnih izdelkov 
- proizvodnja sladkornih izdelkov, bonbonov 
- proizvodnja žvečilnega gumija 
- kandiranje orehov, sadnih in drugih delov rastlin  
- proizvodnja čokoladnih namazov 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja bonbonov za lajšanje zdravstvenih tegob  

Sem ne spada: 
- proizvodnja sladkorja in saharoz, gl. 15.83 

 15.85  15.850 Proizvodnja testenin 

Sem spada: 
- proizvodnja testenin in rezancev, kuhanih ali nekuhanih, polnjenih ali nepolnjenih 
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 15.86  15.860 Predelava čaja in kave 

Sem spada: 
- dekofeinizacija in praženje kave 
- proizvodnja kavnih izdelkov 

 mlete kave 
 instant kave 
 kavnega ekstrakta in kavnega koncentrata 

- proizvodnja kavnih nadomestkov 
- mešanje čajev 
- pakiranje čaja, tudi pakiranje v čajne vrečke 
- proizvodnja zeliščnih čajev 

Sem ne spada: 
- pridelovanje čaja na plantažah, gl. 01.13 
- proizvodnja čajnih mešanic, ki so farmacevtski preparati, gl. 24.42 

 15.87  15.870 Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov 

Sem spada: 
- proizvodnja dišav, prelivov, začimb, dodatkov 

 majoneze 
 gorčične moke in zdroba 
 gorčice 

- proizvodnja kisa 

Sem ne spada: 
- pridelovanje dišavnic, gl. 01.13 
- proizvodnja kuhinjske soli, gl. 14.40 
- proizvodnja kvasa, gl. 15.89 

 15.88  15.880 Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane 

Sem spada: 
- proizvodnja hrane za posebne prehranjevalne potrebe 

 hrane za dojenčke 
 posebej obogatenega mleka in drugih hranil s posebnimi hranilnimi dodatki 
 otroške hrane 
 hrane z nizko in z zmanjšano kalorično vrednostjo 
 dietetične hrane zaradi posebnih zdravstvenih potreb 
 hrane z zmanjšano količino natrija, dietne soli brez natrija 
 hrane brez glutenov 
 hrane, ki je namenjena za intenzivne mišične napore, hrane za športnike 
 hrane za diabetike 

 15.89  15.890 Proizvodnja drugih živil, d. n. 

Sem spada: 
- proizvodnja mesnih in drugih juh 
- proizvodnja kvasa, jajc v prahu 
- proizvodnja pecilnega praška 
- proizvodnja izdelkov iz medu 
- proizvodnja beljakovinskih koncentratov 
- proizvodnja aromatiziranih sirupov 
- proizvodnja pektinskih snovi 

 15.9 Proizvodnja pijač 

 15.91  15.910 Proizvodnja žganih pijač 

Sem spada: 
- proizvodnja žganih pijač: žganja, slivovke, sadjevca, viskija, vinjaka, brinovca, grenčic, 

likerjev, medenega žganja... 

Sem ne spada: 
- proizvodnja nežganih alkoholnih pijač, gl. 15.92, 15.93, 15.94 

 15.92  15.920 Proizvodnja etilnega alkohola 

Sem spada: 
- proizvodnja etilnega alkohola s fermentacijo 
- proizvodnja čistega špirita 
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 15.93  15.930 Proizvodnja vina iz grozdja 

Sem spada: 
- proizvodnja 

 namiznega vina 
 kakovostnega vina z geografskim poreklom 
 penečih vin 

- proizvodnja vin iz koncentriranega grozdnega mošta (desertnih vin kot so porto, madeira, 
sherry ipd.) 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja nizko- ali brezalkoholnega vina 

Sem ne spada: 
- proizvodnja vina iz lastnega pridelka, gl. 01.13 
- stekleničenje in embaliranje brez obdelave vina, gl. 51.34, 74.82 

 15.94  15.940 Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin 

Sem spada: 
- proizvodnja vina ali podobnih alkoholnih pijač iz drugega sadja ali rastlin: 

 jabolčnika 
 medice  
 vina iz rozin (proška) 
 regratovega vina 
 riževega vina (sakeja) 

 15.95  15.950 Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja 

Sem spada: 
- proizvodnja vermuta in podobnih aromatiziranih pijač 

 15.96  15.960 Proizvodnja piva 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja nizko- ali brezalkoholnega piva 

 15.97  15.970 Proizvodnja slada 
 

 15.98  15.980 Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač 
 

Sem spada: 
- proizvodnja naravnih mineralnih vod in sodavic 
- proizvodnja osvežilnih brezalkoholnih pijač 

 brezalkoholnih aromatiziranih ali oslajenih pijač: limonade, oranžade, kole, ledenih 
čajev, tonikov, energetskih napitkov... 

Sem ne spada: 
- proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, gl. 15.32 

 

 16 PROIZVODNJA TOBAČNIH IZDELKOV 

 16.0 Proizvodnja tobačnih izdelkov 

 16.00 16.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja tobačnih izdelkov: cigaret, cigaretnega tobaka, cigar, tobaka za pipe, žvečenje, 

njuhanje 
- proizvodnja homogeniziranega (mešanega, tobačne mešanice) ali rekonstituiranega 

tobaka 

Sem ne spada: 
- gojenje tobaka, obiranje in sušenje tobačnih listov, gl. 01.11 
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DB  PROIZVODNJA TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN 
KRZNENIH IZDELKOV 

 17 PROIZVODNJA TEKSTILIJ 
 

Oddelek vsebuje pripravo, predenje in tkanje tekstilnih vlaken, plemenitenje tekstilij (tudi oblačil), proizvodnjo končn ih 
tekstilnih izdelkov razen oblačil (npr. posteljnega in gospodinjskega perila, preprog, vrvi ipd.) ter  proizvodnjo pletenih 
ali kvačkanih materialov in izdelkov (npr. nogavic, puloverjev).  
 
Pridobivanje naravnih tekstilnih vlaken spada v področje A (Kmetijstvo), proizvodnja sintetičnih vlaken pa kot kemični 
proces spada v 24.7 (Proizvodnja umetnih vlaken). Proizvodnja oblačil spada v oddelek 18. 

 17.1 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 

 17.10 17.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken 

Sem spada: 
- priprava vlaken bombažnega tipa, mikanje in česanje 
- proizvodnja preje bombažnega tipa, iz bombaža ali umetnih ali sintetičnih vlaken za 

tkanje, pletenje... 
- priprava vlaken tipa volnene mikanke: razmastitev in karboniziranje volne, mikanje (grebenanje) 
- proizvodnja preje volnenega tipa iz volne ali umetnih ali sintetičnih vlaken za tkanje, pletenje... 
- česanje vlaken tipa volnene česanke 
- proizvodnja česanih prej iz volne ali umetnih ali sintetičnih vlaken za tkanje, pletenje... 
- pripravljalni postopki za vlakna in predenje vlaken tipa polčesanke (mikanih, toda ne 

popolnoma počesanih) 
- otepanje lanu 
- proizvodnja preje lanenega tipa iz lanu ali umetnih ali sintetičnih vlaken za tkanje, pletenje... 
- pranje in sukanje (muliniranje) svile 
- mikanje in česanje svilenih odpadkov (filiranje) 
- proizvodnja prej tipa svile iz svile ali umetnih ali sintetičnih vlaken za tkanje, pletenje... 
- teksturiranje, sukanje, združevanje, kabliranje in prepariranje umetne ali sintetične filamentne 

preje 
- proizvodnja šivalnih sukancev iz kakršnihkoli vlaken, tudi mešanice 
- premotavanje in vpredanje sukanca 
- pripravljalni postopek in predenje drugih tekstilnih vlaken, kot so juta, konoplja 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja papirnate preje 

Sem ne spada: 
- proizvodnja sintetičnih ali umetnih vlaken in predilnih kablov, enojnih prej (tudi visokotrdne 

preje in preje za preproge) iz sintetičnih ali umetnih vlaken, gl. 24.70 
- proizvodnja steklenih vlaken, gl. 26.14 
- predenje azbestne preje, gl. 26.82 

 17.2 Tkanje tekstilij 

 17.20 17.200 Tkanje tekstilij 

Sem spada: 
- proizvodnja široko tkanih tkanin 

 iz bombažne preje 
 iz volnene česanke ali mikanke, umetnih ali sintetičnih prej 
 iz svilene preje 
 umetnih ali sintetičnih prej 
 iz lanene, rafijine, konopljine, jutine preje in preje iz drugih stebelnih vlaken in specialnih 

prej 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja lasastih ali šenilnih tkanin, frotirnih tkanin, gaze 
- proizvodnja sukna za narodne noše 
- proizvodnja tkanin iz steklenih vlaken 

Sem ne spada: 
- proizvodnja tekstilnih talnih oblog, gl. 17.51 
- proizvodnja netkanih tekstilij (vlaknovin), gl. 17.53 
- proizvodnja ozkih tkanin, trakov, gl. 17.54 
- proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov, gl. 17.60  
- tkanje azbestnih prej, gl. 26.82 
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 17.3 Plemenitenje tekstilij 

 17.30  17.300 Plemenitenje tekstilij 

Sem spada: 
- beljenje, barvanje, slikanje in tiskanje (tudi termotiskanje) drugje proizvedenih nedodelanih 

tekstilij: vlaken, preje, blaga,  tekstilnih izdelkov, tudi oblačil 
- apretiranje, sušenje, parjenje, krčenje, izboljševanje, sanforiziranje, merceriziranje drugje 

proizvedenih nedodelanih tekstilij: vlaken, preje, blaga, tekstilnih izdelkov, tudi oblačil 

Sem spada tudi: 
- plisiranje tkanin 
- plemenitenje usnjenih oblačil 
- beljenje jeansa 

Sem ne spada: 
- oplemenitenje nedodelanih tekstilnih izdelkov, narejenih iz lastnih materialov, gl. 17.1, 

17.2 in 17.5 
- impregniranje, nanašanje, prekrivanje in laminiranje tekstilij, gl. 17.54 
- potiskovanje majic in drugih oblačil na kraju samem, gl. 52.74 

 17.4 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil 

 17.40  17.400 Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil 

Sem spada: 
- proizvodnja končnih izdelkov iz kateregakoli tekstilnega materiala, tudi pletenega ali 

kvačkanega 
 odej, tudi potovalnih odej 
 posteljnine, namiznega, kopalniškega ali kuhinjskega perila 
 prešitih odej, pernic, blazin, okroglih blazin, blazinic, spalnih vreč... 

- proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov za opremo stanovanja in drugo 
 zaves, volanov, senčnikov, posteljnih pregrinjal, prekrival za pohištvo in stroje... 
 ponjav, šotorov, taborniškega pribora, sončnih zastorov, avtomobilskih prevlek... 
 zastav, praporov, zastavic... 
 krp za prah, kuhinjskih krp in podobnih izdelkov 
 rešilnih jopičev, padal... 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja tekstilnega dela električnih odej 
- proizvodnja jader 
- izdelovanje gobelinov 
- izdelovanje tapiserij in makramejev  

Sem ne spada: 
- proizvodnja tekstilnih izdelkov za tehnično rabo, gl. 17.54 
- proizvodnja nogavic, gl. 17.71  
- proizvodnja pletenih ali kvačkanih oblačil, gl. 17.72 

 17.5 Proizvodnja drugih tekstilij 

 17.51  17.510 Proizvodnja preprog in talnih oblog 

Sem spada: 
- proizvodnja tekstilnih polstenih talnih oblog (tudi iglanih), preprog, predposteljnikov in 

predpražnikov, talnih oblagalnih plošč 

Sem ne spada: 
- proizvodnja predpražnikov in predposteljnikov iz pletarskih materialov, gl. 20.52 
- proizvodnja talnih oblog iz plute, gume ali plastičnih mas, čeprav so na hrbtni strani 

obložene s tkanim in netkanim blagom, gl. 20.52, 25.13 in 25.23 
- proizvodnja linoleja in  podobnih trdih talnih oblog, ki niso iz plastičnih mas, gl. 36.63 

 17.52  17.520 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež 

Sem spada: 
- proizvodnja vrvi, vrvic, motvozov in kablov iz tekstilnih vlaken ali trakov ipd., ne glede na 

to, ali so impregnirani, prevlečeni z gumo ali plastičnimi masami ali ne 
- proizvodnja izdelkov iz vrvi ali mrež: ribiških mrež, ladijskih odbojnikov, razkladalnih 

blazin, nakladalnih zank, vrvi ali kablov, opremljenih s kovinskimi obroči... 

Sem ne spada: 
- proizvodnja mrežic za lase, gl. 18.24 

 17.53  17.530 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil 
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 17.54  17.540 Proizvodnja drugih tekstilij, d.n. 

Sem spada: 
- proizvodnja trakov, ozko tkanih  tkanin, tudi tistih, ki so sestavljene iz osnove brez votka 

in spojene z lepilom 
- proizvodnja polsti in klobučevine 
- proizvodnja oznak, našitkov... 
- proizvodnja okrasne pozamenterije, kit, res, čopov... 
- proizvodnja tila in drugih mrežastih tkanin, čipk v kosu, trakovih ali v obliki motivov, vezenin 
- proizvodnja tkanin, impregniranih, prevlečenih ali laminiranih s plastičnimi masami 
- proizvodnja tekstilne vate in izdelkov iz vate 

 higienskih vložkov 
- proizvodnja metalizirane preje in obrobnih trakov, gumijastih niti, obsukanih s tekstilnim 

materialom, tekstilne preje ali trakov, prekritih, impregniranih, prevlečenih ali obloženih z 
gumo ali plastičnimi masami 

- proizvodnja različnih posebej obdelanih tkanin 
 korda za pnevmatike iz kemičnih vlaken visoke trdnosti 
 kopirnega, slikarskega, škrobljenega platna in podobnih togih tekstilnih tkanin, tkanin, 

prevlečenih z gumo ali škrobilnimi snovmi 
- proizvodnja drugih tekstilnih izdelkov 

 tekstilnih stenjev, plinskih žarilnih mrežic in cevastih plinskih mrežastih izdelkov, 
tekstilnih cevi, prenašalnih in transportnih trakov, filtrov 

Sem ne spada: 
- prozvodnja iglanih polstenih talnih oblog, gl. 17.51 
- proizvodnja tkanin iz kovinske žice, gl. 28.73 

 17.6 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 

 17.60  17.600 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov 

Sem spada: 
- proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov:  

 lasastega in frotirnega blaga 
 mrežastih pletenin in pletenin za okna, ki so pletene na rašlu ali podobnih strojih 
 drugega pletenega in kvačkanega blaga 

Sem ne spada: 
- proizvodnja mrežastih čipkastih zaves in čipk, pletenih na rašlu ali podobnih strojih, gl. 17.54 

 17.7 Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov 

 17.71  17.710 Proizvodnja nogavic 

Sem spada: 
- proizvodnja nogavic (tudi kratkih), hlačnih nogavic 
- proizvodnja tekstilne obutve brez podplatov 

 17.72  17.720 Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil 

Sem spada: 
- proizvodnja pletenih ali kvačkanih puloverjev, pulijev, brezrokavnikov, jop, jopičev in 

druge vrhnje obleke 
 

 18 PROIZVODNJA OBLAČIL; STROJENJE IN DODELAVA KRZNA; 
PROIZVODNJA KRZNENIH IZDELKOV 

 

Sem spada krojenje in šivanje vseh vrst oblačil (perila, vrhnjih oblačil, delovnih oblačil  ipd.), konfekcijskih ali krojenih  
po meri, iz katerihkoli materialov (usnja, tkanin, pletenih materialov). Sem spada tudi proizvodnja oblačilnih dodatkov 
kot so rokavice, šali, pokrivala ipd. V oddelek 18 spada tudi  strojenje in dodelava krzna ter proizvodnja krznenih 
izdelkov.  

Sem pa ne spada pletenje ali kvačkanje oblačil in drugih izdelkov (glej oddelek 17) 

 18.1 Proizvodnja usnjenih oblačil 

 18.10  18.100 Proizvodnja usnjenih oblačil 

Sem spada: 
- proizvodnja oblačil iz usnja ali umetnega usnja 

Sem ne spada: 
- proizvodnja usnjenih rokavic in pasov, gl. 18.24 
- proizvodnja krznenih oblačil, gl. 18.30 
- proizvodnja usnjenih športnih rokavic in športnih pokrival, gl. 36.40 
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 18.2 Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov 

 18.21  18.210 Proizvodnja delovnih oblačil 

Sem spada: 
- proizvodnja delovnih in poklicnih oblačil 

Sem ne spada: 
- proizvodnja obutve, gl. 19.30 
- proizvodnja lepljenih oblačil iz gume ali plastičnih mas,  gl. 25.13, 25.24 
- proizvodnja zaščitnih pokrival, gl. 25.24, 28.75 
- popravilo oblačil, gl. 52.74 

 18.22  18.220 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil 

Sem spada: 
- proizvodnja drugih vrhnjih oblačil iz blaga, kot je tkano, pleteno ali kvačkano blago, 

netkane tekstilije ipd., za moške, ženske in otroke 
 proizvodnja moške, ženske in otroške konfekcije: plaščev, oblek, kostimov, kompletov, 

suknjičev, hlač, kril... 

Sem spada tudi: 
- krojaštvo in šiviljstvo po meri 

Sem ne spada: 
- proizvodnja oblačil iz krzna, gl. 18.30 
- proizvodnjo lepljenih oblačil iz gume ali plastičnih mas, gl. 25.13, 25.24 
- popravilo oblačil, gl. 52.74 

 18.23  18.230 Proizvodnja spodnjega perila 

Sem spada: 
- proizvodnja spodnjega perila iz blaga, kot je tkano, pleteno ali kvačkano blago, čipke ipd., 

za moške, ženske in otroke 
 srajc, spodnjih hlač, majic, pižam, spalnih srajc, domačih halj, bluz, hlačk, modrčkov, 

steznikov, kombinež ipd. 

Sem ne spada: 
- popravilo oblačil, gl. 52.74 

 18.24 18.240 Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter dodatkov 

Sem spada: 
- proizvodnja garnitur za dojenčke, športnih kombinezonov, trenirk, smučarskih oblek, 

kopalk... 
- proizvodnja klobukov in čepic 
- proizvodnja drugih oblačilnih dodatkov: 

 rokavic, pasov, šalov, pentelj, kravat, mrežic za lase ipd. 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja krznenih pokrival 

Sem ne spada: 
- proizvodnja tekstilne obutve brez podplatov, gl.17.71 
- proizvodnja zaščitnih pokrival, gl. 25.24, 28.75 
- proizvodnja usnjenih športnih rokavic in športnih pokrival, gl. 36.40 
- popravilo oblačil, gl. 52.74 

 18.3 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 

 18.30  18.300 Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih izdelkov 

Sem spada: 
- odmaščevanje, konzerviranje, strojenje, beljenje, striženje, ščetkanje, puljenje, barvanje krzna  
- dodelava in plemenitenje krzna 
- proizvodnja izdelkov iz krzna 

 oblačil in dodatkov za oblačila iz naravnega in umetnega krzna 
 sestavkov iz koščkov krzna, npr. predpražnikov, trakov, zastorov 
 različnih krznenih izdelkov, odej, nepolnjenih blazin, izdelkov za industrijsko poliranje 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja umetnega krzna in izdelki iz njega 

Sem ne spada: 
- pridobivanje surove kožuhovine, gl. 01.25, 01.50 
- priprava težkih in lahkih surovih kož iz klavnic in zbranih z odkupom, gl. 15.11 
- proizvodnja imitacije krzna (lasasto blago, tkano ali pleteno), gl. 17.2, 17.60 
- proizvodnja krznenih pokrival, gl. 18.24 
- proizvodnja oblačil, opremljenih s krznom, gl. 18.24 
- proizvodnja škornjev ali čevljev, ki imajo krznene dele, gl. 19.30 
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DC  PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN 
OBLAČIL 

 19  PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN 
OBLAČIL 

 

Za obutev in potovalno galanterijo kot so torbe, nahrbtniki, kovčki, potovalke  ipd.  se uporablja poleg usnja še vrsto 
drugih materialov. V oddelek 19 je vključena proizvodnja takih izdelkov, čeprav niso iz usnja. Sem spada tudi stojenje 
in dodelava surovih kož. 

 19.1 Strojenje in dodelava usnja 

 19.10  19.100 Strojenje in dodelava usnja 

Sem spada: 
- strojenje in dodelava usnja 
- proizvodnja oblačilne irhovine, pergamenta, lakiranega in metaliziranega usnja 
- proizvodnja umetnega usnja na naravni osnovi 

Sem ne spada: 
- priprava surovih živalskih kož, gl. 15.11 
- proizvodnja usnjenih oblačil, gl. 18.10 
- strojenje ali plemenitenje krzna, gl. 18.30 
- proizvodnja umetnih materialov, ki niso zasnovani na naravnem usnju, gl. 17.2., 25.13, 

25.24 

 19.2 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 

 19.20  19.200 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja galanterije (kovčkov, nahrbtnikov, torb, torbic ipd.) iz naravnega in umetnega 

usnja in iz kakršnihkoli drugih materialov, kot so plastične mase, tekstilni materiali, 
lepenka ali vulkanizirana vlakna, za katere se uporablja enaka tehnologija kot za usnje 

- proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ročne ure 
- proizvodnja različnih predmetov iz usnja ali umetnih materialov: pogonskih jermenov, 

tesnil ipd. 
- proizvodnja sedlarskih izdelkov  

Sem ne spada: 
- proizvodnja usnjenih oblačil, rokavic in pokrival, gl. 18.10, 18.24 
- proizvodnja obutve, gl. 19.30 
- proizvodnja kovinskih trakov za ročne ure, gl. 33.50 

 19.3 Proizvodnja obutve 

 19.30  19.300 Proizvodnja obutve 

Sem spada: 
- prozvodnja obutve za vse namene iz kakršnegakoli materiala po kakršnemkoli postopku 
- proizvodnja gamaš in podobnih predmetov 
- proizvodnja delov za obutev: gornjikov, notranjikov, podplatov, pet, opetnikov... 

Sem ne spada: 
- proizvodnja tekstilne obutve brez  podplatov, gl. 17.71 
- proizvodnja obutve iz azbesta, gl. 26.82 
- proizvodnja ortopedske obutve, gl. 33.10 
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DD  OBDELAVA IN PREDELAVA LESA; PROIZVODNJA IZDELKOV IZ LESA, 
PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA 

 20  OBDELAVA IN PREDELAVA LESA; PROIZVODNJA IZDELKOV IZ 
LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA 

 
Oddelek obsega proizvodnjo lesenih izdelkov, npr. desk, plošč, furnirja, zabojev, parketa, opažev, lesenih stavb ipd. 
Proizvodni proces obsega žaganje, skobljanje, rezanje, profiliranje, laminiranje, sestavljanje  lesenih izdelkov. Kot 
vhodni material lahko nastopa hlodovina ali pa že razžagani lesni sortimenti (deske, morali, grede ...). Razen žag in 
obratov za impregnacijo lesa se enote razvrščajo v razrede glede na vrsto izdelka. Vključena je tudi montaža lesenih 
stavbnih izdelkov lastne izdelave (npr. oken, tramov, stopnic, ograj, montažnih hiš ipd.).  

  
Montaža lesenih stavbnih izdelkov tuje izdelave spada v 45 (Gradbeništvo) 
 Oddelek ne vključuje proizvodnje pohištva (glej 36.1).  

 

 20.1 Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa 

 20.10  20.100 Žaganje in skobljanje ter impregniranje lesa 

Sem spada: 
- žaganje lesa, skobljanje lesa 
- proizvodnja železniških pragov 
- proizvodnja profiliranega lesa 
- proizvodnja deščic in frizov za talne obloge (parket, ladijski pod) 
- proizvodnja lesne volne, lesne moke in sekancev 

Sem spada tudi: 
- žaganje drv za kurjavo 
- proizvodnja lesenih briketov 
- sušenje lesa 
- impregnacija ali kemična obdelava lesa z zaščitnimi sredstvi ali drugimi materiali 
- površinska zaščita lesa 

Sem ne spada: 
- sečnja in pridobivanje gozdnih  sortimentov, gl. 02.01 
- proizvodnja skodel, okraskov iz lesa, gl. 20.30 

 20.2 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih 
plošč 

 20.20   20.200 Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa, ivernih, vlaknenih in drugih plošč 

 20.3 Stavbno mizarstvo 

 20.30  20.300 Stavbno mizarstvo 

Sem spada: 
- proizvodnja lesenih izdelkov, potrebnih predvsem v gradbeništvu 

 tramovja in ostrešij 
 vrat, oken, podbojev in pragov 
 stopnic, ograj, opažev 
 sestavljenih parketnih ploščic (lamelnega parketa) 
 skodel, letvic in okraskov iz lesa 

- proizvodnja lesenih montažnih objektov in lesenih delov zanje 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja lesenih rolet 

Sem ne spada: 
- proizvodnja deščic za parket, gl. 20.10 
- proizvodnja lesenega pohištva, gl. 36.1 

 20.4 Proizvodnja lesene embalaže 

 20.40 20.400 Proizvodnja lesene embalaže 

Sem spada: 
- proizvodnja lesenih obojev, zabojev in podobne embalaže 
- proizvodnja lesenih palet in nakladalnih desk 
- proizvodnja sodov, kadi, čebrov in drugih sodarskih izdelkov 
- proizvodnja lesenih kolutov 
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Sem ne spada: 
- proizvodnja skrinj in potovalnih zabojev, gl. 19.20 
- proizvodnja pletenih škatel, gl. 20.52 

 20.5 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja 

 20.51  20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa 

Sem spada: 
- proizvodnja struženih lesenih izdelkov (lesenih ročajev in ohišij za orodje, metle, krtače, 

tulcev, pokrovov, kolesc ipd.) 
- proizvodnja rezkanih lesenih izdelkov (kopit, stojal, obešalnikov...) 
- proizvodnja lesenih izdelkov za gospodinjstvo (suha roba) 
- proizvodnja lesenih okrasnih ter uporabnih predmetov (kipcev, okraskov, škatlic za nakit, 

pribor in podobnih predmetov) 
- sestavljanje in vdelovanje lesenih in drugih okraskov v les, izdelovanje intarzij in 

inkrustacij  

Sem spada tudi: 
- proizvodnja lesenih modelov in kalupov 
- rezbarstvo in pozlaterstvo 
- proizvodnja okvirjev in uokvirjanje slik 
- proizvodnja krst ipd. 

Sem ne spada: 
- proizvodnja skrinj in potovalnih zabojev, gl. 19.20 
- proizvodnja lesenih podplatov in cokel, gl. 19.30 
- proizvodnja lesnih briketov, gl. 20.10 
- proizvodnja držal, stojal za svetilke, gl. 31.50 
- proizvodnja ohišij za ure, gl. 33.50 
- proizvodnja pohištva, gl. 36.1 
- proizvodnja lesenih igrač, gl. 36.50 
- proizvodnja lesenega nakita, gl. 36.61 
- proizvodnja krtač in metel, gl. 36.62 
- proizvodnja sprehajalnih palic, ročajev za dežnike, gl. 36.63 
- proizvodnja vžigalic, gl. 36.63 

 20.52  20.520 Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja 

Sem spada: 
- predelava naravne plute 
- proizvodnja izdelkov iz plute (tudi zamaškov) 
- proizvodnja pletenih izdelkov iz protja, trsja, ličja, rafije, slame, kot so zastori, preproge, 

zasloni, rogoznice, senčila 
- proizvodnja košar in podobnih pletarskih izdelkov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja preprog in prepletov iz tekstila, gl. 17.51 
- proizvodnja pohištva, gl. 36.1 
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DE  PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ 
PAPIRJA IN KARTONA; ZALOŽNIŠTVO IN TISKARSTVO 

 21  PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV 
IZ PAPIRJA IN KARTONA 

 
Sem spada proizvodnja vlaknin, papirja in izdelkov iz papirja. Proizvodnja teh izdelkov je uvrščena skupaj, ker jo 
sestavlja vrsta povezanih tehnoloških procesov. Pogosto opravlja ena enota več kot en proces. V bistvu gre za tri 
dejavnosti. Pri proizvodnji vlaknin je treba celulozna vlakna ločiti od drugih nečistoč v lesu ali v rabljenem papirju. Pri 
proizvodnji papirja je treba ta vlakna predelati v liste. Končni papirni izdelki se izdelujejo iz papirja in drugih materialov 
s pomočjo različnih tehnik rezanja, oblikovanja in površinske obdelave. Izdelki iz papirja so lahko potiskani (na primer 
tapete, ovojni papir itd.), če tiskana informacija ni glavni namen.  

 21.1 Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona 

 21.11  21.110 Proizvodnja vlaknin 

Sem spada: 
- proizvodnja beljenih, polbeljenih in nebeljenih papirnih vlaknin 
- proizvodnja papirnih vlaknin, izdelanih po mehanskih, kemičnih (z raztapljanjem ali brez 

raztapljanja) ali polkemičnih postopkih  
- proizvodnja vlaknin iz odpadnega papirja 
- odstranjevanje tiskarske barve  

 21.12  21.120 Proizvodnja papirja in kartona 

Sem spada: 
- proizvodnja papirja in kartona za nadaljnjo industrijsko predelavo 

Sem spada tudi: 
- premazovanje, oslojevanje in impregniranje papirja in kartona 
- proizvodnja krep ali žlebastega papirja 
- proizvodnja časopisnega ter drugega papirja za tisk in pisanje 
- proizvodnja celulozne vate 

Sem ne spada: 
- proizvodnja valovitega papirja in kartona, gl. 21.21 
- proizvodnja izdelkov iz papirja, gl. 21.22, 21.23, 21.24, 21.25 

 21.2 Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona 

 21.21  21.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže 

Sem spada: 
- proizvodnja valovitega papirja in kartona 
- proizvodnja embalaže iz valovitega kartona 
- proizvodnja embalaže iz papirja in kartona 
- proizvodnja kartonskih zloženk 
- proizvodnja papirnih vreč in vrečk 
- proizvodnja druge embalaže iz kompaktnega kartona 
- proizvodnja registratorjev, map in tovrstnih izdelkov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja kuvert, gl. 21.23 
- proizvodnja litih ali stiskanih  vlakninskih izdelkov, npr.  pladnjev za jajca ipd., gl. 21.25 

 21.22  21.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja 

Sem spada: 
- proizvodnja izdelkov za gospodinjstva, osebno higieno in izdelkov iz celulozne vate: 

 proizvodnja tissue papirja za čiščenje, papirnih robcev, brisač in serviet 
 proizvodnja toaletnega papirja 
 proizvodnja papirnih vložkov, tamponov, plenic 
 proizvodnja papirnih kozarcev, krožnikov in pladnjev 

 21.23  21.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja 

Sem spada: 
- proizvodnja tiskovnega in pisalnega papirja za neposredno uporabo 
- proizvodnja papirja za računalniške tiskalnike 
- proizvodnja samokopirnega papirja za končno uporabo 
- proizvodnja papirja za matrice in karbon papirja 
- proizvodnja lepilnega papirja 
- proizvodnja kuvert in dopisnic 
- proizvodnja škatel, map, torbic in podobnih izdelkov iz papirja 
- proizvodnja papirja za vrednostne dokumente 
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 21.24  21.240 Proizvodnja tapet 

Sem spada: 
- proizvodnja papirnih tapet in podobnih stenskih prevlek, tudi  papirnih tapet, prevlečenih z 

vinilnimi spojinami 
- proizvodnja tekstilnih stenskih prevlek 

 21.25  21.250 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona 

Sem spada: 
- proizvodnja etiket, tudi tiskanih 
- proizvodnja filtrirnega papirja in kartona 
- proizvodnja vreten, kolutov, pokrovov iz papirja in kartona 
- proizvodnja kartic za krmiljenje strojev 
- proizvodnja litih ali stiskanih vlakninskih izdelkov (npr. škatel in pladnjev za jajca ipd.) 

Sem spada tudi: 
- izdelovanje okrasnih in drugih predmetov iz papirja 

Sem ne spada: 
- proizvodnja nerazrezanega papirja in kartona, gl. 21.12 
- proizvodnja igralnih kart, gl. 36.50 
- proizvodnja iger in igrač iz papirja in kartona, gl. 36.50 

 22  ZALOŽNIŠTVO, TISKARSTVO; RAZMNOŽEVANJE POSNETIH 
NOSILCEV ZAPISA 

 
V ta oddelek spada izdajanje časopisov, revij, drugega periodičnega tiska in knjig. Enote s to dejavnostjo (znani kot 
založniki) izdajajo kopije del, za katere imajo praviloma pravice reproduciranja. Dela so lahko v eni obliki ali v več 
oblikah: v tradicionalni tiskani obliki, avdio kaseti, na CD-ROM ali na internetu. Založniki lahko izdajajo tuja dela, za 
katera so pridobili pravice reproduciranja, ali pa lastna dela. 
  
Tiskarska  dejavnost obsega tiskanje izdelkov kot so časopisi, knjige, periodične publikacije, poslovni obrazci, voščilnice in 
drugi materiali ter za opravila kot so vezava knjig, izdelava grafičnih matric in priprava podatkov za tisk. Končni tiskarski 
izdelek (vezana knjiga, grafična matrica, računalniška disketa ali datoteka) je skoraj vedno produkt vseh teh postopkov. 
 
Med postopke v tiskarstvu spadajo tudi različne metode prenosa podobe iz grafične matrice, ekrana ali računalniške 
datoteke na medije, kot so papir, plastika, kovina, tekstilni izdelki ali les. Najbolj značilen je prenos podobe iz grafične 
matrice ali ekranske podobe na medij (litografija, gravura, visoki tisk, globoki tisk, sitotisk ipd). Vse bolj pa se 
uporablja nova tehnologija, pri kateri računalniški program neposredno upravlja tiskalno napravo, in nova 
elektrostatična in druga oprema (digitalno tiskanje ali tiskanje brez udarcev). Čeprav še vedno precej enot izdaja in 
tiska npr. časopis, se ti dve dejavnosti vse redkeje opravljata v isti enoti ali vsaj na istem mestu.  

Sem ne spada: 
- izdajanje programske opreme, gl. 72.21. 
- spletno objavljanje, ki ni v povezavi z drugim založništvom, gl. 72.40 

 22.1 Založništvo 

 22.11  22.110 Izdajanje knjig 

Sem spada: 
- izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in enciklopedij 
- izdajanje atlasov, zemljevidov, načrtov ipd. 

Sem spada tudi: 
- izdajanje elektronskih publikacij na disketah in zgoščenkah 

Sem ne spada: 
- izdajanje notnih zapisov, gl. 22.14 

 22.12  22.120 Izdajanje časopisov 

Sem spada: 
- izdajanje časopisov, revij in periodike, tiskane z rotacijskim tiskom, tudi reklamnih 

časopisov in revij, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko 

Sem ne spada: 
- dejavnost tiskovnih agencij, gl. 92.40 

 22.13  22.130 Izdajanje revij in periodike 

Sem spada: 
- izdajanje revij in periodike, ki izhaja manj kot štirikrat tedensko  
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 22.14  22.140 Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa 

Sem spada: 
- izdajanje gramofonskih plošč, laserskih  in podobnih plošč in trakov z glasbenimi ali 

drugimi zvočnimi zapisi 
- izdajanje notnih zapisov 

 22.15  22.150 Drugo založništvo 

Sem spada: 
- izdajanje 

 fotografij, grafik in razglednic 
 voznih redov 
 obrazcev 
 plakatov, umetniških reprodukcij 
 drugih tiskanih predmetov, kot npr. razglednic, izdelanih z mehaničnimi ali fotomehaničnimi 

postopki 

 22.2 Tiskarstvo in z njim povezane storitve 

 22.21  22.210 Tiskanje časopisov 

 22.22  22.220 Drugo tiskarstvo 

Sem spada: 
- tiskanje revij in druge periodike, knjig, notnih zapisov, brošur, zemljevidov, atlasov, 

plakatov in drugega gradiva (katalogov, reklamnih prospektov, vstopnic, poštnih znamk, 
kolkov, čekov, bankovcev, vrednostnih papirjev, albumov, dnevnikov, koledarjev, 
poslovnih obrazcev, vizitk ipd.) z različnimi tiskarskimi tehnikami: knjigotiskom, ofsetnim 
tiskom, visokim tiskom, sitotiskom ali drugimi tehnikami, na kopirnih strojih raznih vrst ali z 
računalniškimi tiskalniki 

Sem spada tudi: 
- tiskanje na les, keramične, kovinske, steklene, plastične izdelke, npr. vrečke ...  

Sem ne spada: 
- tiskanje metrskega blaga, gl. 17.30 
- tiskanje nalepk, gl. 21.25 
- založništvo, gl. 22.1 
- termotiskanje na oblačila, ki se vrši na kraju samem, gl. 52.74 
- fotokopiranje, gl. 74.852 

 22.23 22.230 Knjigoveštvo  

Sem spada: 
- vezanje tiskanih pol, npr. za knjige, brošure, periodiko, kataloge, rokovnike ipd. z zgibanjem, 

spenjanjem, lepljivim vezanjem, zlatotiskom, obrezovanjem 

 22.24  22.240 Priprava za tisk 

Sem spada: 
- stavljenje teksta ali slik na film, papir ali fotopapir 
- namizno založništvo, oblikovanje dokumentov   
- priprava digitalnih podatkov, to je povečava, izbor, povezovanje podatkov na magnetnih 

medijih 
- računalniško oblikovanje  izdelkov za tisk 
- priprava tiskovnih sestavkov  za vse vrste tiska (fleksografske, plastične, fotopolimerne, 

polimetalne, litografske plošče, sita in šablone) 
- graviranje in jedkanje cilindrov  in  plošč za gravure 

 22.25   22.250 Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom 

Sem spada: 
- proizvodnja reprografskih izdelkov 
- proizvodnja predstavitvenih medijev, npr. prosojnic in drugih digitalnih oblik predstavitve 
-  oblikovanje tiskanih izdelkov kot so šablone, skice ipd. 
- druge grafične dejavnosti, kot je vtiskovanje brailove pisave ali reliefnega tiska, luknanje, 

perforiranje, lepljenje, obrezovanje, krašenje ipd. 

Sem ne spada: 
- industrijsko oblikovanje, gl. 74.87 
- oblikovanje reklam, gl.74.40 
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 22.3 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

 22.31  22.310 Razmnoževanje zvočnih zapisov 

Sem spada: 
- razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvirnikov na gramofonske plošče, 

laserske in podobne plošče in magnetne trakove 

 22.32  22.320 Razmnoževanje videozapisov 

Sem spada: 
- razmnoževanje videozapisov iz izvirnikov na magnetne trakove, digitalne plošče (CD, 

DVD) ali druge nosilce videozapisa 

 22.33 22.330 Razmnoževanje računalniških zapisov 

Sem spada: 
- razmnoževanje izvirnikov programske opreme in podatkov na diskete in trakove 
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DF  PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV, JEDRSKEGA GORIVA 

 23 PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV, JEDRSKEGA GORIVA 
 

Ta oddelek obsega predelavo surove nafte, premoga in uranove rude v proizvode, ki se uporabljajo predvsem za 
pridobivanje energije. Prevladujoči proces je rafiniranje nafte, ki vključuje ločevanje surove nafte na sestavne dele s 
pomočjo tehnik, kot sta krekiranje in destilacija. Sem spada tako proizvodnja značilnih izdelkov za svoj račun (npr. 
koks, butan, propan, bencin, kerozin, kurilno olje, jedrsko gorivo itd.) kot predelovalne storitve za tuj račun (npr. 
prečiščevanje po naročilu, ravnanje z jedrskimi odpadki). 
 
V ta oddelek spada samo proizvodnja manj čistih naftnih plinov: manj kot 95% čist etan, etilen in butan ter manj kot 
90% čist propan (propilen), butan (butilen) in butadien.  

 

Sem ne spada: 
- pridobivanje zemeljskega plina (metana, etana, butana ali propana), gl. 11.10 
- proizvodnja čistih ogljikovodikov, gl. 24.14  
- proizvodnja plinastih goriv razen naftnih plinov (npr. premogov plin, vodni plin, proizvodni 

plin, bioplin, plinarniški plin), gl. 40.21. 

 23.1 Proizvodnja koksa 

 23.10  23.100 Proizvodnja koksa 

Sem spada: 
- proizvodnja koksa 
- proizvodnja surovega katrana iz premogov in lignita 

Sem ne spada: 
- skepljanje črnega premoga, gl. 10.10 
- skepljanje rjavega premoga in lignita, gl. 10.20 
- proizvodnja smole in smolnega koksa, gl. 24.14 
- proizvodnja koksnega plina v plinarnah, gl.40.21 

 23.2 Proizvodnja naftnih derivatov 

 23.20  23.200 Proizvodnja naftnih derivatov 

Sem spada: 
- proizvodnja motornih goriv: bencina, kerozina...  
- proizvodnja goriv: lahkih, srednjih in težkih, kurilnega olja, rafinerijskih plinov, kot npr. propana, 

butana... 
- proizvodnja maznih olj ali masti, tudi s predelavo iz odpadnih olj 
- proizvodnja izdelkov za petrokemično industrijo in za prekrivanje cest 
- proizvodnja različnih izdelkov: specialnega bencina, vazelina, parafina... 

Sem ne spada: 
- pridobivanje surovih ogljikovodikov, gl. 11.10 

 23.3 Proizvodnja jedrskega goriva 

 23.30  23.300 Proizvodnja jedrskega goriva 

Sem spada: 
- proizvodnja obogatenega urana 
- proizvodnja gorivnih elementov za jedrske reaktorje 
- proizvodnja radioaktivnih elementov za industrijsko uporabo ali uporabo v medicini 
- ravnanje z izrabljenim jedrskim gorivom 

Sem ne spada: 
- pridobivanje in koncentriranje uranove in torijeve rude, gl. 12.00 
- proizvodnja rumene pogače, gl. 12.00 
- ravnanje z nizkoradioaktivnmi odpadki, npr. iz bolnišnic, gl. 90.02 
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DG  PROIZVODNJA KEMIKALIJ, KEMIČNIH IZDELKOV, UMETNIH VLAKEN 
 
To podpodročje obsega predelavo organskih in anorganskih surovin s pomočjo kemičnih procesov. Ločeni sta proizvodnja 
osnovnih kemikalij ter proizvodnja kemičnih končnih izdelkov (in vmesnih izdelkov), ki so večinoma produkt nadaljnje 
predelave osnovnih kemikalij. 

 24  PROIZVODNJA KEMIKALIJ, KEMIČNIH IZDELKOV, UMETNIH VLAKEN 

 24.1 Proizvodnja osnovnih kemikalij 

 24.11  24.110 Proizvodnja tehničnih plinov 

Sem spada: 
- proizvodnja utekočinjenih ali komprimiranih industrijskih ali medicinskih plinov: 

 žlahtnih plinov 
 utekočinjenega ali komprimiranega zraka 
 plinov za hladilno tehniko 
 industrijskih plinskih zmesi 
 inertnih plinov, kot npr. ogljikovega dioksida 
 plinastih izolantov 

Sem ne spada: 
- pridobivanje metana, butana ali propana iz nahajališč plina, gl. 11.10 
- proizvodnja plinastih goriv, kot so etan, butan ali propan, v rafinerijah nafte, gl. 23.20 

 24.12  24.120 Proizvodnja barvil in pigmentov 

Sem spada: 
- proizvodnja barvil in pigmentov kateregakoli izvora v osnovni obliki ali kot koncentrat 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja tovrstnih izdelkov, ki se uporabljajo kot fluorescentna ali luminiscentna sredstva 
- proizvodnja strojil in taninov 

Sem ne spada: 
- pridobivanje zemeljskih barv, gl. 14.30 
- proizvodnja pripravljenih barv ali pigmentov, gl. 24.30 

 24.13  24.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij 

Sem spada: 
- pridobivanje kemijskih elementov, razen kovin, tehničnih plinov in radioaktivnih elementov, ki 

jih proizvaja industrija jedrskega goriva 
- proizvodnja anorganskih kislin, razen dušikove kisline 
- proizvodnja alkalij, lugov in drugih anorganskih baz, razen amoniaka 
- proizvodnja drugih anorganskih kemikalij  
- žganje železovih piritov 
- proizvodnja umetnih dragih kamnov  
- proizvodnja destilirane vode 

Sem ne spada: 
- proizvodnja dušikove kisline, amonijaka, amonijevega klorida, amonijevega karbonata, 

kalijevega nitrita in nitrata,  gl. 24.15 

 24.14  24.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 

Sem spada: 
- proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij 

 acikličnih ogljikovodikov, nasičenih in nenasičenih 
 cikličnih ogljikovodikov, nasičenih in nenasičenih 
 acikličnih in cikličnih alkoholov, tudi sintetičnega etanola 
 mono- in polikarboksilnih kislin, tudi ocetne kisline 
 drugih kisikovih organskih spojin, tudi aldehidov, ketonov, kinonov in bifunkcionalnih ali 

polifunkcionalnih kisikovih organskih spojin 
 dušikovih organskih spojin, tudi aminov 
 drugih organskih spojin, tudi produktov suhe destilacije lesa 

- proizvodnja oglja 
- proizvodnja smole in smolnega koksa 
- proizvodnja sintetičnih arom 
- destilacija premogovega katrana 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja sirila 
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Sem ne spada: 
- proizvodnja etilnega alkohola s fermentacijo, gl. 15.92 
- proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki, gl. 24.16 
- proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki, gl. 24.17 
- proizvodnja salicilne in acetilsalicilne kisline, gl. 24.41 
- proizvodnja surovega glicerina, gl. 24.51 
- proizvodnja eteričnih olj, gl. 24.63 

 24.15  24.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin 

Sem spada: 
- proizvodnja gnojil 

 enostavnih ali sestavljenih dušičnih, fosfatnih ali kalijevih gnojil 
 sečnine, surovih naravnih fosfatov in surovih naravnih kalijevih soli 

- proizvodnja dušikovih spojin v zvezi z gnojili: 
 dušikove in nitritne kisline, amoniaka, amonijevega klorida, kalijevega nitrita in nitrata, 

amonijevega karbonata 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja komposta, humusa in gnojil živalskega ali rastlinskega izvora  

Sem ne spada: 
- pridobivanje gvana, gl. 14.30 
- proizvodnja triamonijevega fosfata, gl. 24.13 
- proizvodnja agrokemičnih izdelkov, gl. 24.20 
- ravnanje z rastlinskimi odpadki, kjer je kompost le  stranski proizvod, gl. 90.02 

 24.16  24.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 

Sem spada: 
- proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki 

 polimerov, tudi polimerov etilena, propilena, stirena, vinilklorida, vinilacetata in -poliakrilatov 
 poliamidov 
 fenolnih in epoksi smol in poliuretanov 
 alkidnih in poliestrskih smol ter polietrov 
 silikonov 
 ionskih izmenjalcev na osnovi polimerov 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja kemičnih derivatov celuloze 

Sem ne spada: 
- reciklaža plastičnih mas, gl. 37.20 

 24.17  24.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki 

Sem spada: 
- proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki ali v ploščah in trakovih 
- sintetičnega kavčuka 
- proizvodnja mešanic sintetičnega in naravnega kavčuka ali kavčuku podobnih snovi (npr. 

balate) 

 24.2 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 

 24.20  24.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja insekticidov, rodenticidov, fungicidov, herbicidov, sredstev za preprečevanje kaljenja, 

regulatorjev rasti rastlin, razkužil in drugih agrokemičnih proizvodov, ki niso vključeni drugje 

Sem ne spada: 
- proizvodnja gnojil in dušikovih spojin, gl. 24.15 

 24.3  Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 

 24.30  24.300 Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov 

Sem spada: 
- proizvodnja barv in lakov, emajlov ter politur 
- proizvodnja pigmentnih pripravkov, motnil in barv, steklastih emajlov, loščev in podobnih 

pripravkov 
- proizvodnja kitov 
- proizvodnja tesnilnih mas in podobnih neognjevzdržnih zamazov ali izravnalnih mas 
- proizvodnja organskih sestavljenih topil in razredčil  
- proizvodnja pripravkov za odstranjevanje barv in lakov 
- proizvodnja tiskarskih barv 
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Sem ne spada: 
- proizvodnja barvil in pigmentov, gl. 24.12 
- proizvodnje pisalnih črnil in tušev, gl. 24.66 

 24.4  Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov 

 24.41  24.410 Proizvodnja farmacevtskih surovin 

Sem spada: 
- proizvodnja medicinskih učinkovin, ki so zaradi svojih farmakoloških lastnosti uporabne 

za proizvodnjo zdravil 
- predelava krvi 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja kemično čistih sladkorjev 
- predelava žlez in izločkov žlez 

 24.42  24.420 Proizvodnja farmacevtskih preparatov 

Sem spada: 
- proizvodnja zdravil, kot jih definirana z evropska zakonodaja:  

 antiserumov in drugih frakcij krvi 
 cepiv 

 raznih zdravil, tudi homeopatskih preparatov 
- proizvodnja kemijskih in hormonskih kontracepcijskih sredstev 

- proizvodnja zobnih zalivk in cementov za rekonstrukcijo kosti 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja medicinske vate, gaze, povojev, obvez, kirurških niti... 
- predelovanje zelišč in drugih snovi v farmacevtske namene 

 24.5  Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev, parfumov 
in toaletnih sredstev 

 24.51  24.510 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev 

Sem spada: 
- proizvodnja mil 
- proizvodnja glicerina 
- proizvodnja površinsko aktivnih sredstev 

 pralnih sredstev v trdni ali tekoči obliki in detergentov 
 pomivalnih sredstev 
 mehčalcev za tkanine 

- proizvodnja čistilnih sredstev in loščil 
 sredstev za odišavljanje  prostorov 
 umetnih voskov in voščenih preparatov 
 loščil in krem za usnje 
 loščil in past za les 
 polirnih sredstev za karoserije, steklo in kovine 
 čistilnih past in praškov 

 24.52  24.520 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev 

Sem spada: 
- proizvodnja sredstev za osebno nego in ličenje 

 parfumov in toaletnih vodic 

 lepotil in ličil 
 zaščitnih sredstev za sončenje in sredstev za porjavenje 

 sredstev za manikiranje in pedikuro 
 šamponov, lakov za lase in drugih frizerskih preparatov 

 zobnih past in sredstev za ustno higieno 
 brivskih preparatov 

 deodorantov in kopalnih soli 
 depilatorjev 

Sem ne spada: 
- proizvodnja eteričnih olj, gl. 24.63 

 24.6 Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih kemičnih izdelkov 

 24.61  24.610 Proizvodnja razstreliv 

Sem spada: 
- proizvodnja smodnikov 
- proizvodnja razstreliv, detonatorjev 
- proizvodnja pirotehničnih izdelkov, svetlobnih signalnih raket 
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 24.62  24.620 Proizvodnja sredstev za lepljenje 

Sem spada: 
- proizvodnja želatine in njenih derivatov, kleja in lepil, tudi lepil na osnovi gume 

 24.63  24.630 Proizvodnja eteričnih olj 

Sem spada: 
- proizvodnja izvlečkov naravnih arom 
- proizvodnja resinoidov - rastlinskih in živalskih izvlečkov, balzamov ipd. 
- proizvodnja destiliranih dišavnih vodic 
- proizvodnja mešanic eteričnih olj in mešanic naravnih ali umetnih produktov za proizvodnjo 

parfumov in živilskih arom 

Sem ne spada: 
- proizvodnja sintetičnih arom, gl. 24.14 
- proizvodnja parfumov in toaletnih preparatov, gl. 24.52 

 24.64  24.640 Proizvodnja fotografskih kemikalij 

Sem spada: 
- proizvodnja fotografskih plošč, filmov, papirjev in drugih za svetlobo občutljivih neposnetih 

materialov 
- proizvodnja kemijskih preparatov za uporabo v fotografiji 

 24.65 24.650 Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa 

Sem spada: 
- proizvodnja neposnetih nosilcev zvočnega ali videozapisa 
- proizvodnja neposnetih računalniških disket in trakov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja neposnetih filmskih trakov, gl. 24.64 

 24.66  24.660 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja različnih kemijskih izdelkov 

 peptonov, peptonskih derivatov, drugih proteinskih substanc in njihovih derivatov 
 kemično modificiranih olj in maščob 
 materialov, ki se uporabljajo za apretiranje tekstila in usnja 
 praškov in past, ki se uporabljajo pri mehkem ali trdem lotanju in varjenju 
 snovi, ki se uporabljajo za luženje (dekapiranje) kovin 
 pripravkov za dodajanje k cementu 
 aktivnega oglja, aditivov za mazalna olja, pospeševal vulkanizacije, katalizatorjev in drugih 

kemijskih izdelkov za industrijo 
 antidetonatorjev, antifrizov, tekočin za hidravlične sisteme 
 sestavljenih reagentov za uporabo v diagnostiki in laboratorijih 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja pisalnih črnil in tušev 

 24.7 Proizvodnja umetnih vlaken 

 24.70  24.700 Proizvodnja umetnih vlaken 

Sem spada: 
- proizvodnja umetnega ali sintetičnega filamenta 
- proizvodnja umetnega ali sintetičnega prediva, nemikanega, česanega ali drugače pripravljenega 

za predenje 
- proizvodnja umetne ali sintetične enojne preje, tudi visokoodporne in teksturirane preje 
- proizvodnja umetnega ali sintetičnega monofilamenta ali traku 

Sem ne spada: 
- proizvodnja šivalnega sukanca iz umetnih ali sintetičnih filamentov, gl. 17.1 
- predenje sintetične ali umetne preje, gl. 17.1 
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DH  PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS 

 25  PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS 
 

Značilnost oddelka sta surovini, ki se predelujeta v tej dejavnosti (guma, plastične mase). Vendar pa  to ne pomeni, 
da spadajo vsi izdelki iz teh mateialov v to dejavnost. 

 

 25.1 Proizvodnja izdelkov iz gume 

 25.11  25.110 Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila 

Sem spada: 
- proizvodnja gum za avtomobile in druga vozila 

 zunanjih gum 
 polnih gum 

- proizvodnja zračnic 
- proizvodnja zamenljivih protektorjev, zamenljivih ščitnikov za plašče, profilov za protektiranje 

gum ipd. 

Sem ne spada: 
- proizvodnja gumijastih zaplat za popravljanje gumijastih predmetov, gl. 25.13 
- popravilo, montaža ali zamenjava gum in zračnic, gl. 50.20 

 25.12  25.120 Obnavljanje in protektiranje gum za vozila 

Sem spada: 
- obnavljanje in protektiranje zunanjih gum za vozila 

Sem ne spada: 
- proizvodnja materiala za popravljanje gumijastih predmetov, gl. 25.13 
- popravljanje preluknjanih zračnic, gl. 50.20 

 25.13  25.130 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume 

Sem spada: 
- proizvodnja drugih izdelkov iz naravnega ali sintetičnega kavčuka, nevulkaniziranega ali 

vulkaniziranega ali izdelkov iz trde gume 
 gumijastih plošč, trakov, palic, profilov 
 raznih cevi 
 gumijastih transportnih trakov in pogonskih jermenov 
 gumijastih higienskih izdelkov, kot so preservativi, dude, termoforji, oblačila... 
 gumijastih talnih oblog 
 gumijastih niti in vrvi 
 gumiranje tkanin 
 gumijastih obročkov, zveznikov (fitingov) in tesnil 
 gumijastih oblog za valje 
 napihljivih gumijastih izdelkov (napihljivih blazin) 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja gumijastih zaplat za popravljanje izdelkov iz gume 

Sem ne spada: 
- proizvodnja korda za zunanje gume, gl. 17.54 
- proizvodnja oblačil iz elastičnih tkanin, gl. 18.2 
- proizvodnja gumijaste obutve, gl. 19.30 
- proizvodnja lepil na osnovi gume, gl. 24.62 
- proizvodnja profilov za protektiranje gum za vozila, gl. 25.11 
- proizvodnja napihljivih čolnov in splavov, gl. 35.12 
- proizvodnja posteljnih vložkov iz penaste gume, gl. 36.15 
- proizvodnja gumijastih športnih rekvizitov, gl. 36.40 
- proizvodnja gumijastih igrač, gl. 36.50 
- regeneracija kavčuka, gl. 37.20 

 25.2 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas 

 25.21  25.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas 

Sem spada: 
- proizvodnja polizdelkov iz plastičnih mas 

 plošč, folij, blokov, filmov, trakov... 
- proizvodnja končnih izdelkov iz plastičnih mas 

 raznih plastičnih cevi in fitingov 
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Sem spada tudi: 
- proizvodnja črev iz umetnih snovi 

Sem ne spada: 
- proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki, gl. 24.16 
- proizvodnja optičnih elementov iz plastičnih mas, gl. 33.40 
- proizvodnja posteljnih vložkov iz penaste plastike, gl. 36.15 

 25.22  25.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas  

Sem spada: 
- proizvodnja embalaže iz plastičnih mas 

 plastičnih vrečk, vreč, posod, škatel, zabojev, balonov, plastenk...  

Sem ne spada: 
- proizvodnja potovalne galanterije iz plastičnih mas, gl. 19.20 
- proizvodnja predmetov iz umetne ali naravne gume, gl. 25.1 
- pakiranje, gl. 74.82 

 25.23  25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

Sem spada: 
- proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo 

 vrat, oken, okvirjev, oknic, žaluzij, rolet, robnih letev 
 zbiralnikov, rezervoarjev 
 plastičnih talnih, stenskih ali stropnih oblog v zvitkih ali v obliki ploščic 
 plastičnih sanitarnih naprav: plastičnih kopalnih kadi, pršnih kabin, umivalnikov, 

straniščnih školjk, izplakovalnikov... 

Sem ne spada: 
- proizvodnja predmetov iz umetne ali naravne gume, gl. 25.1 
- proizvodnja linoleja in podobnih trdih talnih oblog, ki niso iz plastičnih mas, gl. 36.63 
- montaža plastičnih rolet, gl. 45.34 

 25.24  25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas 

Sem spada: 
- proizvodnja plastičnega namiznega pribora, kuhinjske posode in toaletnih potrebščin 
- proizvodnja raznih plastičnih izdelkov 

 plastičnih pokrival, izolacijskih elementov, delov za električne napeljave, pisarniških ali 
šolskih potrebščin, oblačil, pohištvenega okovja, kipcev, transportnih trakov in 
pogonskih jermenov... 

Sem spada tudi: 
- metaliziranje predmetov iz plastičnih mas 
- plastificiranje nekovinskih predmetov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja plastične potovalne galanterije, gl. 19.20 
- proizvodnja plastične obutve, gl. 19.30 
- plastificiranje kovinskih predmetov, gl. 28.512 
- proizvodnja plastičnih medicinskih in zobozdravstvenih pripomočkov, gl. 33.10 
- proizvodnja plastičnih optičnih elementov, gl. 33.40 
- proizvodnja plastičnega pohištva, gl. 36.1 
- proizvodnja posteljnih vložkov iz penaste plastike, gl. 36.15 
- proizvodnja plastičnih športnih rekvizitov, gl. 36.40 
- proizvodnja plastičnih iger in igrač, gl. 36.50 
- proizvodnja linoleja in podobnih trdih talnih oblog, gl. 36.63 



D  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI  STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 

104   

DI  PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV 

 26  PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV 

 26.1 Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov 

 26.11  26.110 Proizvodnja ravnega stekla 

Sem spada: 
- proizvodnja ravnega stekla, tudi žičnega, barvnega in matiranega ravnega stekla 

 26.12  26.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla 

Sem spada: 
- proizvodnja kaljenega ali plastnega varnostnega stekla 
- proizvodnja steklenih zrcal 
- proizvodnja večstenskih steklenih izolirnih elementov 

Sem spada tudi: 
- brušenje in graviranje ravnega stekla 

 26.13  26.130 Proizvodnja votlega stekla 

Sem spada: 
- proizvodnja steklenic in drugih posod iz navadnega ali kristalnega stekla 
- proizvodnja kozarcev in drugih steklenih ali kristalnih predmetov za gospodinjstvo 

Sem spada tudi: 
- pihanje in oblikovanje stekla 
- brušenje in graviranje votlega stekla 

Sem ne spada: 
- proizvodnja steklenih igrač, gl. 36.50 

 26.14  26.140 Proizvodnja steklenih vlaken 

Sem spada: 
- proizvodnja steklenih vlaken, vključno s stekleno volno in netkanimi izdelki iz nje 

Sem ne spada: 
- proizvodnja tkanin iz steklenih vlaken, gl. 17.2 
- proizvodnja kablov iz optičnih vlaken za prenos podatkov, gl. 31.30 
- proizvodnja kablov iz optičnih vlaken brez individualnega plašča, gl. 33.40 

 26.15  26.150 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja tehničnih steklenih izdelkov za laboratorijske, higienske in farmacevtske 

namene 
- proizvodnja stekel za ure, optičnih stekel in drugih elementov, optično neobdelanih 
- proizvodnja stekla za bižuterijo  
- proizvodnja steklenih izolatorjev in izolacijskih elementov 
- proizvodnja steklenih tlakovcev 
- proizvodnja steklenih palic ali cevi 

Sem ne spada: 
- proizvodnja injekcijskih brizgalk, gl. 33.10 
- proizvodnja obdelanih steklenih optičnih elementov, gl. 33.40 

 26.2  Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za gradbeništvo; 
proizvodnja ognjevzdržne keramike 

 26.21  26.210 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike  

Sem spada: 
- proizvodnja namizne keramike in drugih gospodinjskih keramičnih predmetov  

- proizvodnja kipcev in drugih okrasnih keramičnih predmetov 
- proizvodnja lončenih izdelkov (lončarstvo)  

Sem ne spada: 
- proizvodnja keramičnih igrač, gl. 36.50 

- proizvodnja keramične bižuterije, gl. 36.61 

 26.22  26.220 Proizvodnja sanitarne keramike 

Sem ne spada: 

- proizvodnja ognjevzdržne keramike, gl. 26.26 
- proizvodnja keramičnih izdelkov za gradbeništvo, gl. 26.30, 26.40 
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 26.23  26.230 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike 

Sem spada: 
- proizvodnja električnih izolatorjev in izolacijskih fitingov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja ognjevzdržne keramike, gl. 26.26 

 26.24  26.240 Proizvodnja druge tehnične keramike 

Sem spada: 
- proizvodnja keramičnih izdelkov za laboratorije, kemično in drugo industrijo 

 26.25  26.250 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja keramičnih loncev, vrčev in druge posode za embaliranje in transport blaga 
- proizvodnja lončenih izdelkov za kmetijstvo 

- proizvodnja pečnic in drugih keramičnih izdelkov 

Sem ne spada: 

- proizvodnja ognjevzdržnih keramičnih izdelkov, gl. 26.26 
- proizvodnja keramičnih izdelkov za gradbeništvo, gl. 26.30 in 26.40 

 26.26  26.260 Proizvodnja ognjevzdržne keramike 

Sem spada: 
- proizvodnja ognjevzdržnih malt, betonov... 
- proizvodnja ognjevzdržnih keramičnih izdelkov 

 toplotnoizolacijskih keramičnih izdelkov iz kremenove fosilne moke 
 ognjevzdržnih opek in blokov 

 ognjevzdržnih keramičnih retort, posod, loncev, talilnikov, šob, cevi... 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja izdelkov, ki vsebujejo magnezit, dolomit ali kromit 

 26.3 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic 

 26.30  26.300 Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic 

Sem spada: 
- proizvodnja neognjevzdržnih keramičnih talnih ali zidnih ploščic, kamenčkov za mozaik... 

Sem ne spada: 
- proizvodnja ognjevzdržne keramike, gl. 26.26 

 26.4 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo 

 26.40  26.400 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih izdelkov za gradbeništvo  

Sem spada: 
- proizvodnja neognjevzdržnih gradbenih materialov na osnovi gline 

 opeke, strešnikov, dimniških nastavkov, dimnih tuljav, dimovodnih cevi in kanalov 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja opečnih tlakovcev 

Sem ne spada: 
- proizvodnja ognjevzdržnih keramičnih izdelkov za gradbeništvo, gl. 26.26 
- proizvodnja keramičnih ploščic, gl. 26.30 

 26.5 Proizvodnja cementa, apna, mavca 

 26.51  26.510 Proizvodnja cementa 

Sem spada: 
- proizvodnja klinkerjev in drugih vrst cementa, tudi portlandskega, aluminatnega, superfosfatnega 

cementa in cementa iz žlindre  

Sem ne spada: 
- proizvodnja cementa za zobotehniko, gl. 24.42 
- proizvodnja ognjevzdržnih malt in betonov, gl. 26.26 
- proizvodnja cementnih izdelkov, gl. 26.6 
- proizvodnja sveže pripravljenih betonskih mešanic in malt, gl. 26.63, 26.64 

 26.52  26.520 Proizvodnja apna 

Sem spada: 
- proizvodnja apna: 

 žganega, gašenega, hidravličnega apna 
- proizvodnja žganega dolomita 
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 26.53  26.530 Proizvodnja mavca   

Sem ne spada: 
- proizvodnja izdelkov iz mavca, gl. 26.6 

 26.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa in mavca 

 26.61  26.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo 

Sem spada: 
- proizvodnja izdelkov iz litega betona, cementa ali umetnega kamna za gradbeništvo 

 strešnikov, tlakovcev, zidakov, plošč, delov sten, cevi, stebrov... 
- proizvodnja montažnih gradbenih komponent iz cementa, betona ali umetnega kamna za 

uporabo v gradbeništvu 

 26.62  26.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo 

Sem spada: 
- proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo 

 plošč, oblog, opažev 

 26.63  26.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja svežih malt 

Sem ne spada: 
- proizvodnja ognjevzdržnih cementov, gl. 26.26 

 26.64  26.640 Proizvodnja malte 

Sem spada: 
- proizvodnja malt v prahu 

Sem ne spada: 
- proizvodnja ognjevzdržnih malt, gl. 26.26 
- proizvodnja svežih malt in betonov, gl. 26.63 

 26.65  26.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa 

Sem spada: 
- proizvodnja gradbenih materialov iz rastlinskih snovi (lesne volne, slame, trstike, ločja), 

vezanih s cementom, mavcem ali drugim mineralnim vezivom 
- proizvodnja izdelkov iz celuloznih vlaken, vezanih s cementom, ali podobnih materialov 

 valovitih in drugih plošč, opažev, strešnikov, kanalizacijskih in drugih cevi, 
rezervoarjev, korit, kadi, izlivov, vrčev, pohištva, opreme, okenskih okvirov... 

 26.66  26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca 

Sem spada: 
- proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca ali umetnega kamna 

 kipov, klopi, opreme, ploskih in visokih reliefov, vaz, cvetličnih loncev... 

 26.7 Obdelava naravnega kamna 

 26.70  26.700 Obdelava naravnega kamna 

Sem spada: 
- kamnoseška dela: rezanje, brušenje in druga obdelava naravnega kamna za uporabo v 

gradbeništvu, na cestah, kot kritino... 
- klesanje napisov v naravni kamen in podobna dela 

Sem ne spada: 
- delo, ki se opravlja v kamnolomu, npr. proizvodnja surovega rezanega kamna, gl. 14.11 
- izdelovanje mlinskih kamnov, brusov in podobnih izdelkov, gl. 26.81 
- oblaganje tal in sten z naravnim kamnom, gl. 45.43 

 26.8 Proizvodnja brusilnih in drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 

 26.81  26.810 Proizvodnja brusilnih sredstev 

Sem spada: 
- izdelovanje mlinskih kamnov, brusnih in polirnih kamnov ter naravnih ali umetnih 

abrazivnih izdelkov, tudi izdelkov z mehko podlago 

Sem ne spada: 
- proizvodnja umetnih diamantov in drugih umetnih dragih kamnov, razen umetnega 

korunda, gl. 36.22 
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 26.82 26.820 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja nekovinskih mineralnih prej in tkanin, oblačil, pokrival, obutve, vrvi, trakov... 
- proizvodnja tornih materialov in nemontiranih izdelkov iz njih na osnovi mineralnih snovi 

ali celuloze 
- proizvodnja mineralnih izolacijskih materialov, kot so žlindrna, kamena in podobna 

mineralna volna, razlistane sljude, ekspandirane gline in podobnih materialov za toplotne 
in zvočne izolacije ali dušenje zvoka 

- proizvodnja izdelkov iz različnih mineralnih snovi, obdelane sljude in izdelkov iz nje, šote 
ali grafita (razen elektrotehničnih izdelkov iz grafita)... 

- proizvodnja bitumenskih zmesi za asfaltiranje cest 

Sem ne spada: 
- proizvodnja steklenih vlaken in izdelkov iz njih, gl. 26.14 
- proizvodnja grafitnih elektrod, gl. 31.62 
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DJ  PROIZVODNJA KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV 
 
Ta oddelek zajema topljenje in rafiniranje kovin iz rud ali odpadnih surovin v elektropečeh ali z drugimi metalurškimi 
postopki. Sem spada tudi proizvodnja zlitin in legur. Proizvodi talilnic (ingoti, štruce ipd.) se z valjanjem, vlečenjem, 
iztiskanjem ali litjem v kalupe preoblikujejo v plošče, palice, profile, žico in druge primarne kovinske izdelke. 

 27 PROIZVODNJA KOVIN 

 27.1 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin  

 27.70 27.100 Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin  

Sem spada: 
- proizvodnja grodlja in zrcalovine, v ingotih in drugih primarnih oblikah 
- proizvodnja železovih zlitin 
- proizvodnja nerjavnega jekla in drugih legiranih jekel v ingotih in drugih primarnih oblikah 
- proizvodnja polizdelkov iz železa, nelegiranega ali legiranih jekel, razen hladno oblikovanih ali 

dodelanih: 
 palic  
 kotnih in drugih profilov  
 ploščatih valjanih izdelkov širine preko 600 mm 

- proizvodnja pilotov iz železa ali jekla 
- proizvodnja tirnic in drugih delov za železniške tire  

Sem ne spada: 
- proizvodnja koksa iz premoga, gl. 23.10 
- hladno vlečeni polizdelki iz železa ali jekla, gl. 27.31 
- proizvodnja hladnovaljanega traku širine do 600 mm, gl. 27.32 
- hladno profilirani polizdelki iz železa ali jekla, gl. 27.33 
- litje železa, gl. 27.5  
- površinska obdelava in prekrivanje kovin po pogodbi, gl. 28.51 

 27.2 Proizvodnja cevi 

 27.21  27.210 Proizvodnja litoželeznih cevi 

Sem spada: 
- proizvodnja litoželeznih cevi in centrifugalno ulitih železnih ali jeklenih cevi 
- proizvodnja litoželeznih fitingov 

 27.22  27.220 Proizvodnja jeklenih cevi 

Sem spada: 
- proizvodnja brezšivnih, vroče valjanih, vroče iztiskovanih ali vroče vlečenih oz. hladno 

vlečenih ali hladno valjanih cevi 
- proizvodnja varjenih cevi, hladno ali vroče oblikovanih in varjenih oz. po oblikovanju vroče 

reduciranih ali hladno vlečenih 
- proizvodnja jeklenih fitingov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja centrifugalno ulitih brezšivnih železnih cevi, gl. 27.21 

 27.3 Druga primarna predelava železa in jekla 

 27.31  27.310 Hladno vlečenje 

Sem spada: 
- proizvodnja masivnih jeklenih palic ali profilov s hladnim vlečenjem 

Sem ne spada: 
- vlečenje žice, gl. 27.34 

 27.32  27.320 Hladno valjanje ozkega traku 

Sem spada: 
- proizvodnja ploščatih valjanih jeklenih izdelkov, v kolutih ali ravnih, širine manj kot 600 mm, 

s hladnim ponovnim valjanjem vroče valjanih ploščatih izdelkov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja izdelkov s podolžnim razrezovanjem hladno valjane pločevine, gl. 28 

 27.33  27.330 Hladno profiliranje 

Sem spada: 
- proizvodnja profilov ali profiliranih pločevin z oblikovanjem na valjalnem stroju ali s pregibanjem 

ploščatih valjanih jeklenih izdelkov v stiskalnici 
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 27.34  27.340 Vlečenje žice 

Sem spada: 
- proizvodnja jeklene žice s hladnim vlečenjem 

 27.4 Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin 

 27.41  27.410 Proizvodnja plemenitih kovin 

Sem spada: 
- proizvodnja in rafiniranje plemenitih kovin: zlata, srebra, platine... 
- proizvodnja zlitin iz plemenitih kovin 
- proizvodnja polizdelkov iz plemenitih kovin 
- proizvodnja srebra za posrebrenje z navaljanjem na drugo kovinsko osnovo 
- proizvodnja zlata za pozlatenje z navaljanjem na drugo kovinsko osnovo, tudi na srebro 
- proizvodnja platine za navaljanje na zlato, srebro ali drugo kovinsko osnovo 

Sem ne spada: 
- proizvodnja urnih ohišij iz plemenitih kovin, gl. 33.50 
- proizvodnja nakita iz plemenitih kovin, gl. 36.22 

 27.42  27.420 Proizvodnja aluminija 

Sem spada: 
- proizvodnja aluminija iz glinice 
- proizvodnja aluminija z elektrolizno rafinacijo sekundarnih aluminijevih surovin 
- proizvodnja aluminijevih zlitin 
- primarna predelava aluminija 
- proizvodnja folije iz aluminija  

Sem spada tudi: 
- proizvodnja aluminijevega oksida (glinice) 

 27.43  27.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra 

Sem spada: 
- proizvodnja svinca, cinka in kositra iz rud 
- proizvodnja svinca, cinka in kositra z elektrolizno rafinacijo svinčevih, cinkovih in kositrovih 

sekundarnih surovin 
- proizvodnja svinčevih, cinkovih in kositrovih zlitin 
- primarna predelava svinca, cinka in kositra 

 27.44  27.440 Proizvodnja bakra 

Sem spada: 
- proizvodnja bakra iz rud 
- proizvodnja bakra z elektrolizno rafinacijo bakrovih sekundarnih surovin 
- proizvodnja bakrovih zlitin 
- primarna predelava bakra 
- proizvodnja bakrene žice 

 27.45  27.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin 

Sem spada: 
- proizvodnja kroma, mangana, niklja ipd. iz rud ali oksidov 
- proizvodnja kroma, mangana, niklja ipd. z elektrolizno in aluminotermično rafinacijo kromovih, 

manganovih, nikljevih ipd. sekundarnih surovin 
- proizvodnja kromovih, manganovih, nikljevih ipd. zlitin 
- primarna predelava kroma, mangana, niklja ipd. 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja nikljevega kamna 

 27.5 Livarstvo 

Sem spada: 
- proizvodnja polizdelkov in različnih litih izdelkov po naročilu 

Sem ne spada: 
- proizvodnja standardnih končnih litih izdelkov, kot so npr: cevi, radiatorjev, litih izdelkov 

za gospodinjstvo ipd., gl. 27.21, 28.2, 28.3, 28.75 

 27.51  27.510 Litje železa 

Sem spada: 
- litje polizdelkov iz železa 

 litje izdelkov iz sive litine 
 litje izdelkov iz nodularne litine 
 litje izdelkov iz temprane litine 
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Sem ne spada: 
- litje, opravljeno pri proizvodnji na druge načine izdelanih kovinskih izdelkov, gl. 27-36 

 27.52  27.520 Litje jekla 

Sem spada: 
- litje polizdelkov iz jekla 

Sem ne spada: 
- litje, opravljeno pri proizvodnji na druge načine izdelanih kovinskih izdelkov, gl. 27-36 

 27.53  27.530 Litje lahkih kovin 

Sem spada: 
- litje polizdelkov iz aluminija, magnezija, titana in drugih lahkih kovin 

Sem ne spada: 
- litje, opravljeno pri proizvodnji na druge načine izdelanih kovinskih izdelkov, gl. 27-36 

 27.54  27.540 Litje drugih neželeznih kovin 

Sem spada: 
- litje ulitkov iz bakra, svinca, cinka, kositra in drugih težkih kovin 
- litje ulitkov iz plemenitih kovin 

Sem ne spada: 
- litje, opravljeno pri proizvodnji na druge načine izdelanih kovinskih izdlekov, gl. 27-36 

 

 28  PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV 

 28.1 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov 

 28.11  28.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov  

Sem spada: 
- proizvodnja kovinskih ogrodij za gradbeništvo 
- proizvodnja kovinskih ogrodij za industrijo (ogrodja plavžev, dvigalna in strežna oprema...) 
- proizvodnja kovinskih montažnih objektov 

 delavniških hišic, modularnih elementov za razstavišča... 

Sem spada tudi: 
- postavljanje kovinskih konstrukcij lastne proizvodnje 

Sem ne spada: 
- proizvodnja delov ladij, gl. 35.11 
- postavljanje kovinskih konstrukcij tuje proizvodnje, gl. 45 
- barvanje, zaščita ipd. postavljenih kovinskih konstrukcij, gl. 45 

 28.12  28.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva 

Sem spada: 
- proizvodnja kovinskih vrat, okvirov, kril in oknic 

 28.2 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev; proizvodnja 
radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje 

 28.21  28.210 Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern, kontejnerjev 

Sem spada: 
- proizvodnja cistern, rezervoarjev in podobnih kovinskih posod s prostornino 300 litrov in več 
- proizvodnja kovinskih rezervoarjev za stisnjen ali utekočinjen plin 

Sem ne spada: 
- proizvodnja kovinskih sodov, bobnov, kadi, posod ipd. s prostornino pod 300 litrov, gl. 28.7 
- proizvodnja kontejnerjev in cistern za transport, gl. 34.20 

 28.22  28.220 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje 

Sem spada: 
- proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, delov zanje in radiatorjev  

Sem ne spada: 
- proizvodnja električnih radiatorjev in gospodinjskih električnih grelnikov vode, gl. 29.710 
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 28.3 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 

 28.30  28.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje 

Sem spada: 
- proizvodnja kotlov za vodno paro ali druge pare 
- proizvodnja pomožnih naprav parnih postrojev: kondenzatorjev, grelnikov napajalne 

vode, pregrevalnikov, zbiralnikov in hranilnikov pare 
- proizvodnja jedrskih reaktorjev 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja cevnih sistemov skupaj z nadaljnjo obdelavo cevi, zlasti za izgradnjo tlačnih 

cevovodov ali cevnih sistemov skupaj s projektiranjem in konstruiranjem 

Sem ne spada: 
- proizvodnja naprav za separacijo izotopov, gl. 29.56 

 28.4 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 

 28.40  28.400 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija 

Sem spada: 
- kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin 
- prašna metalurgija: proizvodnja kovinskih predmetov neposredno iz kovinskega prahu s 

toplotno obdelavo (sintranjem) ali stiskanjem 

Sem spada tudi: 
- izdelovanje kovanih izdelkov 
- podkovsko kovaštvo 
- izdelovanje okrasnih predmetov iz kovin (umetno kovaštvo) 

Sem ne spada: 
- proizvodnja drobno mletega kovinskega prahu, gl. 27 

 28.5  Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna mehanična dela  

 28.51  Površinska obdelava in prekrivanje kovin 

 28.511 Prekrivanje kovin s kovino 

Sem spada: 
- galvaniziranje, kositrenje, cinkanje, nikljanje, napraševanje, naparjanje kovin na kovino ipd. 

 28.512 Druga površinska in toplotna obdelava kovin 

Sem spada: 
- eloksiranje aluminija 
- kaljenje in druga toplotna obdelava kovin 
- rezanje obrobkov, čiščenje kovinskih površin s peskanjem, v bobnu, drugi načini čiščenja 

kovin 
- barvanje, graviranje, tiskanje kovin 
- prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali: plastificiranje, emajliranje, lakiranje... 

Sem spada tudi: 
- ličenje kovin 
- utrjevanje, mehko poliranje kovin 
- plazmanitriranje, ionsko nitriranje 

Sem ne spada: 
- navaljanje plemenitih kovin na drugo kovinsko osnovo, gl. 27.41 

 28.52  28.520 Splošna mehanična dela  

Sem spada: 
- vrtanje, struženje (kovinostrugarstvo), rezkanje (kovinorezkarstvo), pehanje, valjanje, 

skobljanje, klepanje (kleparstvo), posnemanje, tuširanje, žaganje, brušenje, ostrenje, 
lepanje, varjenje ipd. kovinskih obdelovancev 

- elektroerozija kovin 
- lasersko rezanje kovin 
- brušenje rezilnega orodja (brusilstvo) 
- razrez pločevine, enostavno preoblikovanje pločevine 

Sem spada tudi: 
- splošno mehanično vzdrževanje in popravila strojev in naprav 

Sem ne spada: 
- krivljenje armatur za železobetonske konstrukcije, gl.45.25 
- manjša takojšnja popravila in obdelava kovinskih izdelkov na mestu samem, npr. 

takojšnje kopiranje ključev, gl. 52.74  
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 28.6 Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic, okovja 

 28.61  28.610 Proizvodnja rezilnega orodja 

Sem spada: 
- proizvodnja gospodinjskega pribora, kot so noži, vilice, žlice 
- proizvodnja najrazličnejših predmetov za rezanje 

 britev in britvic 
 škarij 

Sem ne spada: 
- proizvodnja rezilnega orodja za stroje, gl. 28.62 
- proizvodnja skled, namiznih ali servisnih kovinskih posod, gl. 28.75 
- proizvodnja nožarskih izdelkov iz plemenitih kovin, gl. 36.22 

 28.62   Proizvodnja drugega orodja 

 28.621 Proizvodnja ročnega orodja 

Sem spada: 
- proizvodnja ročnega orodja, kot so klešče, kladiva, izvijači ... 
- proizvodnja kmetijskega orodja kot so krampi, vile, sekire, lopate, kose, srpi ... 
- proizvodnja žag in žagnih listov, tudi listov krožnih žag in rezilnih verig 
- proizvodnja nastavkov za ročno ali električno orodje ali za obdelovalne stroje, kot so 

prebijala, povrtala, svedri, rezkala  

 28.622 Proizvodnja orodja za stroje 

Sem spada: 
- proizvodnja nožev in rezil za stroje ali za strojne naprave 
- proizvodnja težkega orodja za obdelavo kovin kot so matrice za izvlekanje kovin, orodja 

za stiskanje, izvlekanje, prerezovanje, preoblikovanje kovin  

Sem ne spada: 
- proizvodnja ročnih orodij z lastnim pogonom, gl. 29.41 

 28.63  28.630 Proizvodnja ključavnic, okovja 

Sem spada: 
- proizvodnja obešank, ključavnic, ključev in drugega okovja za vrata zgradb, pohištvo, 

vozila... 

Sem ne spada: 
- hitro oblikovanje ključev strankam na kraju samem, gl. 52.74 

 28.7 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov 

 28.71  28.710 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod 

Sem spada: 
- proizvodnja železnih ali jeklenih  posod s prostornino pod 300 litrov 
- proizvodnja veder, posod, bobnov in sodov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja velikih cistern in rezervoarjev, gl. 28.21 

 28.72  28.720 Proizvodnja lahke kovinske embalaže 

Sem spada: 
- proizvodnja pločevink za prehrambene izdelke, tub in škatel 
- proizvodnja kovinskih zapiral, pokrovov, zamaškov 

 28.73  28.730 Proizvodnja izdelkov iz žice 

Sem spada: 
- proizvodnja kovinskih kablov, pletenic in podobnih izdelkov, tudi izoliranih, če se ne 

uporabljajo kot električni vodniki 
- proizvodnja predmetov iz žice: bodeče žice, žice za ograje, mrež, pletiv, kovinske tkanine 

ipd. 
- proizvodnja žebljev in igel, zaponk 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja mrež in rešetk iz raztegnjene železne, jeklene ali bakrene pločevine  

Sem ne spada: 
- proizvodnja izoliranih električnih vodnikov, gl. 31.30 
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 28.74  28.740 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti 

Sem spada: 
- proizvodnja kovic, podložk in podobnih delov brez navojev 
- proizvodnja vijačnega materiala: vijakov, matic, navojnih čepov 
- proizvodnja vzmeti 

 zložene listaste vzmeti, vijačne in torzijske paličaste vzmeti 
 listi za vzmeti 

- proizvodnja verig, razen pogonskih in rezilnih 

Sem ne spada: 
- proizvodnja pogonskih verig, gl. 29.14 
- proizvodnja verig in vzmeti za ure, gl. 33.50 

 28.75  28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n. 

Sem spada: 
- proizvodnja kovinskih izdelkov za gospodinjstva 

 ponev, kozic in drugih neelektričnih izdelkov za uporabo v kuhinji 
 pladnjev iz nežlahtnih kovin 
 drobne ročne kuhinjske opreme in pripomočkov 
 kovinskih čistilnih mrežic 

- proizvodnja kopalnih kadi, umivalnikov, pomivalnih korit in podobnih predmetov iz 
nežlahtnih kovin 

- proizvodnja manjših pisarniških kovinskih izdelkov 
- proizvodnja sefov, trezorjev, blindiranih vrat... 
- proizvodnja sabelj, mečev, bajonetov... 
- proizvodnja različnih predmetov iz nežlahtnih kovin: 

 kovinskih čelad 
 sponk, zaponk, kavljev 
 napisnih plošč 

- proizvodnja sider, ladijskih vijakov 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja pasarskih in podobnih izdelkov 
- proizvodnja registrskih tablic za motorna vozila 
- proizvodnja predmetov iz bakra in drugih materialov 
- proizvodnja tkanin, rešetk, mrež in ograj iz aluminija, niklja  
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DK  PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV 

 29 PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV 
 

Oddelek 29 obsega proizvodnjo strojev in naprav, ki delujejo na materiale, bodisi mehansko, termično ali pa na 
materialih izvajajo različne postopke (kot so prekladanje, pršenje, tehtanje ali pakiranje). Vključeni so njihovi 
mehanski deli, ki proizvajajo ali uporabljajo silo, kot tudi specifično izdelani primarni deli. 
 
Ločena je proizvodnja strojev in sestavnih delov za splošne namene in strojev in sestavnih delov za posebno 
uporabo. Sem spada tudi izdelava orožja in posebne opreme za dvigovanje in transport tovora v okviru delovnega 
postopka. 

Sem ne spada: 
- proizvodnja kovinskih izdelkov za splošno uporabo, gl. 28 
- proizvodnja s stroji povezanih kontrolnih naprav, računalniške opreme, opreme za 

merjenje in testiranje, distribucijo elektrike in kontrolnih aparatov, gl. 30 – 33 
- proizvodnja motornih vozil za splošno rabo, gl. 34 in 35 

 29.1 Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje mehanske energije, 
razen motorjev za letala in motorna vozila 

 29.11  29.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila 

Sem spada: 
- proizvodnja batnih motorjev z notranjim zgorevanjem in delov zanje, razen motorjev za 

letala, avtomobile in motocikle 
 ladijskih pogonskih strojev in njihovih delov 
 železniških pogonskih strojev in njihovih delov 

- proizvodnja turbin in njihovih delov 
 parnih turbin 
 vodnih turbin, vodnih koles in njihovih regulatorjev 
 plinskih turbin 

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila 
- popravila izvenkrmnih motorjev za čolne 

Sem ne spada: 
- proizvodnja vetrnih turbin, gl. 29.12 
- proizvodnja agregatov za proizvodnjo električne energije, gl. 31.10 
- proizvodnja električne opreme in električnih komponent motorjev z notranjim 

zgorevanjem, gl. 31.61 
- proizvodnja pogonskih strojev za letala, avtomobile in motocikle, gl. 34.10, 35.30 
- proizvodnja turbo reakcijskih turbin in propelerskih motorjev, gl. 35.30 

 29.12  29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev 

Sem spada: 
- proizvodnja zračnih in vakuumskih črpalk ter kompresorjev za zrak in druge pline 
- proizvodnja črpalk za tekočine, z merilnimi napravami ali brez njih 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja hidravličnih,  pnevmatičnih  in vetrnih pogonskih strojev in motorjev 
- montaža, popravila in vzdrževanje črpalk in kompresorjev 

Sem ne spada: 
- proizvodnja hidravličnih transmisijskih naprav, gl. 29.14 

 29.13  29.130 Proizvodnja pip in ventilov 

Sem spada: 
- proizvodnja pip in ventilov za industrijo, tudi regulirnih in dovodnih ventilov 
- proizvodnja pip in ventilov za sanitarno tehniko 
- proizvodnja pip in ventilov za ogrevalno tehniko 

Sem spada tudi: 
- popravila in vzdrževanje pip in ventilov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja ventilov iz mehke gume, stekla ali keramičnih materialov, gl. 25.13, 26.15, 

26.24 
- proizvodnja sesalnih in izpušnih ventilov za motorje z notranjim zgorevanjem, gl. 29.11, 

34.10, 35.30 
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 29.14  29.140 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije 

Sem spada: 
- proizvodnja kotalnih ležajev in njihovih delov 
- proizvodnja naprav za mehanski prenos moči 

 transmisijskih gred in ročic: kolenastih in ročičnih gred  
 ležajnih okrovov in drsnih ležajev 

- proizvodnja zobnikov, medležij in menjalnikov ter drugih naprav za spreminjanje vrtilne 
hitrosti 

- proizvodnja grednih vezi in sklopk 
- proizvodnja jermenic in vztrajnikov 
- proizvodnja členastih verig 
- proizvodnja hidravličnih transmisijskih naprav 

Sem ne spada: 
- proizvodnja drugih vrst verig, gl. 28.74 
- proizvodnja elektromagnetnih sklopk, gl. 31.62 

 29.2 Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih naprav za splošno rabo 

 29.21  29.210 Proizvodnja peči in gorilnikov 

Sem spada: 
- proizvodnja električnih in drugih industrijskih in laboratorijskih peči, tudi peči za sežiganje 
- proizvodnja električnih in drugih grelnih teles, razen za gospodinjstva  
- proizvodnja gorilnikov 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja naprav za avtomatsko kurjenje, odstranjevanje pepela 
- proizvodnja mehanskih pripomočkov za vzdrževanje ognja 
- popravila industrijskih peči 

Sem ne spada: 
- proizvodnja neelektričnih peči za pekarne, gl. 29.53 
- proizvodnja sušilnic za poljske pridelke, gl. 29.53 
- proizvodnja sušilnic za les, papirno maso, papir in lepenko, gl. 29.56 
- proizvodnja gospodinjskih pečic, gl. 29.71, 29.72 
- proizvodnja medicinskih, kirurških in laboratorijskih sterilizatorjev, gl. 33.10 

 29.22  29.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav 

Sem spada: 
- proizvodnja strojnih naprav za dviganje, prekladanje, nakladanje, razkladanje na ročni ali 

motorni pogon 
 škripcev, vitlov, dvigalk 
 derikov, žerjavov, dvižnih okvirjev, mostnih transporterjev 
 transportnih vozičkov in viličarjev z lastnim pogonom ali brez njega, kakršne 

uporabljajo po tovarnah 
 mehanskih manipulatorjev, viličarjev in industrijskih robotov, posebej skonstruiranih za 

dviganje, prestavljanje, nakladanje ali razkladanje 
- proizvodnja transportnih trakov, žičnic, tekočinskih dvigal 
- proizvodnja dvigal, tekočih stopnic in tekočih hodnikov 

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav 

Sem ne spada: 
- proizvodnja bagrov, kopačev in nakladačev, gl. 29.52 
- proizvodnja dvigal in transportnih trakov za delo pod zemljo, gl. 29.52 
- izdelovanje industrijskih robotov za različno rabo, gl. 29.56 
- proizvodnja plovnih žerjavov, železniških in avtomobilov z žerjavi, gl. 34.10, 35.11, 35.20 
- montaža osebnih dvigal in tekočih stopnic v stavbah, gl. 45.31 

 29.23  29.230 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva 

Sem spada: 
- proizvodnja industrijske hladilne in zamrzovalne opreme 
- proizvodnja klimatskih naprav 
- proizvodnja toplotnih izmenjevalnikov 
- proizvodnja negospodinjskih ventilatorjev 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja, montaža, popravila in vzdrževanje hladilnih in ogrevalnih naprav, razen za 

gospodinjstva 
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Sem ne spada: 
- proizvodnja sušilnic za poljske pridelke, gl. 29.53 
- proizvodnja gospodinjskih hladilnih in zamrzovalnih naprav, gl. 29.71 
- proizvodnja hišnih ventilatorjev, gl. 29.71 
- izoliranje hladilnih in ogrevalnih naprav, gl. 45.32 

 29.24  29.240 Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo 

Sem spada: 
- proizvodnja tehtnic (razen preciznih laboratorijskih) 

 gospodinjskih in trgovinskih tehtnic, ploščadnih tehtnic, tehtnic za kontinuirano 
tehtanje, mostnih tehtnic, uteži... 

- proizvodnja naprav za filtriranje ali čiščenje tekočin in plinov 
- proizvodnja naprav za brizganje in razprševanje tekočin in prahu: pištol, gasilnih naprav, 

naprav za peskanje, naprav za čiščenje s paro... 
- proizvodnja naprav za pakiranje, embaliranje: strojev za zapiranje, polnjenje, pečatenje, 

etiketiranje, zavijanje 
- proizvodnja strojev za čiščenje in sušenje steklenic in strojev za gaziranje pijač 
- proizvodnja opreme za destiliranje in plemenitenje v rafinerijah nafte, kemični industriji, 

industriji pijač... 
- proizvodnja plinskih generatorjev 
- proizvodnja valjčnih stiskalnic, valjev zanje in druge opreme za valjanje  
- proizvodnja centrifug 
- proizvodnja tesnilk, mašilk in podobnih vmesnih elementov, izdelanih iz kosov ali plasti 

istega materiala 
- proizvodnja prodajnih avtomatov 

Sem spada tudi: 
- popravilo tehtnic 

Sem ne spada: 
- proizvodnja poljedelskih razprševalnih naprav, gl. 29.32 
- proizvodnja naprav za valjanje kovin in stekla ter valjev zanje, gl. 29.51, 29.56 
- proizvodnja posnemalnikov smetane, gl. 29.53 
- proizvodnja hišnih ventilatorjev, gl. 29.71 
- proizvodnja laboratorijskih preciznih tehtnic, gl. 33.20 

 29.3 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev 

 29.31  29.310 Proizvodnja traktorjev 

Sem spada: 
- proizvodnja traktorjev za kmetijstvo in gozdarstvo 
- proizvodnja enoosnih traktorjev 

Sem spada tudi: 
- popravilo traktorjev 

Sem ne spada: 
- proizvodnja cestnih traktorjev za polprikolice, gl. 34.10 
- proizvodnja cestnih prikolic in polprikolic, gl. 34.20 

 29.32  29.320 Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev 

Sem spada: 
- proizvodnja kosilnic, tudi vrtnih kosilnic za travo 
- proizvodnja kmetijskih samonakladalnih ter samorazkladalnih prikolic in polprikolic 
- proizvodnja kmetijskih strojev za pripravo zemlje, sajenje in gnojenje 

 plugov, trosilnikov hlevskega gnoja in mineralnih gnojil, sejalnikov, bran, obračalnikov 
- proizvodnja strojev za spravljanje pridelka 

 kombajnov, mlatilnic, kopalnikov in pobiralnikov 
 strojev za sortiranje pridelkov 

- proizvodnja molznih strojev 
- proizvodnja škropilnikov, prašilnikov in pršilnikov 
- proizvodnja raznih drugih strojev in naprav za kmetijstvo 

 naprav za perutninarstvo in čebelarstvo, naprav za pripravo in razdeljevanje močnih krmil 
 opreme za čiščenje in sortiranje jajc, sadja, semen, zrnja... 

Sem spada tudi: 
- popravila in montaža strojev za poljedelstvo in živinorejo 

Sem ne spada: 
- proizvodnja kmetijskega ročnega orodja, gl. 28.62 
- proizvodnja delovnih vozičkov, gl. 29.22 
- proizvodnja posnemalnikov smetane, gl. 29.53 
- proizvodnja cestnih prikolic in polprikolic, gl. 34.20 



STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 D  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

117 

 29.4 Proizvodnja obdelovalnih strojev 

 29.41  29.410 Proizvodnja prenosnih ročnih obdelovalnih strojev 

Sem spada: 
- proizvodnja ročnih orodij z vgrajenim motorjem ali na pogon s stisnjenim zrakom 
- proizvodnja delov za ročne obdelovalne stroje 

Sem ne spada: 
- proizvodnja zamenljivih nastavkov za ročne obdelovalne stroje, gl. 28.62 

 29.42 29.420 Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin 

Sem spada: 
- proizvodnja strojev za obdelovanje kovin z laserskimi žarki, ultrazvokom ali elektroerozijo; 

centri za strojno obdelavo kovin 
- proizvodnja  stružnic, vrtalnih in rezkalnih strojevza obdelavo kovin 
- proizvodnja drugih strojev za obdelovanje kovin in sintranih kovinskih karbidov: 
- proizvodnja delov in opreme za stroje za obdelavo kovin 
- proizvodnja  

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje strojev za obdelavo kovin 

Sem ne spada: 
- proizvodnja zamenljivih orodij za ročno ali strojno orodje, gl. 28.62 
- proizvodnja metalurških strojev, gl. 29.51 
- proizvodnja gradbenih in rudarskih strojev, gl. 29.52 

 29.43 29.430 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev  

Sem spada: 
- proizvodnja strojev za obdelovanje lesa, plastike, kamna ali drugih materialov razen kovin  
- proizvodnja stiskalnic za iverne plošče in podobno 
- proizvodnja strojev za varjenje ter trdo in mehko lotanje 
- proizvodnja vpenjalnih naprav za obdelovance ter orodja in posebnih nastavkov za 

obdelovalne stroje 
- proizvodnja delov in opreme za stroje za obdelavo lesa, kamna, plute ali drugih 

materialov razen kovin 
- proizvodnja delov strojev za varjenje  

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje drugih obdelovalnih strojev, razen za obdelavo kovin 

Sem ne spada: 
- proizvodnja zamenljivih nastavkov za obdelovalne stroje, gl. 28.62 

 29.5 Proizvodnja drugih strojev za posebne namene 

 29.51  29.510 Proizvodnja metalurških strojev 

Sem spada: 
- proizvodnja strojev in opreme za delo z vročimi kovinami 

 konvertorjev, kokil za ingote, loncev, livnih strojev 
- proizvodnja valjalnih strojev in valjev za te stroje 

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje metalurških strojev 
- montaža, popravila in vzdrževanje strojev in opreme za delo z vročimi kovinami 

Sem ne spada: 
- proizvodnja livarskih okvirjev in kalupov, razen kokil za ingote in strojev za  
- oblikovanje topilniških kalupov, gl. 29.56 

 29.52  29.520 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev 

Sem spada: 
- proizvodnja  elevatorjev in transporterjev za uporabo v jamah 
- proizvodnja strojne opreme za vrtanje, rezanje, prebijanje predorov 
- proizvodnja strojne opreme za obdelavo mineralov s sejanjem, razvrščanjem, 

separiranjem... 
- proizvodnja mešalnikov za beton in malto 
- proizvodnja strojev za odstranjevanje zemlje 

 buldožerjev, plugov, separatorjev, ravnalnikov, skreperjev, strojnih žlic, žličnih 
nakladalnikov... 

- proizvodnja strojev za zabijanje pilotov in opornikov, strojev za nanašanje malte, betonskih in 
bitumenskih plasti... 

- proizvodnja žlic za buldožerje in nakladalnike 



D  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI  STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 

118   

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje rudarskih in gradbenih strojev 

Sem ne spada: 
- proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav, gl. 29.22 
- proizvodnja traktorjev na kolesih, gl. 29.31, 34.10 
- proizvodnja strojev za obdelavo kamna, tudi za lomljenje in čiščenje kamna, gl. 29.43 
- proizvodnja tovornjakov za pripravo betonske mešanice, gl. 34.10 

 29.53  29.530 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo 

Sem spada: 
- proizvodnja sušilnikov za kmetijske pridelke 
- proizvodnja strojev za predelavo mleka 

 posnemalnikov smetane 
 homogenizatorjev, pasterizatorjev 
 naprav za proizvodnjo masla 
 sirarskih naprav 

- proizvodnja strojev za mlinarstvo 
 valjalnikov, sit, ciklonskih separatorjev - vejalnikov, strojev za čiščenje zrnja, drobilnih mlinov... 

- proizvodnja stiskalnic za grozdje, sadje... 
- proizvodnja strojev za pekarne in industrijo testenin 

 neelektričnih krušnih peči, mesilnih strojev, strojev za oblikovanje testa... 
- proizvodnja strojev za obdelavo različnih prehrambenih izdelkov 

 strojev za proizvodnjo bonbonov, čokolade, sladkorja 
 pivovarniških strojev 
 strojev za predelavo mesa, sadja, zelenjave, rib, školjk 
 drugih strojev za industrijsko pripravo ali predelavo pijač ali hrane 

- proizvodnja strojev za oljarsko industrijo in pripravo maščob, rastlinskih ali živalskih 
- proizvodnja strojev za predelavo tobaka in proizvodnjo tobačnih izdelkov  
- proizvodnja strojev in naprav za pripravo hrane v hotelih in restavracijah 

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje strojev za živilsko in tobačno industrijo 

Sem ne spada: 
- proizvodnja strojev za pakiranje, zavijanje, tehtanje, gl. 29.24 
- proizvodnja strojev za čiščenje in sortiranje jajc, sadja ali drugih pridelkov, gl. 29.32 

 29.54  29.540 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo 

Sem spada: 
- proizvodnja tekstilnih strojev 

 strojev za pripravo, proizvodnjo, ekstrudiranje, raztezanje, pletenje ali rezanje umetnih 
tekstilnih vlaken, blaga ali preje 

 strojev za pripravo tekstilnih vlaken: odzrnjevalnikov bombaža, rahljalnikov, otepalnikov, 
raztezalk bombaža, pralnih naprav za volno, česalnikov, mikalnikov, predpredilnikov... 

 predilnikov 
 strojev za pripravo tekstilnih prej: motalnikov, navijalnikov in sorodnih strojev 
 statev, tudi ročnih 
 pletilnikov 
 strojev za proizvodnjo vozlanih mrež, tila, kit... 

- proizvodnja pomožnih strojev ali opreme za tekstilne stroje 
 listovk, žakarskih strojev, avtomatičnih zaustavljal, menjalnikov čolničkov, vreten in krilnih 

vreten... 
- proizvodnja strojev za dodelavo tkanin 

 strojev za pranje, beljenje, barvanje, opremljanje, plemenitenje, nanašanje ali impregniranje 
tekstilnih tkanin 

 strojev za motanje, odmotavanje, zlaganje, rezanje ali odrezovanje tekstilnih tkanin 
- proizvodnja strojev za pralnice in čistilnice  

 pralnikov in sušilnikov 
 strojev za kemično čiščenje 
 strojev za likanje 

- proizvodnja šivalnikov, šivalnih glav in igel za šivalnike 
- proizvodnja strojev za proizvodnjo ali dodelavo klobučevine ali netkanih tekstilnih izdelkov 
- proizvodnja usnjarskih in krznarskih strojev 

 strojev za pripravo, strojenje ali obdelavo kož, krzna ali usnja 
 strojev za proizvodnjo ali popravilo obutve ali drugih predmetov iz krzna in usnja 
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Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo 

Sem ne spada: 

- proizvodnja papirnatih kartic za žakarske stroje, gl. 21.25 
- proizvodnja valjčnih likalnih strojev, gl. 29.24  

- proizvodnja strojev za knjigoveštvo, gl. 29.56 
- proizvodnja gospodinjskih pralnih in sušilnih strojev, gl. 29.71 

 29.55  29.550 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona 

Sem spada: 
- proizvodnja strojev za proizvodnjo vlaknin 
- proizvodnja strojev za proizvodnjo papirja in kartona 

- proizvodnja strojev za proizvodnjo izdelkov iz papirja in kartona 

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje strojev za industrijo papirja in kartona 

Sem ne spada: 

- proizvodnja strojev za sušenje papirja, gl. 29.56 

 29.56  29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene 

Sem spada: 
- proizvodnja strojev za proizvodnjo mehke gume ali mehke plastike ali strojev za 

proizvodnjo tovrstnih izdelkov 
 ekstrudorjev, oblikovalnih strojev, strojev za proizvodnjo zračnic in obnavljanje plaščev 

ali drugih strojev za proizvodnjo posebnih izdelkov iz gume ali plastike 
- proizvodnja tiskarskih in knjigoveških strojev 
- proizvodnja strojev za proizvodnjo opeke, keramičnih izdelkov, cevi, grafitnih elektrod, 

pisalnih kred, livarskih kalupov... 
- proizvodnja kalupov za kakršenkoli material; modelov; form 
- proizvodnja raznih specialnih strojev in opreme: za proizvodnjo žarnic in elektronk; za 

obdelavo vročega stekla, za proizvodnjo steklenih vlaken, naprav za separacijo izotopov, 
strojev za proizvodnjo vrvi... 

- proizvodnja sušilnikov za papir 
- proizvodnja sušilnih centrifug 

Sem ne spada: 
- proizvodnja strojev za obdelavo trde gume, trde plastike ali hladnega stekla, gl. 29.40 
- proizvodnja gospodinjskih naprav, gl. 29.7 

 29.6 Proizvodnja orožja in streliva 

 29.60  29.600 Proizvodnja orožja in streliva 

Sem spada: 
- proizvodnja tankov in drugih bojnih vozil 

- proizvodnja artilerijskih sredstev in balističnih izstrelkov 
- proizvodnja lahkega orožja 

- proizvodnja streliva 
- proizvodnja bomb, min, torpedov 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja lovskega in športnega strelnega orožja, orožja za osebno varnost in 

pripadajočega streliva 
- popravila in vzdrževanje orožja 

Sem ne spada: 
- proizvodnja vžigalnih kapic, detonatorjev ali svetlobnih signalnih sredstev, gl. 24.61 
- proizvodnja smodnika in razstreliv, gl. 24.61 
- proizvodnja bodal, sabelj, bajonetov..., gl. 28.75 
- proizvodnja posebnih vozil za prevoz denarja ali dragocenosti, gl. 34.10 

 29.7 Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav 

 29.71  29.710 Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev in naprav 

Sem spada: 
- proizvodnja električnih gospodinjskih strojev: hladilnikov in zamrzovalnikov, pomivalnih in 

pralnih strojev, sušilnikov, sesalnikov, loščilnikov za tla, drobilnikov odpadkov, mlinčkov, 
ožemalnikov za sok, odpiračev konzerv, brivnikov, električnih ščetk za zobe, brusilnikov za 
nože, prezračevalnih nap 

- proizvodnja gospodinjskih elektrotoplotnih naprav: električnih grelnikov vode, električnih odej, 
električnih sušilnikov za lase, krtač, navijalnikov, električnih likalnikov, električnih peči za 
prostore in gospodinjskih ventilatorjev, električnih mikrovalovnih pečic, štedilnikov, grelnih 
plošč, opekačev, kuhalnikov za kavo in čaj, cvrtnikov, ražnjev, žarnih plošč, potopnih grel... 



D  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI  STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 

120   

Sem ne spada: 
- proizvodnja šivalnih strojev, gl. 29.54 
- proizvodnja sušilnih centrifug, gl. 29.56 

 29.72  29.720 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in naprav 

Sem spada: 
- proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav za kuhanje in gretje 

 neelektričnih peči za prostore, štedilnikov, rešetk, peči, grelnikov vode, kuhinjskih 
strojev, grelnih plošč 

Sem spada tudi:  
- proizvodnja neelektričnih kolektorjev sončne energije za ogrevanje vode  

Sem ne spada: 
- proizvodnja strojev in naprav za pripravljanje hrane v hotelih in restavracijah, gl. 29.53 
- gradnja in oblaganje peči s keramičnimi ploščicami, gl. 45.25 
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DL  PROIZVODNJA ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME 

 30  PROIZVODNJA PISARNIŠKIH STROJEV IN RAČUNALNIKOV 
 

Proizvodnja pisarniške opreme (npr. fotokopirnih strojev, blagajn itd.) in računalniške opreme (npr. računalnikov, 
urejevalcev besedil in zunanjih naprav) vključuje instalacijo, ne pa vzdrževanja (glej 72.5), oblikovanja programske 
opreme (glej 72.2) ali izdelovanje elektronskih sestavnih delov (glej 32.1). 
 
Ti stroji se pogosto dajejo v zakup (glej 71.3), če pa jih v zakup daje proizvajalec, pa je to preprosto oblika prodaje 
proizvodnje. 

 

 30.0 Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov 

 30.01  30.010 Proizvodnja pisarniških strojev 

Sem spada: 
- proizvodnja ročnih ali električnih pisalnih strojev 
- proizvodnja strojev za obdelavo besedil 
- proizvodnja hektografskih ali matričnih razmnoževalnih strojev, naslavljalnih strojev in 

pisarniških ofsetnih tiskarskih strojev z vlaganjem listov 
- proizvodnja računskih strojev, registrirnih blagajn, frankirnih strojev, specialnih terminalov 

za izdajanje vozovnic in rezervacij 
- proizvodnja različnih pisarniških strojev in opreme: strojev za sortiranje in štetje 

kovancev, avtomatičnih razdeljevalnikov bankovcev, strojev za vlaganje v ovitke, 
sortiranje pošte, strojev za šiljenje svinčnikov, luknjalnikov ali spenjalnikov... 

 30.02  30.020 Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov 

Sem spada: 
- proizvodnja strojev za avtomatsko obdelavo podatkov, kot so 

 digitalni stroji 
 analogni stroji 
 hibridni stroji 

- proizvodnja perifernih enot, kot so 
 tiskalniki, terminali... 
 magnetni ali optični čitalniki 
 stroji za vnos podatkov na nosilce zapisa 

Sem ne spada: 
- proizvodnja elektronskih delov za računalnike, gl. 32.10 
- proizvodnja elektronskih iger, gl. 36.50 
- popravilo in vzdrževanje računalniških sistemov, gl. 72.50 

 31 PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV 

 31.1 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 

 31.10  31.100 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev 

Sem spada: 
- proizvodnja izmeničnih motorjev ali generatorjev 
- proizvodnja univerzalnih motorjev 
- proizvodnja enosmernih motorjev ali generatorjev 
- proizvodnja izmeničnih ali enosmernih generatorskih naprav 
- proizvodnja električnih rotacijskih ali statičnih pretvornikov 
- proizvodnja električnih transformatorjev 

Sem ne spada: 
- proizvodnja generatorjev in zaganjalnikov za vozila, gl. 31.61 
- proizvodnja diod, gl. 32.10 

 31.2 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 

 31.20  31.200 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike 

Sem spada: 
- proizvodnja električnih naprav za stikanje ali zaščito tokokrogov ali za povezovanje tokokrogov 

 stikal, varovalk, prenapetostnih odvodnikov, napetostnih omejilnikov, omejevalnikov 
prenapetosti, vtičev, razdelilnikov, relejev, vtičnic, okovov za žarnice 

- proizvodnja električnih komandnih in razdelilnih plošč, pultov, omar in drugih podpor 
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Sem spada tudi: 
- vzdrževanje naprav za distribucijo in krmiljenje električnega toka 

Sem ne spada: 
- proizvodnja žic in trakov za varovalke, gl. 27.4 
- proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod, gl. 31.62 
- proizvodnja diod, gl. 32.10 
- proizvodnja avtomatskih in polavtomatskih telefonskih central, gl. 32.20 
- vzdrževanje električnega omrežja, gl. 45.21 

 31.3 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic 

 31.30  31.300 Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic 

Sem spada: 
- proizvodnja izoliranih žic, kablov, trakov in drugih izoliranih vodnikov, opremljenih s konektorji 

ali brez njih 
- proizvodnja kablov iz optičnih vlaken za prenos podatkov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja neizoliranih žic iz neželeznih kovin, gl. 27.4 
- proizvodnja neizoliranih kovinskih kablov ali izoliranih kablov, ki se ne uporabljajo kot 

električni vodniki, gl. 28.73 
- proizvodnja kompletov za ožičenje, gl. 31.61 
- proizvodnja kablov iz optičnih vlaken brez individualnega plašča, gl. 33.40 

 31.4 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij 

 31.40  31.400 Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij 

Sem spada: 
- proizvodnja primarnih členov in primarnih baterij 
- proizvodnja električnih akumulatorjev in delov zanje 

Sem spada tudi: 
- popravila in polnjenje akumulatorjev 

 31.5 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk 

 31.50  31.500 Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih svetilk 

Sem spada: 
- proizvodnja žarnic z žarilno nitko in sijalk, kot so: 

 ultravijolične in infrardeče žarnice 
 obločnice 
 bliskovke na bučko ali kocko 

- proizvodnja električnih svetilk, kot so: 
 lestenci, namizne, pisarniške ali stoječe svetilke, svetilke za nočno omarico, tudi 

neelektrične 
 prenosne električne svetilke 
 svetlobni znaki in napisi... 
 naprave za razsvetljavo na prostem in za cestno razsvetljavo 
 ompleti okrasnih lučk za božična drevesa 

Sem spada tudi: 
- vzdrževanje svetlobnih znakov in napisov 

 31.6 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter druge električne 
opreme 

 31.61  31.610 Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila 

Sem spada: 
- proizvodnja električne opreme za vžig in zagon motorjev z notranjim zgorevanjem, kot so 

magnetni vžigalniki, vžigalniki z induktorjem, vžigalne tuljave, vžigalne svečke, žarilne 
svečke, zaganjalniki, generatorji (dinami, altenatorji), napetostni regulatorji... 

- proizvodnja električne opreme za svetlobno in zvočno ali vizualno signalizacijo za kolesa 
in motorna vozila, kot so svetilke, hupe, sirene... 

- proizvodnja kompletov za ožičenje 
- proizvodnja električnih odmrzovalnih naprav in vetrobranskih brisalcev 
- proizvodnja dinamov za kolesa 
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 31.62  31.620 Proizvodnja druge električne opreme 

Sem spada: 
- proizvodnja električne opreme za signalizacijo, varnost ali urejanje prometa na cestah, 

železnicah, notranjih vodnih poteh, pristaniščih in lukah ter na letališčih 
- proizvodnja različnih električnih zvočnih ali vizualnih naprav za signalizacijo, kot so 

zvonci, sirene, signalne plošče, protivlomne in protipožarne naprave... 
- proizvodnja elektromagnetov, tudi elektromagnetnih in trajnomagnetnih zapor, pritrdil, 

zavor, sklopk, vpenjal ali dvigalnih glav 
- proizvodnja električnih izolatorjev in izolirnih fitingov, razen delov iz stekla ali keramike 
- proizvodnja izolirnih delov za električne stroje ali opremo, razen delov iz keramike ali 

plastike 
- proizvodnja ogljikovih ali grafitnih elektrod 
- proizvodnja elektroinstalacijskih cevi in spojk z notranjo izolacijo 
- proizvodnja različnih električnih strojev in naprav, kot so pospeševalniki delcev, signalni 

generatorji, detektorji min... 

Sem ne spada: 
- proizvodnja steklenih delov za žarnice in svetilke, gl. 26.15 
- proizvodnja električnih ročnih brizgalnih pištol, gl. 29.24 
- proizvodnja električnih kosilnic za travo, gl. 29.32 
- proizvodnja električnih brivnikov, gl. 29.71 
- proizvodnja elektronskih ventilov in elektronk, tudi hladnokatodnih ventilov, gl. 32.10 
- proizvodnja električnih ročnih medicinskih in stomatoloških instrumentov, gl. 33.10 
- proizvodnja mehanične in elektromehanične opreme za signalizacijo, varnost in urejanje 

prometa, gl. 35.20 
 
 

 32  PROIZVODNJA RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH IN KOMUNIKACIJSKIH 
NAPRAV IN OPREME 

 
Oddelek obsega proizvodnjo elektronskih sestavnih delov in proizvodnjo komunikacijskih naprav (sprejemnikov, 
oddajnikov in naprav za reprodukcijo). Vključena je proizvodnja vseh polizdelkov, tako za profesionalne naprave kot 
za naprave za splošno rabo. 
 
Treba je poudariti, da spadajo v oddelek 32 tudi montaža in popravila profesionalne opreme  iz tega oddelka, 
medtem ko spadajo popravila teh izdelkov za gospodinjstva in široko rabo (televizorjev, radioaparatov, 
magnetofonov, videorekorderjev, telefonov itd.) v skupino 52.7 (Popravila izdelkov široke porabe).  

 
Montaža ožičenja v stavbah, montaža anten ali alarmov pa spada v gradbeništvo (45.3) 
 

 32.1  Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih 
komponent 

 32.10   32.100 Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih elektronskih komponent 

Sem spada: 
- proizvodnja termionskih, hladnokatodnih in fotokatodnih ventilov ali cevi, kot so 

televizijske slikovne elektronke, elektronke za televizijske kamere, pretvorniki in 
ojačevalniki slike, mikrovalovne elektronke, sprejemniške ali ojačevalniške elektronke... 

- proizvodnja diod, tranzistorjev in podobnih polprevodniških elementov 
- proizvodnja fotosenzitivnih polprevodniških elementov, tudi fotonapetostnih celic, kot so 

solarne celice 
- proizvodnja montiranih piezoelektričnih kristalov 
- proizvodnja elektronskih integriranih vezij in mikrovezij, kot so monolitna integrirana 

vezja, hibridna integrirana vezja in zaliti podsestavi v modulih, mikromodulih ali podobnih 
vezjih 

- proizvodnja tiskanih vezij 
- proizvodnja električnih kondenzatorjev, tudi močnostnih 
- proizvodnja uporov, tudi reostatov in potenciometrov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja potopnih grel, gl. 29.71 
- proizvodnja transformatorjev, gl. 31.10 
- proizvodnja stikal, gl. 31.20 
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 32.2  Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in 
telegrafskih naprav 

 32.20   32.200 Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov, telefonskih in telegrafskih naprav 

Sem spada: 
- proizvodnja televizijskih oddajnih naprav, tudi proizvodnja relejnih oddajnikov in televizijskih 

oddajnikov za industrijsko uporabo 
- proizvodnja televizijskih kamer 
- proizvodnja radiodifuzijskih oddajnih naprav 
- proizvodnja radiotelefonskih ali radiotelegrafskih oddajnih naprav, kot so fiksne oddajne 

in oddajno-sprejemne naprave, radiotelefonske naprave za transportna sredstva, drugi 
odzivniki 

- proizvodnja naprav za žično telefonijo ali telegrafijo, kot so telefoni, avtomatske in 
polavtomatske centrale, Morsejevi in podobni telegrafi, teleksi, teleprinterji, telefaksi... 

- oprema za podatkovno komunikacijo kot so usmerjevalniki, premostitve in prehodi  

Sem spada tudi: 
- montaža telekomunikacijskih sistemov 

Sem ne spada: 
- proizvodnja elektronskih komponent, gl. 32.10 
- montaža telefonskih napeljav, gl. 45.21 
- popravila telefonskih naprav, tudi prenosnih, gl. 52.74 

 32.3  Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za 
snemanje inpredvajanje zvoka in slike 

 32.30   32.300 Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov, naprav in opreme za snemanje in 
predvajanje zvoka in slike 

Sem spada: 
- proizvodnja televizijskih sprejemnikov, tudi videomonitorjev in videoprojektorjev 
- proizvodnja videorekorderjev in podobnih naprav 
- proizvodnja radijskih sprejemnikov 
- proizvodnja magnetofonov in drugih naprav za snemanje zvoka, tudi telefonskih odzivnikov, 

kasetnih snemalnikov... 
- proizvodnja gramofonov, kasetnih magnetofonov, laserskih gramofonov... 
- proizvodnja mikrofonov, zvočnikov, slušalk, ojačevalnikov in zvočnih ojačevalnih kompletov 
- proizvodnja odjemnih doz, odjemnih ročic, zvočnih glav, krožnikov za gramofone, anten, 

antenskih reflektorjev in rotorjev, kabelskih konverterjev, TV dekoderjev ... 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja domofonov, ozvočenja za simultano prevajanje ipd. 
- proizvodnja digitalnih fotoaparatov 
- popravila in vzdrževanje profesionalnih avdio- in videonaprav 

Sem ne spada: 
- snemanje, izdajanje in razmnoževanje posnetih nosilcev zvočnih in videozapisov, gl. 

22.3, 22.4, 92.11 
- proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa, gl. 24.65 
- popravila avdio in video naprav za gospodinjstva, gl. 52.72 
 
 
 
 

 33  PROIZVODNJA MEDICINSKIH, FINOMEHANIČNIH IN OPTIČNIH 
INSTRUMENTOV TER UR 

 
V oddelek 33 ne spadajo samo znanstveni in tehnični instrumenti (npr. elektro-diagnostične naprave, navigacijski 
instrumenti itd.), ampak tudi fotografska in kinematografska oprema, oprema za nadzor in upravljanje industrijskih 
procesov in nekateri izdelki za osebno uporabo (npr. ure, očala itd.). V oddelek 33 spadajo tudi montaža in popravila 
teh instrumentov za profesionalno rabo, medtem ko popravila izdelkov za osebno rabo spadajo v skupino 52.7 
(Popravila izdelkov široke porabe).  
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 33.1 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov 

 33.10  33.100 Proizvodnja medicinske in kirurške opreme ter ortopedskih pripomočkov 

Sem spada: 
- proizvodnja instrumentov in pripomočkov za potrebe medicine, kirurgije, stomatologije in 

veterine 
 elektrodiagnostičnih naprav, kot so elektrokardiografi, ultrazvočne naprave, 

scintigrafske naprave, naprave za nuklearno magnetno resonanco, zobozdravniški 
vrtalni stroji, naprave za sterilizacijo, oftalmološki instrumenti 

- proizvodnja injekcijskih brizgalk, medicinskih igel, zrcal, reflektorjev, endoskopov... 
- proizvodnja naprav, ki temeljijo na uporabi rentgenskih, alfa, beta in gama žarkov, ne 

glede na to, ali se uporabljajo pri zdravljenju ljudi ali živali 
 rentgenskih cevi, generatorjev visoke napetosti, kontrolnih plošč, miz, ekranov 

- proizvodnja medicinskega, stomatološkega in veterinarskega pohištva 
 operacijskih miz, bolnišničnih postelj z mehaničnimi dodatki, stomatoloških in brivskih 

stolov z mehaničnimi dodatki 
- proizvodnja mehanskih terapevtskih pripomočkov, masažnih naprav, instrumentarija za 

psihološko testiranje, za ozonsko terapijo, za terapijo s kisikom, za umetno ventilacijo, 
plinskih mask... 

- proizvodnja ortopedskih pripomočkov 
 bergel, ortopedskih pasov in suspenzorjev, opornic, umetnih zob in protez, umetnih 

vezi in drugih umetnih delov telesa, slušnih pripomočkov, srčnih vzpodbujevalcev, 
ortopedske obutve 

Sem spada tudi: 
- montaža, popravila in vzdrževanje medicinskih instrumentov in naprav 
- popravila ortopedskih pripomočkov, ortopedske obutve 

Sem ne spada: 
- proizvodnja zobnih zalivk in cementa za rekonstrukcijo kosti, gl. 24.42 
- proizvodnja termometrov, gl. 33.20 
- proizvodnja stekel za očala in korekcijo vida ter okvirjev za očala ali optičnih 

instrumentov, gl. 33.40 
- montaža, pripasovanje in popravila očal, gl. 52.488 

 33.2  Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih 
instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje 

 33.20   33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih 
instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje 

Sem spada: 
- proizvodnja občutljivih laboratorijskih tehtnic 
- proizvodnja instrumentov in pripomočkov za risanje, označevanje, računanje, kot so: 

 merilne palice in trakovi, mikrometri, šestila in kalibri... 
- proizvodnja mikroskopov, razen optičnih mikroskopov in difraktografov 
- proizvodnja instrumentov za merjenje in kontrolo električnih veličin, kot so: osciloskopi, 

spektrometri, merilniki presluha, ampermetri, voltmetri, ohmmetri... 
- proizvodnja instrumentov za merjenje ali kontrolo neelektričnih veličin, kot so: 

 detektorji in števci sevanja, instrumenti za preizkušanje in reguliranje avtomobilskih 
motorjev... 

- proizvodnja navigacijskih, meteoroloških, geofizikalnih in drugih instrumentov in naprav, 
kot so: 
 geodetski instrumenti, oceanografski ali hidrološki instrumenti, seizmometri, daljinomeri, 

avtomatični piloti, sekstanti, ultrazvočni instrumenti, instrumenti in sistemi za zračno 
navigacijo 

 radarji, aparati za radijsko daljinsko kontrolo 
- proizvodnja števcev električne energije, vode, plina, goriv... 
- proizvodnja strojev in naprav za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov 
- proizvodnja instrumentov in naprav za fizikalne ali kemične analize, kot so polarimetri, 

fotometri, refraktometri, kolorimetri, spektometri, pH -  metri, viskozimetri, instrumenti za 
merjenje površinske napetosti... 

- proizvodnja instrumentov in naprav za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, tlaka ali 
drugih veličin za tekočine ali pline, kot so merilniki pretoka, indikatorji nivoja, manometri, 
merilniki toplote... 

- proizvodnja različnih instrumentov, naprav ali strojev za merjenje, kontrolo ali preizkušanje, kot 
so: hidrometri, termometri, barometri, števci vrtljajev, taksimetri, pedometri, tahometri, stroji za 
uravnoteženje, preskusne mize, komparatorji... 
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Sem spada tudi: 
- proizvodnja optičnih merilnih in kontrolnih naprav in instrumentov 
- popravila in vzdrževanje merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih 

instrumentov, razen optičnih 

Sem ne spada: 
- proizvodnja črpalk z vgrajenimi merilnimi pripravami, gl. 29.12 
- proizvodnja medicinskih diagnostičnih in operacijskih instrumentov, gl. 33.10 
- proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje, gl. 33.30 
- proizvodnja daljnogledov in podobnih optičnih instrumentov, gl. 33.40 
- proizvodnja optičnih mikroskopov, gl. 33.40 
- proizvodnja laserjev, gl. 33.40 

 33.3 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje 

 33.30  33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje 

Sem spada: 
- razvoj in sestavljanje sistemov za kontinuirano industrijsko procesno krmiljenje (tudi za 

avtomatizirane proizvodne postroje, v katerih so različni stroji, naprave za manipulacijo in 
naprave za centralizirano upravljanje) 

 33.4 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 

 33.40  33.400 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme 

Sem spada: 
- proizvodnja optičnih elementov, montiranih ali ne 

 neobdelanih optičnih elementov iz nesteklenih snovi 
 prizem, leč, optičnih zrcal, barvnih filtrov, polarizacijskih elementov iz stekla ali drugih snovi 
 neoplaščenih optičnih vlaken in kablov za prenos slike ali uporabo v optičnih napravah, 

npr. pri endoskopiji - stekel za očala in kontaktnih leč 
 okvirjev za očala in kompletnih očal, ne glede na to, ali imajo optična stekla ali ne: 

sončnih očal, zaščitnih, korektivnih očal... 
- proizvodnja optičnih instrumentov 

 optičnih mikroskopov, opreme za mikrofotografijo in projekcijo, povečevalnih stekel, 
nitnih števcev, difraktografov  

 daljnogledov, teleskopov, refraktorjev, astronomske opreme ipd. 
 laserjev, razen laserskih diod  

- proizvodnja fotografske in kinematografske opreme 
 kamer 
 projektorjev, povečevalnikov 
 elektronskih bliskovk, flešev in podobnih naprav 
 naprav in opreme za fotografske in kinematografske laboratorije, projekcijskih platen 

Sem spada tudi: 
- popravila in vzdrževanje optičnih instrumentov in poklicne fotografske opreme 

Sem ne spada: 
- proizvodnja fotografskih kemikalij, gl. 24.64 
- proizvodnja neobdelanih optičnih elementov in stekla, gl. 26.15 
- proizvodnja  oplaščenih optičnih vlaken, ki se uporabljajo predvsem v telekomunikacijah, gl. 31.30 
- proizvodnja bliskovk na bučko, gl. 31.50 
- proizvodnja laserskih diod, gl. 32.10 
- proizvodnja televizijskih kamer, gl. 32.20 
- proizvodnja digitalnih fotoaparatov, gl. 32.30 
- proizvodnja optičnih merilnih in kontrolnih instrumentov, gl. 33.20 
- proizvodnja neoptičnih mikroskopov, gl. 33.20 
- montaža, pripasovanje in popravila očal in drugih optičnih pripomočkov, gl. 52.488 
- popravila fotoaparatov, gl. 52.740 

 33.5 Proizvodnja ur 

 33.50  33.500 Proizvodnja ur 

Sem spada: 
- proizvodnja ur vseh vrst, tudi za armaturne plošče; ohišij za ure, tudi iz plemenitih kovin, 

urnih nihal vseh vrst 
- proizvodnja opreme za merjenje, evidentiranje ali drugo prikazovanje časa ali časovnih 

intervalov, kot so parkirne ure, časovna stikala, procesne ure in podobne naprave 
- proizvodnja sestavnih delov za ure, kot so vzmeti,kamni, kolesca, številčnice, kovinski 

pasovi za zapestne ure 

Sem ne spada: 
- proizvodnja nekovinskih jermenčkov za ure, gl. 19.20 
- proizvodnja stekelc za ure, gl. 26.150 
- popravilo ur, gl. 52.73 
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DM  PROIZVODNJA VOZIL IN PLOVIL 

 34  PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC 

 34.1 Proizvodnja motornih vozil 

 34.10  34.100 Proizvodnja motornih vozil 

Sem spada: 
- proizvodnja osebnih avtomobilov 
- proizvodnja gospodarskih vozil 

 dostavnih vozil, tovornjakov, vlačilcev za polprikolice, prekucnikov za uporabo zunaj cestišč 
- proizvodnja avtobusov, trolejbusov in podobnih vozil 
- proizvodnja motorjev za motorna vozila 
- proizvodnja šasij, opremljenih z motorjem 
- proizvodnja drugih motornih vozil 

 motornih sani, vozičkov za golf, amfibijskih vozil, gasilskih avtomobilov, vozil za pometanje 
cest 

Sem ne spada: 
- proizvodnja kmetijskih in industrijskih traktorjev, gl. 29.31, 29.52 
- proizvodnja električne napeljave za vozila, gl. 31.61 
- proizvodnja karoserij za motorna vozila, gl. 34.20 
- proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila, gl. 34.30 
- vzdrževanje, popravilo in predelava motornih vozil, gl. 50.20 

 34.2 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 

 34.20  34.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic 

Sem spada: 
- proizvodnja karoserij in kabin za motorna vozila 
- proizvodnja prikolic in polprikolic: 

 cistern 
 počitniških prikolic 

- opremljanje vseh vrst motornih vozil, prikolic in polprikolic 
- proizvodnja zabojnikov (kontejnerjev) za en ali več načinov transporta 

Sem ne spada: 
- proizvodnja prikolic in polprikolic, namenjenih za uporabo v kmetijstvu, gl. 29.32 

 34.3 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje 

 34.30  34.300 Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila in njihove motorje 

Sem spada: 
- proizvodnja raznih delov in dodatne opreme za motorna vozila 

 zavor, menjalnikov, osi, koles, amortizerjev, glušilcev, izpušnikov, sklopk, volanov, krmilnih 
drogov, krmilnih gonil, katalizatorjev 

- proizvodnja delov in dodatne opreme za karoserije motornih vozil 
 varnostnih pasov, varnostnih blazin, vrat, odbijačev 

Sem ne spada: 
- proizvodnja akumulatorskih baterij za vozila, gl. 31.40 
- proizvodnja električnih naprav za motorna vozila, gl. 31.61 
- vzdrževanje, popravilo in predelava motornih vozil, gl. 50.20 

 35 PROIZVODNJA DRUGIH VOZIL IN PLOVIL 

 35.1 Gradnja in popravilo ladij, čolnov 

 35.11  35.110 Gradnja in popravilo ladij 

Sem spada: 
- gradnja trgovskih ladij, potniških ladij, trajektov, tovornih ladij, tankerjev 
- gradnja bojnih ladij 
- gradnja ribiških ladij in čolnov 

Sem spada tudi: 
- gradnja plovil na zračno blazino 
- gradnja vrtalnih ploščadi, plavajočih ali potopljenih 
- gradnja plavajočih konstrukcij 

 plavajočih dokov, pontonov, plavajočih bazenov, plavajočih pristajalnih ploščadi, boj, 
plavajočih cistern, splavov  

- vzdrževanje, popravila in predelava ladij 
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Sem ne spada: 
- proizvodnja ladijskih vijakov in sider, gl. 28.75 
- proizvodnja ladijskih motorjev, gl. 29.11 
- proizvodnja navigacijskih instrumentov, gl. 33.20 
- proizvodnja amfibijskih vozil, gl. 34.10 
- proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport, gl. 35.12 
- proizvodnja napihljivih čolnov in splavov, gl. 35.12 
- razrez ladij, gl. 37.10 

 35.12  35.120 Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport 

Sem spada: 
- gradnja jadrnic 
- proizvodnja motornih čolnov 
- proizvodnja napihljivih čolnov in splavov  
- proizvodnja drugih čolnov za razvedrilo in šport 

 kanujev, kajakov, veslaških čolnov 

Sem spada tudi: 
- vzdrževanje, popravila in predelava čolnov za razvedrilo 

Sem ne spada: 
- proizvodnja lesenih vesel, gl. 20.51 
- proizvodnja ladijskih motorjev, gl. 29.11 
- proizvodnja jadralnih desk, gl. 36.40 

 35.2 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 

 35.20  35.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil 

Sem spada: 
- proizvodnja električnih in dizelskih tirnih lokomotiv 
- proizvodnja samovoznih železniških ali tramvajskih vagonov ali vzdrževalnih in servisnih 

tirnih vozil 
- proizvodnja železniških in tramvajskih vagonov brez lastnega pogona 

 potniških vagonov, tovornih vagonov, vagonskih cistern, zaprtih in odprtih 
samoizpraznjevalnih vagonov, tovarniških vagonov, vagonskih dvigal, tenderjev... 

- proizvodnja posebnih delov železniških in tramvajskih lokomotiv in vagonov 
 kolesnih vozičkov, kolesnih dvojic, zavor in njihovih delov, kljuk in delov spojk, odbijačev in 

njihovih delov, amortizerjev, vagonskih in lokomotivskih podvozij, karoserij, spojnih 
hodnikov 

- proizvodnja mehanične opreme za signalizacijo, varnost in urejanje prometa 

Sem ne spada: 
- proizvodnja nesestavljenih tirnic, gl. 27.10 
- proizvodnja motorjev in turbin, gl. 29.11 
- proizvodnja električnih motorjev, gl. 31.10 
- proizvodnja električnih signalnih, varnostnih in prometno-krmilnih naprav, gl. 31.62 

 35.3 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 

 35.30  35.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil 

Sem spada: 
- proizvodnja letal za prevoz blaga in potnikov, za vojaške namene, za šport in druge 

namene 
- prozvodnja helikopterjev 
- proizvodnja jadralnih letal in zmajev 
- proizvodnja cepelinov in balonov 
- proizvodnja vesoljskih plovil in lansirnih vozil, satelitov, planetarnih sond, vesoljskih postaj 
- proizvodnja posameznih delov in dodatne opreme za našteta plovila 

 večjih sestavov, kot so trup, krila, krmila, kolesje, tanki za gorivo, ohišja za bombe 
 propelerjev, helikopterskih rotorjev in rotorskih lopatic 
 motorjev in drugih strojev za letala 
 delov turboreakcijskih in turbopropelerskih motorjev 

- proizvodnja opreme za lansiranje letal, krovna prestrezala letal 
- proizvodnja naprav za treniranje letenja 

Sem spada tudi: 
- popravila in vzdrževanje letalskih motorjev 
- ponovno usposabljanje letal 
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Sem ne spada: 
- proizvodnja padal, gl. 17.40 
- proizvodnja vojaških balističnih raket, gl. 29.60 
- proizvodnja vžigalnih naprav in drugih električnih delov za motorje z notranjim zgorevanjem, 

gl. 31.61 
- proizvodnja instrumentov za zračna plovila, gl. 33.20 
- proizvodnja letalskih navigacijskih sistemov, gl. 33.20 

 35.4 Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide 

 35.41  35.410 Proizvodnja motornih koles 

Sem spada: 
- proizvodnja motornih koles, mopedov in koles s pomožnim motorjem 
- proizvodnja prikolic za motorna kolesa 
- proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna kolesa 

Sem ne spada: 
- proizvodnja motorjev za motorna kolesa, gl. 34.10 
- proizvodnja delov motorjev za motorna kolesa, gl. 34.30 
- proizvodnja koles, gl. 35.42 
- proizvodnja invalidskih vozičkov, gl. 35.43 

 35.42 35.420 Proizvodnja koles 

Sem spada: 
- proizvodnja koles brez motorja in drugih koles, tudi tovornih triciklov 
- proizvodnja delov in dodatne opreme za kolesa 

Sem ne spada: 
- proizvodnja koles s pomožnim motorjem, gl. 35.41 
- proizvodnja vozil-igrač, gl. 36.50 

 35.43  35.430 Proizvodnja vozil za invalide 

Sem spada: 
- proizvodnja invalidskih vozičkov s pogonom ali brez njega 
- proizvodnja delov in opreme za invalidske vozičke 

 35.5 Proizvodnja drugih vozil, d.n. 

 35.50  35.500 Proizvodnja drugih vozil, d.n. 

Sem spada: 
- proizvodnja samokolnic, prtljažnih vozičkov, ročnih vozičkov, ciz 
- proizvodnja vprežnih vozil 
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DN  PROIZVODNJA POHIŠTVA IN DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI; 
RECIKLAŽA 

 
V oddelek 36 spadajo preostale predelovalne dejavnosti; tu običajni kriteriji razvrščanja niso uporabljeni. 
 

Popravila izdelkov iz oddelka 36 spadajo večinoma v 52.7 (Popravila izdelkov široke porabe), 
razen popravila pohištva, glasbil, profesionalne opreme, kegljišč ipd.  

 36  PROIZVODNJA POHIŠTVA; DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

 36.1 Proizvodnja pohištva 

 36.11  36.110 Proizvodnja sedežnega pohištva 

Sem spada: 
- proizvodnja stolov in sedežev za pisarne, delovne prostore in stanovanja iz kateregakoli 

materiala 
- proizvodnja sedežev za dvorane (gledališča, kinodvorane) iz kateregakoli materiala 
- proizvodnja sedežev za vozila iz kateregakoli materiala (avtotapetništvo) 
- proizvodnja oblazinjenega sedežnega pohištva: kavčev, foteljev, zof  ipd. 
- proizvodnja vrtnih stolov in sedežev 

Sem spada tudi: 
- dodelava sedežev in stolov, kot npr. tapeciranje 

Sem ne spada: 
- proizvodnja medicinskih, kirurških, zobozdravniških, brivskih, veterinarskih stolov, gl.  33.10 

 36.12  36.120 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega 

Sem spada: 
- proizvodnja posebne opreme za trgovine, restavracije, šole, cerkve 

 razstavnih vitrin, predalnikov, pultov  ipd. 
- proizvodnja pisarniškega pohištva  

Sem spada tudi: 
- proizvodnja pohištvene opreme za laboratorije 

Sem ne spada:  
- proizvodnja svetilk in naprav za razsvetljavo, gl. 31.50 
- proizvodnja medicinskega, kirurškega, zobozdravniškega ali veterinarskega pohištva, gl. 33.10 

 36.13  36.130 Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega 

Sem spada: 
- proizvodnja pritrjenega kuhinjskega pohištva, visečih omaric ipd. 
- proizvodnja kredenc, omar, delovnih pultov 

 36.14  36.140 Proizvodnja drugega pohištva 

Sem spada: 
- proizvodnja pohištva za spalnice, dnevne sobe, vrtove 

Sem spada tudi: 
- dodelava  pohištva (razen sedežnega), kot je tapeciranje, poslikava, loščenje 
- restavriranje pohištva 

Sem ne spada: 
- proizvodnja svetilk in naprav za razsvetljavo, gl. 31.50 

 36.15  36.150 Proizvodnja žimnic 

Sem spada: 
- proizvodnja nosilcev za žimnice 
- proizvodnja žimnic 

 žimnic, opremljenih z vzmetmi ali z drugimi materiali 
 posteljnih vložkov iz penaste gume ali penaste plastike 

Sem ne spada: 
- proizvodnja blazin, okroglih blazin za sedenje, blazinic, prešitih odej in pernic, gl. 17.40 
- proizvodnja napihljivih blazin, gl. 25.13 



STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 D  PREDELOVALNE DEJAVNOSTI 

131 

 36.2 Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 

 36.21  36.210 Kovanje kovancev  

Sem spada: 
- proizvodnja kovancev, tudi tistih, ki veljajo kot plačilno sredstvo; kovanje medalj, tudi iz 

plemenitih kovin 

 36.22  36.220 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 

Sem spada: 
- obdelovanje biserov 
- obdelovanje dragih in poldragih kamnov, tudi rekonstruiranih ali sintetičnih dragih in 

poldragih kamnov 
- brušenje diamantov 
- izdelovanje nakita iz plemenitih kovin ali zlitin ali iz dragih in poldragih kamnov, tudi v 

kombinaciji z drugimi materiali 
- izdelovanje zlatarskih izdelkov iz plemenitih kovin ali zlitin: 

 jedilnega pribora, krožnikov, posod, toaletnega ali pisarniškega pribora, pribora za 
verske obrede... 

Sem spada tudi: 
- graviranje in cizeliranje predmetov iz dragih kovin 

Sem ne spada: 
- proizvodnja pozlačenih in posrebrenih izdelkov iz neplemenitih kovin, gl. 28 
- proizvodnja ohišij za ure in kovinskih jermenčkov, gl. 33.50 
- proizvodnja bižuterije, gl. 36.61 
- popravila nakita, gl. 52.73 

 36.3 Proizvodnja glasbil 

 36.30  36.300 Proizvodnja glasbil 

Sem spada: 
- proizvodnja godal 
- proizvodnja glasbil s klaviaturo, tudi avtomatskih klavirjev 
- proizvodnja orgel in harmonijev 
- proizvodnja harmonik in podobnih instrumentov, tudi orglic 
- proizvodnja pihal 
- proizvodnja tolkal 
- proizvodnja elektronskih glasbil 
- proizvodnja glasbenih skrinjic, lajn, mehaničnih pojočih ptičkov, pojočih žag... 
- proizvodnja delov glasbil ter druge glasbene opreme: metronomov, ustnikov, dušilcev, 

valjev za glasbene avtomate... 

Sem spada tudi: 
- proizvodnja piščalk, rogov in drugih piskal, tudi za signaliziranje 
- popravilo glasbil 

Sem ne spada: 
- proizvodnja mikrofonov, ojačevalcev, slušalk ipd., gl. 32.30 
- proizvodnja glasbil - igračk, gl. 36.50 
- proizvodnja gramofonov, magnetofonov ipd., gl. 32.30 
- uglaševanje glasbil, gl. 52.74 
- snemanje, izdajanje in razmnoževanje posnetih plošč in trakov, gl. 22, 92.11 

 36.4 Proizvodnja športnih izdelkov  

 36.40  36.400 Proizvodnja športnih izdelkov  

Sem spada: 
- proizvodnja športne opreme in predmetov za šport v dvoranah in na prostem 

 žog vseh vrst 
 loparjev, kijev, palic ipd. 
 smuči, varnostnih vezi, smučarskih palic 
 jadralnih desk 
 pribora za športni ribolov, tudi vrš in ročnih mrež 
 pribora za lov, alpinizem, planinstvo 
 usnjenih športnih rokavic in pokrival 
 drsalk, kotalk... 
 lokov, samostrelov 
 gimnastične in atletske opreme, naprav za fitnes 
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Sem ne spada: 
- proizvodnja jader, gl. 17.40 
- proizvodnja ribiških mrež, gl. 17.52 
- proizvodnja športnih oblačil, gl. 18 
- proizvodnja sedel in konjske opreme, gl. 19.20 
- proizvodnja športne obutve, gl. 19.30 
- proizvodnja orožja in streliva, gl. 29.60 
- proizvodnja športnih vozil, gl. 34, 35 
- proizvodnja čolnov in jadrnic, gl. 35.12 
- proizvodnja miz za biljard ter kegljaških stez, gl. 36.50 
- proizvodnja bičev in korobačev, gl. 36.63 
- popravila športne opreme, montaža smuči, gl. 52.74 

 36.5 Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač 

 36.50  36.500  Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač 

Sem spada: 
- proizvodnja lutk, punčk, medvedkov ipd. in dodatkov zanje 
- proizvodnja različnih igrač s kolesi, namenjenih za vožnjo, tudi triciklov 
- proizvodnja glasbil - igrač 
- proizvodnja različnih namiznih družabnih iger  
- proizvodnja igralnih kart 
- proizvodnja miz, igralnih avtomatov z žetoni, opreme za igre na srečo, opreme za avtomatska 

kegljišča in bowling 
- proizvodnja elektronskih  in videoiger 
- proizvodnja različnih modelov, npr. električnih vlakcev, elementov za sestavljanje 
- proizvodnja sestavljank ipd. 

Sem ne spada: 
- proizvodnja koles, gl. 35.42 
- proizvodnja predmetov za pustovanja, praznovanja različnih praznikov in običajev in 

drugih predmetov za zabavo, gl. 36.63 
- izdajanje računalniških igric, gl. 72.21 

 36.6 Druge predelovalne dejavnosti 

 36.61  36.610 Proizvodnja bižuterije 

Sem spada: 
- izdelovanje umetnih biserov in nakita iz neplemenitih materialov 
- izdelovanje značk in priponk iz navadnih kovin 

Sem ne spada: 
- proizvodnja nakita iz plemenitih kovin in dragih kamnov, gl. 36.22 

 36.62  36.620 Proizvodnja metel in krtač 

Sem spada: 
- proizvodnja metel, slikarskih in drugih čopičev, metel, vgrajenih v stroje, ročnih mehanskih 

pometal, pripomočkov za brisanje prahu in tal, pleskarskih blazinic, valjčkov, brisalcev za 
steklo in drugih krtač, metel, ščetk... 

- proizvodnja krtač za čiščenje čevljev in obleke 

 36.63  36.630 Proizvodnja drugih izdelkov 

Sem spada: 
- proizvodnja pisal in svinčnikov vseh vrst 

 min za svinčnike, vložkov za kemične svinčnike 
- proizvodnja različnih štampiljk in numeratorjev za ročno tiskanje, trakov za tiskalnike in 

pisalne stroje, blazinic za štampiljke 
- proizvodnja otroških vozičkov 
- proizvodnja dežnikov, sončnikov, sprehajalnih in drugih palic, bičev, korobačev, različnih 

gumbov, pripenjačev, zadrg 
- proizvodnja vžigalic in raznih vžigalnikov za cigarete 
- proizvodnja sveč, bakel, izdelkov iz stearina ali voska (svečarstvo in voskarstvo) 
- proizvodnja didaktičnih pripomočkov 
- proizvodnja predmetov za osebno rabo 

 pip za kajenje, glavnikov, glavničkov in drugih podobnih predmetov, lasulj, umetnih trepalnic in 
brad... 

- proizvodnja termovk in posod z vakuumsko izolacijo 
- proizvodnja vrtiljakov, gugalnic, strelišč v zabaviščnih parkih in druge podobne opreme 
- proizvodnja linoleja in podobnih trdih materialov za prekrivanje tal 
- proizvodnja različnih predmetov, okrasja za praznike, umetnega cvetja in sadja, predmetov za 

šalo ipd. 
- proizvodnja krojaških in izložbenih lutk 
- prepariranje in gačenje živali 
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Sem spada tudi: 
- proizvodnja panjev in umetnega satja za čebele 
- proizvodnja reliefov in maket 
- proizvodnja okrasnih predmetov iz različnih materialov 
- izdelovanje reklamnih predmetov 
- izdelovanje turističnih spominkov 
- regeneracija trakov za pisalne stroje in tiskalnike 

Sem ne spada: 
- pridobivanje žime, gl. 01.22 
- lectarstvo, gl. 15.82 
- medičarstvo, gl. 15.89  
- proizvodnja stenja za svetilke, gl. 17.54 
- izdelovanje strun iz črev, gl. 36.30 
- predelava cunj za tapetništvo, gl. 37.20 
- popravilo dežnikov in sončnikov, gl. 52.74 

 37 RECIKLAŽA 
 
Sem spada predelava ostankov in odpadkov, rabljenih ali ne, v sekundarno surovino. Postopki obdelave 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 nadaljnjo predelavo in se zato upošteva kot 
polizdelek. 

 37.1 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov 

 37.10  37.100 Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov 

Sem spada: 
- predelava kovinskih ostankov, odpadkov in kovinskih predmetov, rabljenih ali ne, v sekundarno 

surovino.  

Primeri: 
- mehanično stiskanje kovinskih ostankov, npr. starih avtomobilov, pralnih strojev, koles ipd. 
- mehanično zmanjševanje velikih kovinskih kosov, npr. vagonov 
- odstranjevanje še uporabnih delov iz odrabljenih predmetov, npr. avtomobilov 
- odstranjevanje nevarnih ali škodljivih odpadkov iz odrabljenih predmetov, npr. olja, 

hladilne tekočine, goriv ipd..  

Sem spada tudi: 
- razrez ladij 

Sem ne spada: 
- proizvodnja novih izdelkov iz sekundarnih surovin, gl. 27-36 
- trgovina na debelo z ostanki in odpadki, tudi zbiranje, razvrščanje, pakiranje, trgovanje 

ipd., brez industrijske predelave, gl. 51.57 
- trgovina na debelo in trgovina na drobno z rabljenim blagom, gl. 51,52.50 

 37.2 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov 

 37.20  37.200 Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov 

Sem spada: 
- predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in nekovinskih predmetov, rabljenih ali ne, v 

sekundarne surovine. Primeri: 
- predelava gume, npr. odrabljenih plaščev, v sekundarno surovino 
- sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne surovine za cevi, posode, palete 

ipd. 
- regeneriranje kemikalij iz kemičnih odpadkov 
- sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla 
- sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za pridobitev sekundarne 

surovine. 

Sem ne spada: 
- proizvodnja novih izdelkov iz sekundarnih surovin, npr. preje iz tekstilnih ostankov, 

vlaknin iz odpadnega papirja ali obnavljanje plaščev, mora biti uvrščena v ustrezni razred 
proizvodnje 

- predelava odpadkov hrane, pijač in tobaka, gl. 15, 16 
- predelava izrabljenega torija ali urana, gl. 23.30 
- proizvodnja komposta iz organskih odpadkov, gl. 24.15 
- trgovina na debelo z ostanki in odpadki, tudi zbiranje, razvrščanje, pakiranje, trgovanje 

ipd., brez industrijske predelave, gl. 51.57 
- trgovina na debelo in trgovina na drobno z rabljenim blagom, gl. 51,52.50 
- odstranjevanje odpadkov brez funkcije pridobivanja sekundarnih surovin, gl. 90 
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E  OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO 

 40  OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN TOPLO 
VODO 

 
V ta oddelek spada oskrba z električno energijo, zemeljskim plinom, paro in toplo vodo po stalnem omrežju vodov, 
kablov in cevi. Velikost omrežja ni odločilna. Proizvodnje energije se ne obravnava kot pomožno dejavnost, zato se 
tudi obrati, ki proizvajajo energijo le za lastno porabo in ne za prodajo na trgu, razvrščajo v ta oddelek (industrijske 
kotlarne in elektrarne, kotlarne stanovanjskih blokov ipd.).  
 
S proizvodnjo, z upravljanjem infrastrukture in z dobavo končnih porabnikom se lahko ukvarja ista ali druga enota. Enote, ki se 
ukvarjajo z oskrbo z več energenti, se razvrstijo glede na pretežno dejavnost. 
 

 40.1 Oskrba z električno energijo 

 40.11  Proizvodnja električne energije 

 40.111 Proizvodnja električne energije v HE 

 40.112 Proizvodnja električne energije v TE in JE 

Sem spada: 
- proizvodnja električne energije iz trdnih, tekočih in plinastih goriv, vključno z gedrskim 

gorivom, biomaso, bioplinom, geotermalno energijo in odpadki 

 40.113 Druga proizvodnja električne energije 

Sem spada: 
- proizvodnja električne energije v elektrarnah na sonce in veter 

 40.12 40.120 Prenos električne energije 

Sem spada:  
- upravljanje prenosnih omrežij in prenos električne energije od proizvajalcev do distribucijskih 

sistemov in odjemalcev 

Sem ne spada: 
- gradnja daljnovodov, gl. 45.21 

 40.13  Distribucija in trgovanje z  električno energijo 

 40.131 Distribucija električne energije 

Sem spada: 
- upravljanje distribucijskih omrežij in distribucija električne energije, prejete od elektrarn ali 

prenosa do odjemalcev 

 40.132 Trgovanje z električno energijo 

Sem spada: 
- prodaja električne energije odjemalcem 
- dejavnosti trgovcev, tržnih posrednikov ali zastopnikov, ki trgujejo z električno energijo 

preko sistemov za distribucijo energije, s katerimi upravljajo drugi. 

Sem ne spada: 
- gradnja distribucijskih napeljav, gl. 45.21 
- odčitovanje števcev porabe električne energije, gl. 74.873 

 40.2   Oskrba s plinastimi gorivi  

 40.21 40.210 Proizvodnja plina 

Sem spada: 
- proizvodnja plina za potrebe oskrbe s plinom, pridobljenega s suho destilacijo premoga, 

iz stranskih poljedelskih proizvodov ali iz odpadkov 
- proizvodnja plinastih goriv z določeno kurilnostjo s čiščenjem, mešanjem in drugimi 

procesi iz plinov različnih tipov, tudi iz zemeljskega plina 

Sem ne spada: 
- pridobivanje zemeljskega plina, gl. 11.10 
- delovanje koksarniških peči, gl. 23.10 
- proizvodnja naftnih derivatov, gl. 23.20 
- proizvodnja tehničnih plinov, gl. 24.11 
- prodaja plinastih goriv na debelo ali prodaja plina v jeklenkah, gl. 51.12, 51.51, 52.48 in 52.6 
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 40.22  Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 

 40.221 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži 

Sem spada: 
- distribucija in oskrba s plinastimi  gorivi  vseh vrst po plinovodni mreži 

 40.222 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži 

Sem spada: 
- prodaja plina porabnikom preko plinovodne mreže 
- dejavnost trgovcev, tržnih posrednikov in zastopnikov, ki trgujejo s plinom preko sistemov 

za distribucijo, s katerimi upravljajo drugi 

Sem ne spada: 
- gradnja in vzdrževanje plinovodov, gl. 45.21 
- prodaja plinastih goriv na debelo ali prodaja plina v jeklenkah, gl. 51.12, 51.51, 52.48 in 

52.6 
- transport plinov po plinovodih (razen  distribucijskega omrežja), gl. 60.30 
- odčitovanje števcev porabe plina, gl. 74.873 

 40.3 Oskrba s paro in toplo vodo 

 40.30  40.300 Oskrba s paro in toplo vodo 

Sem spada: 
- proizvodnja in zbiranje pare in vroče vode za ogrevanje, pogon in druge namene 
- proizvodnja hladilne vode in ledu za hlajenje   
- distribucija pare in vroče vode za ogrevanje, pogon in druge namene 
- distribucija hladilne vode ali ledu 

Sem ne spada: 
- gradnja in vzdrževanje toplovodov, gl. 45.21 
- odčitovanje števcev porabe tople vode, gl. 74.873 

 41 ZBIRANJE, ČIŠČENJE IN DISTRIBUCIJA VODE 

 41.0 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 

 41.00  41.000 Zbiranje, čiščenje in distribucija vode 

Sem spada tudi: 
- razsoljevanje morske vode, če je pridobivanje vode glavni namen 

Sem ne spada: 
- delovanje namakalnih sistemov za poljedelstvo, gl. 01.41 
- gradnja in vzdrževanje vodovodov, gl. 45.21 
- odčitovanje števcev porabe vode, gl. 74.873 
- ravnanje z odpadnimi vodami samo zaradi preprečevanja onesnaževanja, gl. 90.  
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F  GRADBENIŠTVO 

 
V  ta oddelek spada splošno in specializirano gradbeništvo za visoke in nizke gradnje, instalacije in zaključna dela v 
stavbah. Upoštevane so tako nove gradnje kot obnovitvena dela, popravila, vzdrževanje, postavljanje montažnih stavb ali 
objektov na gradbišču in tudi gradnja začasnih objektov.  
 
Splošno gradbeništvo pomeni gradnjo kompletnih stanovanjskih, poslovnih stavb, poslopij ipd., ali pa gradnjo objektov 

nizke gradnje kot so avtoceste, ceste, mostovi, tuneli, železnice, letališča, pristanišča in drugi vodni objekti, namakalni 
sistemi, kanalizacija, industrijski objekti, cevovodi in električni vodi, športni objekti itd. Ta dela se lahko opravlja za svoj račun 
ali pa za plačilo ali pogodbeno. Posamezna dela,  včasih tudi vsa dela, lahko opravijo podizvajalci.  
 
Med specializirano gradbeništvo spada gradnja delov stavb in objektov nizke gradnje ali pripravljalna dela za ta namen. 

Običajno gre za specializirana dela, ki zahtevajo posebno strokovnost ali opremo. Sem spadajo dejavnosti kot je zabijanje 
pilotov, dela na temeljih, vrtanje vodnjakov za vodo, betonska dela, zidanje, tlakovanje, pokrivanje streh itd. Postavljanje 
kovinskih konstrukcij se razvršča sem pod pogojem, da konstrukcije ne proizvaja ista enota. Dela specializiranih strok 
izvajajo običajno podizvajalci in se opravljajo zlasti pri popravilih neposredno za lastnika nepremičnine. 
 
Med inštalacije pri gradnjah spada montaža vseh vrst napeljav, ki so potrebne za funkcionalnost stavbe. Te dejavnosti se 

običajno opravljajo na gradbišču, čeprav se lahko del dela opravi v delavnici. Sem spadajo vodovodne napeljave, inštalacija 
sistemov za ogrevanje in klimatskih naprav, anten, alarmnih sistemov in podobnih električnih napeljav, inštalacija 
protipožarnih škropilnih sistemov, dvigal in tekočih stopnic itd. Vključena so tudi izolacijska dela (proti vodi, vročini, hrupu...), 
montaža ograj, vgradnja hladilnih sistemov, inštalacija razsvetljave in signalnih sistemov za ceste, železnice, letališča, 
pristanišča itd. Sem spadajo tudi  tovrstna popravila in vzdrževanje. 
 
Med zaključna gradbena dela spadajo dejavnosti, potrebne za dokončanje zgradbe, npr. zasteklevanje, fasaderska dela, 

beljenje, polaganje talnih in stenskih obloge, brušenje tal, vgrajevanje stavbnega pohištva (stopnic, vrat, oken ipd.), čiščenje 
novogradnje itd. Vključena so tudi tovrstna popravila in vzdrževanje.  
 

Sem ne spada: 
- urejanje in vzdrževanje parkov, trat in vrtov ob zgradbah, gl. 01.41 
- proizvodnja gradbenih materialov, gl. področji C in D 
- gradbene dejavnosti, ki so neposredno povezane s pridobivanjem nafte in zemeljskega 

plina, gl. 11.20. Vendar pa gradnja stavb, cest itd. v rudniku ostaja v tem razredu. 
- montaža industrijske opreme, gl. področje D (npr. montaža industrijskih peči, turbin itd.) 
- postavljanje montažnih stavb ali objektov lastne izdelave  je razvrščeno v ustrezni oddelek 

predelovalnih dejavnosti, odvisno od uporabljenega materiala. Postavljanje betonskih montažnih 
elementov lastne izdelave pa se razvršča v gradbeništvo. 

- montaža stavbnega pohištva ali tesarskih izdelkov lastne izdelave je razvrščena v 
ustrezni oddelek predelovalnih dejavnosti, odvisno od uporabljenega materiala. 

- montaža kovinskih konstrukcij lastne izdelave, gl. 28.111. 
- arhitekturne in inženirske dejavnosti, gl.  74.20 
- gradbeno projektiranje, gl. 74.20. 
- čiščenje oken, dimnikov, grelcev vode, notranjosti stavb itd., gl. 74.70. 

 

 45 GRADBENIŠTVO 

 45.1 Pripravljalna dela na gradbiščih 

 45.11  45.110 Rušenje objektov in zemeljska dela 

Sem spada: 
- rušenje objektov in drugih konstrukcij 
- čiščenje gradbišča 
- zemeljska dela: površinski odkop gradbišča, izkop, odkop in razstreljevanje skal (minerstvo), 

kopanje jarkov, nasipavanje, planiranje  
- priprava zemljišč za rudarjenje: odstranitev površinskega materiala in druga dela v zvezi 

s pripravo terena za rudarjenje 

Sem spada tudi: 
- drenaža  gradbišča 
- drenaža kmetijskega ali gozdnega zemljišča 

 45.12  45.120 Raziskovalno vrtanje in sondiranje 

Sem spada: 
- vrtanje za raziskavo ležišč mineralnih surovin in vode, sondiranje za gradbene, geofizikalne, 

geološke in druge namene 
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Sem ne spada: 
- vrtanje proizvodnih  naftnih ali plinskih vrtin za plačilo ali po pogodbi, gl. 11.20 
- vrtanje in kopanje jaškov in vodnjakov, gl. 45.25 
- geofizikalno, geološko, seizmološko raziskovanje terena, gl. 74.20 

 45.2 Gradnja objektov in delov objektov 

 45.21  45.210 Splošna gradbena dela 

Sem spada: 
- gradnja vseh vrst stavb 
- gradnja objektov, kot so 

 mostovi, cestni nadvozi, viadukti, predori, podhodi ... 
- gradnja in vzdrževanje cevovodov, komunikacijskih in energetskih daljnovodov in 

napeljav do objekta 
- montaža in postavljanje vnaprej izdelanih gradbenih elementov na gradbišču 

Sem spada tudi: 
- splošna gradbena dela pri restavriranju in rekonstrukciji objektov 

Sem ne spada: 
- dejavnosti v zvezi s črpanjem nafte in zemeljskega plina, gl. 11.20 
- postavljanje lesenih  montažnih objektov lastne proizvodnje,  gl. 20  
- postavljanje steklenih  montažnih objektov lastne proizvodnje, gl. 26 
- postavljanje kovinskih montažnih objektov lastne proizvodnje, gl. 28 
- gradnja stadionov, plavalnih bazenov, telovadnic in drugih športnih objektov, gl. 45.23 
- inštalacije pri zgradbah, gl. 45.3 
- vzdrževanje stanovanjskih in drugih objektov, gl. 45.34 
- zaključna gradbena dela, gl. 45.4 
- nameščanje montažnih kopalnih bazenov, gl. 45.45 
- arhitekturne in inženirinške dejavnosti, gl. 74.20 
- projektni management pri gradnjah, gl. 74.20 

 45.22  45.220 Postavljanje ostrešij in krovska dela 

Sem spada: 
- postavljanje ostrešij 
- krovska dela  
- vodovzdržna izolacija, tudi vodoodbojna obdelava   
- postavljanje žlebov, snegolovov in podobna kleparska dela 

 45.23  45.230 Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih objektov 

Sem spada: 
- gradnja železniških prog 
- gradnja cest in drugih prometnih površin za cestni promet 
- gradnja letaliških stez 
- gradnja stadionov, aren, plavalnih bazenov, teniških igrišč, terenov za golf razen pripadajočih 

stavb 
- popravila in vzdrževanje železniških prog, letališč, pristanišč 
- urejanje in vzdrževanje javnih cest in poti ter površin za pešce  
- barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd. 

Sem spada tudi: 
- asfaltiranje in druga površinska obdelava funkcionalnih površin, dvorišč 
- postavljanje prometnih znakov, cestnih ograj, grbin 

Sem ne spada: 
- pripravljalna zemeljska dela, gl. 45.11 
- inštaliranje zasebnih kopalnih bazenov, gl. 45.45 

 45.24  45.240 Gradnja vodnih objektov 

Sem spada: 
- gradnja 

 plovnih poti, pristanišč in objektov na rekah, marin, zapornic 
 pregrad in nasipov 

- bagranje rečnega in morskega dna in podobna dela 
- podvodna dela 

Sem spada tudi: 
- gradbena dela na manj zahtevnih vodnih objektih (propusti, drenaže, urejanje vodotokov...) 

Sem ne spada: 
- upravljanje namakalnih sistemov, gl. 01.41 
- drenaža kmetijskih zemljišč, gl. 45.11 
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 45.25  45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok 

Sem spada: 
- specializirana gradbena dela, ki zahtevajo posebne veščine ali opremo 

 gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov 
 vrtanje in kopanje jaškov, gradnja vodnjakov 
 postavljanje jeklenih elementov, ki jih izvajalec ni sam izdelal 
 krivljenje jeklene armature 
 tlakovanje 
 polaganje kamnitih , betonskih in opečnih izdelkov 
 postavljanje in razstavljanje delovnih odrov in ploščadi 
 postavljanje dimnikov in peči (industrijskih in drugih) 
 razvlaževanje stavb 
 storitve z dvigali 
 dela, ki zahtevajo posebno plezalsko spretnost in opremo: dela na izpostavljenih 

mestih, npr. na visokih objektih 

Sem spada tudi: 
- zidanje peči in kaminov  

Sem ne spada: 
- oblaganje s keramičnimi ploščicami, gl. 45.43  
- dajanje odrov v najem brez postavljanja in razstavljanja, gl. 71.32 

 45.3 Inštalacije pri gradnjah 

 45.31  45.310 Električne inštalacije  

Sem spada: 
- inštalacije v stavbah in drugih objektih 

 električne inštalacije, tudi za ogrevanje  
 električni solarni kolektorji 
 telekomunikacijsko in podobno ožičenje  
 protivlomni in protipožarni alarmni sistemi 
 antenske naprave za stanovanjske zgradbe 
 strelovodi 
 dvigala in tekoče stopnice 

Sem ne spada: 
- montaža telekomunikacijskih sistemov, gl. 32.20 

 45.32  45.320 Izolacijska dela 

Sem spada: 
- polaganje toplotne, zvočne in vibracijske izolacije v stavbah in drugih objektih 

Sem ne spada: 
- vodovzdržne izolacije, gl. 45.22 

 45.33  45.330 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije 

Sem spada: 
- inštalacija v stavbah ali drugih gradbenih objektih: 

 vodovodne napeljave in sanitarne opreme, kanalizacije 
 plinske napeljave 
 ogrevalnih, prezračevalnih, hladilnih, klimatskih naprav in napeljav, termoregulacij 
 avtomatičnih gasilnih napeljav 

Sem spada tudi: 
- montaža in vzdrževanje neelektričnih solarnih naprav 
- popravilo in vzdrževanje in instaliranje plinskih naprav in naprav 

Sem ne spada: 
- električne  inštalacije, gl. 45.31 

 45.34  45.340 Druge inštalacije pri gradnjah 

Sem spada: 
- inštalacija razsvetljave in signalizacije cest, železnic, letališč in pristanišč 
- inštalacija drugje neomenjenih napeljav in opreme v stavbah in drugih gradbenih objektih 

 montaža rolet 
 montaža ograj 

Sem spada tudi: 
- splošno vzdrževanje  in popravila vodovodnih in električnih napeljav v stavbah  
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 45.4 Zaključna gradbena dela 

 45.41  45.410 Fasaderska in štukaterska dela 

Sem spada: 
- nanašanje notranjih ali zunanjih ometov, izdelava štukatur  pri stavbah in v drugih gradbenih 

objektih 

 45.42  45.420 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva 

Sem spada: 
- vgrajevanje vrat, oken, vratnih podbojev, okenskih okvirov, kuhinjske opreme, stopnic, 

opreme za trgovine in podobno, iz lesa ali drugih materialov; velja za elemente, ki jih ni 
izdelal izvajalec 

- notranja zaključna dela, kot so stropi, leseni opaži, premične pregrade 

Sem ne spada: 

- polaganje parketa in drugih lesenih talnih oblog, gl. 45.43 

 45.43  45.430 Oblaganje tal in sten 

Sem spada: 
- polaganje, nameščanje ali oblaganje tal, sten ali stropov v stavbah in drugih gradbenih objektih  

- s keramičnimi ploščicami  
- z betonskimi in kamnitimi ploščicami 

- s parketom ali drugimi lesenimi oblogami - s talnimi oblogami iz tekstila, linoleja, gume in 
plastičnih mas 

- z oblogami iz naravnega kamna, marmorja, granita, skrilavcev 
- z oblogami za tla ali stene iz teraca - s tapetami 

Sem spada tudi: 
- oblaganje peči s keramičnimi pečnicami 

- struženje in lakiranje parketa  

Sem ne spada: 

- zidanje peči in kaminov, gl.45.25 
- dejavnost dekoraterjev, gl. 74.85 

 45.44  Steklarska in pleskarska dela 

 45.441 Steklarska dela 

Sem spada: 
- zastekljevanje oken, vrat, nameščanje ogledal ipd. 

Sem ne spada: 

- uokvirjanje slik, gl.20.51 
- vgrajevanje oken, gl. 45.42 

 45.442 Pleskarska dela 

Sem spada: 
- barvanje notranjosti in zunanjosti zgradb  
- barvanje gradbenih konstrukcij  
- nespecializirano barvanje postavljenih kovinskih konstrukcij 

Sem ne spada: 
- barvanje in označevanje cestišč, parkirišč ipd, gl. 45.23  

 45.45  45.450 Druga zaključna gradbena dela 

Sem spada: 
- nameščanje montažnih kopalnih bazenov in podobnih izdelkov 
- čiščenje s paro, peskanje fasad in druga dela v zvezi z zunanjostjo zgradb 
- druga dopolnilna in zaključna gradbena dela 
- čiščenje novogradenj pred prevzemom 

Sem ne spada: 
- redno čiščenje notranjosti stavb, gl. 74.70 

 45.5   Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljavci 
strojev 

 45.50 45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev 

Sem spada: 
- dajanje dvigal v najem skupaj z upravljavci 

- storitve z lahko in težko gradbeno mehanizacijo 

Sem ne spada: 
- dajenje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem brez upravljalcev strojev, gl. 71.32
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G  TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV 

ŠIROKE PORABE 

 
V to področje spada trgovina z vsemi vrstami blaga na debelo in drobno (brez preoblikovanja) in opravljanje storitev, ki 
spadajo k prodaji. Trgovina na debelo in drobno je zadnja faza v distribuciji trgovskega blaga. V to področje se razvrščajo 
tudi popravila motornih vozil ter vgradnja in popravila izdelkov široke porabe.  
 
Prodaja brez preoblikovanja vključuje običajne postopke (manipulacijo), ki so povezani s trgovino, npr. razvrščanje in 

sestavljanje blaga, mešanje blaga (npr. vino ali pesek), stekleničenje (s poprejšnjim čiščenjem steklenic ali brez njega), 
pakiranje, prepakiranje blaga v manjše količine in opremljanje za distribucijo, skladiščenje (z zmrzovanjem, hlajenjem ali 
brez tega), čiščenje in sušenje kmetijskih izdelkov, razrez lesa, pločevine ali drugega blaga za svoj račun po želji kupca ter 
dostava in montaža blaga za svoj račun. 
 
Trgovina na debelo je preprodaja (prodaja brez preoblikovanja) novega in rabljenega blaga trgovcem na drobno, 

industrijskim, poslovnim, institucionalnim ali profesionalnim uporabnikom ali drugim trgovcem na debelo. Vključeno je tudi 
posredovanje pri kupovanju ali prodaji blaga takim enotam. Glavna vrsta enot v tem oddelku so trgovci na debelo, ki imajo 
blago v lasti in ga tržijo v svojem imenu za svoj račun. Sem pa spadajo tudi posredniki in zastopniki, ki tržijo tuje blago za 
svoj ali tuj račun, npr. komisionarji, agenti, posredniki, zadruge, ki se ukvarjajo s trženjem kmetijskih izdelkov ipd. Trgovci na 
debelo pogosto sestavljajo in razporejajo blago, ga pripravljajo in opremljajo za distribucijo, ga skladiščijo, hranijo v 
hladilnikih, dostavljajo in montirajo ter se ukvarjajo s promocijo prodaje. Vse te manipulacije, ki jih opravljajo za svoj račun, 
se štejejo za del trgovine na debelo. 
  
Trgovina na drobno je preprodaja (prodaja brez preoblikovanja) novih in rabljenih izdelkov kupcem za osebno ali 

gospodinjsko rabo v trgovinah, veleblagovnicah, na stojnicah, po pošti ali po internetu, od vrat do vrat, na dražbah itd. 
Večina trgovcev ima lastninsko pravico do blaga, ki ga prodajajo, nekateri pa delajo kot zastopniki principala in prodajajo 
komisijsko ali iz konsignacije.  
 

 50  PRODAJA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL; 
TRGOVINA NA DROBNO Z MOTORNIMI GORIVI 
Sem spada: 
- dejavnosti, razen proizvodnje in dajanja v najem, v zvezi z motornimi vozili in motornimi 

kolesi, tudi s tovornjaki: 
 trgovina na debelo in na drobno  ter posredništvo pri trgovini z novimi in rabljenimi 

vozili, njihovimi sestavnimi deli in opremo 
 vzdrževanje in popravila 
 pranje, poliranje in vleka vozil 

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno z motornimi gorivi, mazivi in hladilnimi tekočinami 
- prodaja avtomobilov prek interneta 

Sem ne spada: 
- dajanje avtomobilov v najem, gl. 71.10 
- dajanje motornih koles v najem, gl. 71.21 

 50.1 Trgovina z motornimi vozili 

 50.10   Trgovina z motornimi vozili 

Sem spada : 
- trgovina na debelo ali na drobno z novimi in rabljenimi motornimi vozili 

 z osebnimi avtomobili, tudi posebnimi motornimi vozili, kot so ambulantna vozila, minibusi ipd. 
 s tovornjaki, prikolicami in polprikolicami 
 z vozili za taborjenje, kot so počitniške prikolice in avtodomi 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo ali na drobno s terenskimi motornimi vozili (džipi) 
- posredništvo pri trgovini z vozili 
- dražbe avtomobilov, tudi preko interneta 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo ali na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila, 

gl. 50.30 
- trgovina na debelo s kmetijskimi traktorji, gl. 51.88 
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 50.101 Trgovina na debelo z motornimi vozili 

 50.102 Trgovina na drobno z motornimi vozili 

 50.103 Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili 

 50.2 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 

 50.20  50.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil 

Sem spada: 
- vzdrževanje in popravila motornih vozil 

 mehanična popravila 
 električna popravila, popravila elektronskega vžiga 
 redno servisiranje 
 popravilo karoserij  
 popravilo delov motornih vozil, tudi sedežev 
 pranje, poliranje - ličanje vozil - popravilo vetrobranskih stekel in oken 

- popravilo, montaža in zamenjava zračnic in plaščev pri kolesih ter uravnovešanje 
- protikorozijska zaščita 
- vleka 
- naknadno vgrajevanje delov in dodatne opreme 
- pomoč na cestah 

Sem ne spada: 
- obnavljanje in protektiranje plaščev, gl. 25.12 
- redni tehnični pregledi motornih vozil, gl. 74.30 
- popravila in polnjenje akumulatorjev, gl. 31.40 

 50.3 Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila 

 50.30  Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila 

 50.301 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila 

 50.302 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila 

 50.303 Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna vozila 

 50.4   Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi 
deli in opremo 

 50.40    Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina s posameznimi deli in opremo 

Sem spada: 
- trgovina na debelo ali na drobno z velikimi in malimi motornimi kolesi, tudi z mopedi 
- trgovina na debelo ali na drobno (tudi po pošti) s posameznimi deli in dodatno opremo za 

motorna kolesa 
- trgovina z motornimi kolesi in opremo prek posrednikov 
- vzdrževanje in popravilo motornih koles 

Sem ne spada: 
- trgovina, vzdrževanje in popravilo koles ter njihovih delov in dodatne opreme, gl. 51.18, 

51.47, 52.48, 52.74 

 50.401 Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo 

 50.402 Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo 

 50.403 Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in opremo 

 50.404 Vzdrževanje in popravila motornih koles 

 50.5 Trgovina na drobno z motornimi gorivi 

 50.50   Trgovina na drobno z motornimi gorivi 

 50.501 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi 

Sem spada: 
- trgovina na drobno z gorivi za avtomobile in motorna kolesa 
- trgovina  z mazivi in hladilnimi tekočinami 

 50.502 Posredništvo pri prodaji na drobno z motornimi gorivi 

Sem spada: 
- posredništvo pri prodaji na drobno z motornimi gorivi 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo z gorivi, gl. 51.51 
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 51  POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, RAZEN Z MOTORNIMI 
VOZILI 
Sam spada: 
- preprodaja (prodaja brez preoblikovanja) novega ali rabljenega blaga trgovcem na drobno, v 

industriji, trgovini, institucijam ipd. ali pa drugim trgovcem na debelo; posredovanje pri 
kupovanju in prodaji blaga 
 dejavnost trgovcev na debelo, distributerjev industrijskih proizvodov, izvoznikov, 

uvoznikov, nabavnih zadrug, posrednikov pri prodaji blaga, komisionarjev in trgovskih 
zastopnikov, kmetijskih zadrug 

Sem spada tudi: 
- običajne manipulacije v trgovini na debelo, kot je zbiranje, sortiranje in razvrščanje blaga v 

velikih količinah, pakiranje, mešanje, filtriranje in stekleničenje tekočin (npr. vina), 
razdeljevanje v manjše količine (npr. zdravila), skladiščenje, hlajenje, dostava in namestitev 
blaga za svoj račun 

Sem ne spada: 
- posredništvo in trgovina na debelo z motornimi vozili, prikolicami in motornimi kolesi, gl. 

50.101, 50.103, 50.401, 50.403 
- posredništvo in trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna 

vozila, gl. 50.301, 50.303, 50.401, 50.403 
- trgovina z nepremičninami, gl. 70 
- dajanje predmetov v najem in zakup (leasing), gl. 71 
- pakiranje, mešanje, stekleničenje ipd. za tuj račun, gl. 74.82 

 51.1 Posredništvo 

Sem spada: 
- dejavnost trgovskih posrednikov in trgovcev na debelo, ki trgujejo v svojem imenu in za 

račun drugih 
- dejavnost tistih, ki posredujejo med prodajalci in kupci in prevzemajo trgovske posle v 

imenu lastnika blaga, tudi preko interneta 
- dejavnost dražbenih hiš pri prodaji na debelo 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo za svoj račun, gl. 51.2 -  51.9 
- trgovina na drobno prek posrednikov, gl. 52 
- dejavnosti zavarovalniških agentov, gl. 67.20 
- dejavnosti posrednikov pri prodaji nepremičnin, gl. 70.3 

 51.11  51.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali, tekstilnih surovin, polizdelkov 

Sem spada tudi: 
- dejavnost kmetijskih zadrug brez lastne proizvodnje 

 51.12  51.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij 

Sem spada tudi: 
- posredništvo pri prodaji gnojil  

 51.13  51.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 

Sem spada tudi: 
- posredništvo pri prodaji montažnih hiš 

 51.14  51.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal 

Sem spada tudi: 
- posredništvo pri prodaji kmetijskih strojev 
- posredništvo pri prodaji pisarniških strojev in računalnikov 

 51.15   51.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav, drugih 
kovinskih izdelkov 

 51.16  51.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve, usnjenih izdelkov 

Sem spada tudi: 
- posredništvo pri prodaji krzna 

 51.17  51.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov 

 51.18  51.180 Posredništvo, specializirano za prodajo drugih določenih izdelkov 

Sem spada tudi: 
- posredništvo pri prodaji farmacevtskih izdelkov in kozmetike 
- posredništvo pri prodaji koles 
- posredništvo pri prodaji odpadkov in ostankov  
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 51.19  51.190 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov  
 

51.2  -    51.9       Te skupine zajemajo le trgovino na debelo za svoj račun 

 

 51.2 Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi živalmi 

 51.21  51.210 Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo s semenskim krompirjem 
- trgovina na debelo s semenom in čebulicami okrasnih rastlin 
- trgovina na debelo s krmo za domače živali 

 51.22  51.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo s semenom in čebulicami okrasnih rastlin, gl. 51.21 
- trgovina na debelo s tekstilnimi vlakni, gl. 51.56 

 51.23  51.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi 

 51.24  51.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem 

 51.25  51.250 Trgovina na debelo s surovim tobakom 

 51.3 Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 

 51.31  51.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo 

Sem spada: 
- trgovina na debelo z nepredelanim sadjem in zelenjavo, tudi s krompirjem  

 51.32  51.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki 

Sem spada: 
- trgovina na debelo z mesom, divjačino, predelanim mesom  

 51.33   51.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem, maščobami 

 51.34  51.340 Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami 

Sem spada tudi: 
- nakupovanje in stekleničenje vina brez prejšnje obdelave 
- nakupovanje vina in stekleničenje po mešanju in čiščenju 

 51.35  51.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki 

 51.36  51.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo s pekarskimi izdelki 

 51.37  51.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami 

 51.38  51.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo z izdelki iz krompirja 
- trgovina na debelo s krmo za hišne živali 

 51.39   51.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki 

 51.4 Trgovina na debelo z izdelki široke porabe 

 51.41  51.410 Trgovina na debelo s tekstilom 

Sem spada: 
- trgovina na debelo s prejo 
- trgovina na debelo s tkaninami 
- trgovina na debelo z gospodinjskim perilom ipd. 
- trgovina na debelo z galanterijo, iglami, sukanci ipd. 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo s tekstilnimi vlakni, gl. 51.56 
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 51.42  51.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo 

Sem spada: 
- trgovina na debelo z oblačili, tudi športnimi 
- trgovina na debelo z oblačilnimi dodatki, kot so rokavice, kravate in naramnice 
- trgovina na debelo s krznenimi izdelki 
- trgovina na debelo z obutvijo 
- trgovina na debelo z dežniki  

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo z nakitom in usnjenimi izdelki, gl. 51.47 
- trgovina na debelo s športno obutvijo, gl. 51.47 

 51.43  51.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo z gramofonskimi ploščami, kasetami, videokasetami, laserskimi in 

podobnimi ploščami 
- trgovina na debelo s svetili 
- trgovina na debelo s kabli, stikali in drugo inštalacijsko opremo za hišno rabo 

 51.44  51.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami, čistili 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo s kuhinjskim priborom  
-  trgovina na debelo s čistili za gospodinjstvo 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo z barvami in laki, gl. 51.53 

 51.45  51.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko 

 51.46 51.460  Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in medicinskimi pripomočki 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo z medicinskimi instrumenti in opremo 
- trgovina na debelo z ortopedskimi pripomočki 

 51.47  51.470 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe 

Sem spada: 
- trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in drugimi talnimi oblogami in neelektričnimi 

pripomočki za gospodinjstvo 
- trgovina na debelo s pisalnimi potrebščinami, knjigami, revijami, časopisi, fotografskim 

materialom, optiko, usnjenimi izdelki, potovalnimi torbami, urami in nakitom, glasbili, igrami in 
igračami, športno opremo, kolesi in deli za kolesa, predmeti iz lesa, protja in plute... 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom, gl. 51.85 

 51.5 Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki in odpadki 

 51.51  51.510 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi  

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo z mastmi, mazivi in olji... 

 51.52  51.520 Trgovina na debelo s kovinami in rudami  

Sem spada: 
- trgovina na debelo z rudami 
- trgovina na debelo z železom in drugimi kovinami v primarni obliki 
- trgovina na debelo s polizdelki iz železa in drugih kovin 
- trgovina na debelo z zlatom in drugimi plemenitimi kovinami  

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo s starim železom in drugimi kovinskimi odpadki, gl. 51.57 
- trgovina z zlatimi palicami za monetarne namene, gl. 65.23 

 51.53  51.530 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo 

Sem spada: 
- trgovina na debelo z neobdelanim lesom  
- trgovina na debelo s proizvodi iz primarne obdelave lesa 
- trgovina na debelo s premaznimi sredstvi, laki, barvami  
- trgovina na debelo z gradbenim materialom 

 peskom in gramozom 
- trgovina na debelo z ravnim steklom 
- trgovina na debelo s sanitarno opremo 

 kadmi, umivalniki, WC školjkami in drugo sanitarno keramiko 
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 51.54   51.540 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za  
ogrevanje 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo s sanitarno inštalacijsko opremo 

 cevmi, pipami, tesnili, čepi, spojkami, koleni, gumijastimi cevmi 
- trgovina na debelo z orodjem, kot so kladiva, žage, izvijači ipd. 

 51.55  51.550 Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi 

Sem spada: 
- trgovina na debelo z industrijskimi kemikalijami, kot so: 

 anilin, tiskarske barve, eterična olja, tehnični plini, kemična lepila, barvne snovi, sintetične 
smole, metanol, parafin, arome, soda, industrijska sol, kisline in sulfati, škrobovi derivati... 

- trgovina na debelo z gnojili in kemičnimi izdelki za kmetijstvo 
- trgovina na debelo s plastičnimi materiali v primarni obliki 
- trgovina na debelo s kavčukom 
- trgovina na debelo z razstrelivi 

 51.56  51.560 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo s tekstilnimi vlakni ipd. 
- trgovina na debelo s papirjem 
- trgovina na debelo z dragimi kamni 

 51.57  51.570 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki 

Sem spada: 
- trgovina na debelo s kovinskimi in nekovinskimi ostanki, odpadki in materiali za reciklažo 

(skupaj z zbiranjem in razvrščanjem, toda brez nadaljnje obdelave) 
- trgovina na debelo s starim papirjem 
- demontaža dotrajanih vozil in prodaja še uporabnih delov 

Sem ne spada: 
- razrez ladij, gl. 37.10 
- predelava odpadkov in ostankov v sekundarne surovine, uporabne za direktno predelavo 

in ki niso nov končni izdelek, gl. 37 
- mehanično stiskanje starih avtomobilov, gl. 37.10 
- trgovina na drobno z rabljenimi izdelki, gl. 52.50 
- zbiranje in obravnava industrijskih in komunalnih odpadkov, gl. 90 

 51.8 Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom 

 51.81  51.810 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji  

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo z računalniško vodenimi obdelovalnimi stroji  

 51.82  51.820 Trgovina na debelo z gradbenimi stroji 

 51.83  51.830 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo z računalniško vodenimi stroji za tekstilno industrijo ter računalniško 

vodenimi šivalnimi in pletilnimi stroji 

 51.84  51.840 Trgovina na debelo z računalniki, perifernimi enotami in programi 

 51.85 51.850 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo 

Sem spada: 
- trgovina na debelo z drugimi pisarniškimi stroji in opremo, kot so pisalni stroji, računski 

stroji, fotokopirni stroji... 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom 

 51.86 51.860 Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo 

 51.87  51.870 Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za industrijo, trgovino, navigacijo 

Sem spada: 
- trgovina na debelo s transportno opremo, razen motornih vozil, motornih koles in koles 
- trgovina na debelo z robotiziranimi proizvodnimi linijami 
- trgovina na debelo z žico, stikali in drugo inštalacijsko opremo za industrijsko rabo 
- trgovina na debelo z elektromaterialom, kot so elektromotorji, transformatorji 
- trgovina na debelo z drugje neomenjenimi stroji,  ki se uporabljajo v industriji, trgovini in navigaciji 



G  TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE PORABE  STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 

146   

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo z merilnimi instrumenti in napravami 

Sem ne spada: 
- trgovina na debelo z motornimi vozili, prikolicami in počitniškimi prikolicami, gl. 50.10 
- trgovina na debelo z rezervnimi deli za motorna vozila, gl. 50.30 
- trgovina na debelo z motornimi kolesi, gl. 50.40 
- trgovina na debelo s kolesi, gl. 51.47 
- trgovina na debelo z elektronskimi komponentami, gl. 51.86 

 51.88 51.880 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, kmetijskim orodjem 

Sem spada tudi: 
- trgovina na debelo s kmetijskimi traktorji 
- trgovina na debelo z vrtnimi kosilnicami vseh vrst 

 51.9 Druga trgovina na debelo 

 51.90  51.900 Druga trgovina na debelo 

Sem spada: 
- specializirana trgovina na debelo, ki ni vključena v zgornje razrede 
- trgovina na debelo z raznim blagom brez posebne specializacije 

 52  TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI;  
  POPRAVILA IZDELKOV ŠIROKE PORABE 
 

Sem spada preprodaja (prodaja brez preoblikovanja) novega in rabljenega blaga za osebno porabo in dobrin za 
gospodinjstva v trgovinah, veleblagovnicah, na stojnicah, po pošti, prek uličnih prodajalcev, akviziterjev, potrošniških 
zadrug ipd. 
 
Trgovina na drobno je razvrščena najprej glede na vrsto prodajalne (skupine 52.1 do 52.5 - trgovina na drobno v 
prodajalnah, skupine 52.6 -trgovina na drobno zunaj prodajaln). Trgovina na drobno v prodajalnah je še naprej 
razdeljena na prodajo novih izdelkov na drobno (skupine 52.1 do 52.4) in prodajo rabljenih izdelkov na drobno 
(skupina 52.5). Prodaja novega blaga na drobno je še naprej razdeljena na specializirano prodajo na drobno (skupine 
52.2 do 52.4) in nespecializirano prodajo na drobno (skupina 52.1). Navedene skupine so še naprej razdeljene glede 
na izbor izdelkov, ki jih prodajajo.  

 

Sem spada tudi: 
- montaža in popravila proizvodov za osebno potrošnjo in gospodinjstva, ne glede na to, ali 

so povezana s trgovino na drobno ali ne 
- trgovina na drobno prek posrednikov 
- dejavnost dražbenih hiš pri prodaji na drobno 

Sem ne spada: 
- trgovina z motornimi vozili, motornimi kolesi ter rezervnimi deli in gorivom zanje, gl. 50 
- trgovina z žitom, zrnjem, rudami, surovo nafto, industrijskimi kemikalijami, železom, 

jeklom, industrijskimi stroji in opremo, gl. 51 
- prodaja hrane in pijač v gostinskih lokalih, gl. 55.30, 55.40, 55.51 
- izposojanje  izdelkov široke porabe gospodinjstvom in podjetjem, gl. 71.40 

 52.1 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 

 52.11  52.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 

Sem spada: 
- trgovina na drobno z raznovrstnim blagom, med katerim prevladujejo prehrambni ali 

tobačni proizvodi 
- trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, ki poleg glavnih - prehrambnih -  

proizvodov in tobaka prodajajo tudi različne druge predmete, kot so oblačila, pohištvo, 
gospodinjske naprave, kovinski predmeti, kozmetika... 

 52.12  52.120 Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah 

Sem spada: 
- trgovina na drobno z raznovrstnim blagom, med katerim ne prevladujejo hrana, pijače ali 

tobačni izdelki 
- trgovina na drobno v veleblagovnicah, ki prodajajo pretežno oblačila, pohištvo, gospodinjske 

naprave, kovinske predmete, kozmetiko, bižuterijo, igrače in športno opremo 
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 52.2 Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi izdelki v specializiranih 
prodajalnah 

 52.21  52.210 Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo 

Sem ne spada: 
- trgovina na drobno s konzerviranim sadjem in zelenjavo, gl. 52.27 

 52.22  52.220 Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki 

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno z divjačino 

 52.23  52.230 Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci 

 52.24 52.240 Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami, sladkornimi izdelki 

 52.25  52.250 Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi pijačami 

 52.26  52.260 Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki 

 52.27  52.270 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah z živili 

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami 
- trgovina na drobno s konzerviranim sadjem in zelenjavo 
- trgovina na drobno v delikatesah 

 52.3  Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in 
toaletnimi izdelki 

 52.31  52.310 Dejavnost lekarn 

 52.32  52.320 Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi izdelki 

Sem spada tudi: 
- prodaja pomožnih zdravilnih sredstev (zdravilnih zelišč in drugih pripravkov), ortopedskih 

pripomočkov... 

 52.33  52.330 Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki 

 52.4 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 

 52.41 52.410 Trgovina na drobno s tekstilom 

Sem spada: 
- trgovina na drobno s tkaninami 
- trgovina na drobno s pletilno prejo 
- trgovina na drobno s šivalnimi potrebščinami, iglami, sukanci ipd. 
- trgovina na drobno z osnovnim materialom za preproge, tapiserije ali vezenine 
- trgovina na drobno z gospodinjskim perilom, kot so rjuhe, namizni prti, brisače 

 52.42  52.420 Trgovina na drobno z oblačili 

Sem spada: 
- trgovina na drobno  

 z oblačili 
 s krznenimi izdelki 
 z oblačilnimi dodatki, kot so rokavice, kravate, naramnice... 

 52.43  52.430 Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki 

Sem spada: 
- trgovina na drobno 

 z obutvijo 
 z usnjenim blagom 
 z galanterijo iz usnja in nadomestkov usnja 

 52.44   52.440 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za gospodinjstvo 

Sem spada: 
- trgovina na drobno  

 s pohištvom, razen pisarniškim  
 s svetili in opremo za razsvetljavo 
 z gospodinjsko posodo in jedilnim priborom, lončeno posodo, predmeti iz stekla, 

porcelana, keramike 
 z zavesami, mrežami in drugimi izdelki iz tekstila za opremljanje gospodinjstev 
 z izdelki iz lesa, plute in pletarskih materialov 
 s predmeti in opremo za gospodinjstvo, d. n. 
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Sem ne spada: 
- trgovina na drobno s talnimi oblogami iz plute, gl. 52.48 
- trgovina na drobno s starinami, gl. 52.50 
- trgovina na drobno s pisarniškim pohištvom, gl. 52.488  

 52.45  52.450 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in TV napravami 

Sem spada: 
- trgovina na drobno  

 z električnimi gospodinjskimi napravami 
 z radijskimi in televizijskimi sprejemniki in drugo avdiovizualno opremo za gospodinjstva 
 gramofonskimi ploščami, posnetimi magnetofonskimi in videotrakovi, laserskimi in 

podobnimi ploščami in kasetami 
 z glasbili in notnimi zapisi 

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno z elektrotehničnim materialom 

Sem ne spada: 
- trgovina na drobno z drugimi predmeti za gospodinjstvo, gl. 52.44 
- izposojanje videokaset in plošč, gl. 71.40 

 52.46  Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim materialom 

 52.461  Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki 

Sem spada: 
- trgovina na drobno 

 z "naredi sam" (hoby) materialom in pripomočki 
 z vrtnimi kosilnicami vseh vrst 
 s kovinskimi predmeti 
 z obdelovalnimi stroji  

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

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno s čistili 

 52.463  Trgovina na drobno z gradbenim materialom 

Sem spada: 
- trgovina na drobno 

 z ravnim steklom 
 z drugim gradbenim materialom, kot so opeka, les, sanitarna oprema, savne 

 52.47   Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami 

 52.471  Dejavnost knjigarn 

Sem ne spada: 
- trgovina na drobno z notnimi zapisi, gl. 52.45 
- trgovina na drobno z rabljenimi in antikvarnimi knjigami, gl. 52.50  

 52.472  Trgovina na drobno s časopisi, revijami 

Sem spada tudi: 
- prodaja časopisov in revij v kioskih 

 52.473  Dejavnost papirnic 

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno s pisalnimi potrebščinami, kot so svinčniki, peresa, papir... 

 52.48   Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah 

 52.481  Trgovina na drobno s športno opremo 

Sem spada: 
- trgovina na drobno 

 s športno opremo 
 s priborom za ribolov 
 z opremo za kampiranje 
 s čolni 
 s kolesi 
 s športnim in lovskim orožjem 

 52.482  Dejavnost cvetličarn 

Sem spada tudi: 
- izdelovanje vencev, cvetličnih aranžmajev, aranžiranje daril s cvetjem ipd. 
- trgovina na drobno s cvetjem (rezanim, lončnicami) 
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 52.483  Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi 

Sem spada: 
- trgovina na drobno 

 s sadikami, semeni, gnojili, zaščitnimi sredstvi 
 z vrtnarskim orodjem 
 s hišnimi živalmi ter hrano in opremo zanje 
 z živimi živalmi za vzrejo (npr. enodnevni piščanci) 

 52.484  Trgovina na drobno s kurivom 

Sem spada tudi: 
- prodaja plina v jeklenkah in tekočega goriva za gospodinjstva 

 52.485  Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo 

 52.486  Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki 

Sem spada tudi: 
- dejavnost prodajnih galerij 

 52.487  Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo 

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno z otroškimi vozički 

 52.488  Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d. n. 

Sem spada tudi: 
- trgovina na drobno 

 s pisarniško opremo (pisalnimi, računskimi stroji, pisarniškim pohištvom  ipd.)  
 z računalniki in standardno programsko opremo 
 z video opremo in materialom 
 s telefoni in telekomunikacijsko opremo  
 s fotografsko, optično in finomehanično opremo in materialom 
 s sredstvi, opremo in pripomočki za čiščenje, pranje, vzdrževanje ipd. 
 s tapetami 
 s talnimi oblogami 
 z jadri in šotori  
 s spominki, izdelki domače obrti in verskimi predmeti 
 z orožjem, strelivom in razstrelivom 
 z znamkami in kovanci 
 z neprehrambnimi izdelki, d. n. 

Sem spada tudi: 
- montaža, pripasovanje in popravila očal (dejavnost optikov)  

Sem ne spada:  
- oskrba s programsko opremo po naročilu stranke, gl. 72.20 

 52.5 Trgovina na drobno z rabljenim blagom  

 52.50  52.500 Trgovina na drobno z rabljenim blagom  

Sem spada: 
- trgovina na drobno s starinami 
- trgovina na drobno z rabljenimi knjigami 
- trgovina na drobno z drugim rabljenim blagom 

Sem ne spada: 
- trgovina na drobno z rabljenimi avtomobili, gl. 50.10 
- trgovina na drobno zunaj prodajaln, gl. 52.6 

 52.6 Trgovina na drobno zunaj prodajaln 

 52.61  52.610 Trgovina na drobno po pošti 

Sem spada: 
- trgovina na drobno po pošti, prek oglasov, katalogov, modelov, ali s podobnimi načini prodaje 

Sem spada tudi: 
- prodaja preko TV, telefona ali interneta 

Sem ne spada: 
- trgovina z motornimi vozili, gl. 50 

 52.62  52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah 

Sem spada: 
- trgovina na drobno z raznovrstnimi izdelki na premičnih stojnicah, na javnih mestih ali na 

tržnicah 
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 52.63  52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln 

Sem spada: 
- trgovina na drobno raznovrstnih proizvodov na druge načine, d. n. 

 prodaja od vrat do vrat 
 prodaja prek prodajnih avtomatov... 
 prodaja prek potujočih prodajalcev 

- dejavnost dražbenih hiš pri prodaji na drobno 
 dražba preko interneta, razen motornih vozil 

Sem ne spada: 
- dražba motornih vozil prek interneta, gl. 50 

 52.7 Popravila izdelkov široke porabe 

Sem spada: 
- popravila osebnih predmetov in predmetov za gospodinjstvo, če niso povezana s 

proizvodnjo, trgovino na debelo ali na drobno, sicer pa so popravila vključena v dejavnost 
trgovine na drobno in debelo ali v ustrezno proizvodnjo 

Sem ne spada: 
- popravila motornih vozil in motornih koles, gl. 50 

 52.71  52.710 Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov 

Sem spada: 
- popravila škornjev, čevljev, torbic, potovalne galanterije in podobnih predmetov iz drugih 

materialov 

 52.72  52.720 Popravilo električnih gospodinjskih naprav 

Sem spada tudi: 
- montaža in vzdrževanje električnih gospodinjskih strojev in naprav 
- popravila radijskih in TV sprejemnikov 

 52.73  52.730 Popravilo ur, nakita 

 52.74  52.740 Druga popravila izdelkov široke porabe 

Sem spada tudi: 
- krpanje in manjša popravila oblačil kot samostojna dejavnost  
- popravila in vzdrževanje koles, njihovih delov in opreme 
- popravila športne opreme 
- popravila fotoaparatov in kamer 
- popravila mobilnih telefonov 
- uglaševanje glasbil 
- manjša takojšnja popravila in obdelava  izdelkov na mestu samem 

 kopiranje ključev  
 plastificiranje kartic 
 tiskanje na izdelke iz blaga, npr. termotisk na majice 

Sem ne spada: 
- šiviljstvo in krojaštvo po meri, gl. 18.22 
- popravilo in restavriranje pohištva, gl. 36.1 
- popravila in vzdrževanje gospodinjskih bojlerjev, gl. 45.33 
- restavriranje umetnin, gl.92.31 
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H  GOSTINSTVO 

 55 GOSTINSTVO 
 

V to področje spadajo enote, ki nudijo strankam prenočišče in/ali pripravo obrokov, prigrizkov in pijač za takojšnjo 
porabo. Pogosto ista enota opravlja obe dejavnosti.  
 
V področju H je nekaj prekrivanja dejavnosti. Čeprav je strežba pijač neodvisna dejavnost, je istočasno del dejavnosti 
prehrambenih gostinskih obratov (strežba pijač skupaj s hrano). V tem primeru se strežba pijač uvršča s strežbo 
hrane v 55.3. Podobno je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov sicer  neodvisna, lahko pa je posredno 
vključena v dejavnost hotelov in podobnih obratov. 
 
Nastanitvene enote nudijo oskrbo ali kratkoročno nastanitev potnikom, turistom in drugim. Obstajajo različne vrste 
enot. Nekatere nudijo samo namestitev, medtem ko nudijo druge tudi prehrano, uporabo naprav za rekreacijo, 
prostore za razne prireditve ali druge storitve. 
 
Enote, ki spadajo v skupino prehrambenih gostinskih obratov, nudijo obroke, pripravljene za takojšnje použitje. To so 

lahko tradicionalne restavracije, samopostrežne restavracije, okrepčevalnice, tudi take, kjer gost odnese postreženo 
jed s seboj. Sem spadajo tudi stalne ali začasne stojnice z ribami, zavitki, hrenovkami ipd., ki lahko imajo sedišča ali 
pa ne. Za razvrščanje v gostinstvo je odločilno, da nudijo jedi, pripravljene za takojšnje použitje.  
 

Sem ne spada priprava ali prodaja jedi, ki niso namenjene takojšnji porabi, pa tudi ne priprava 
hrane, ki se ne upošteva kot obrok  (gl. 15  oziroma 51, 52 za  jedi tuje izdelave). 

 

 55.1 Dejavnost hotelov in podobnih obratov 

 55.10 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov 
 Hoteli in podobni obrati nudijo nastanitve v sobah, sobno strežbo, dnevno čiščenje in 

pospravljanje sob.  

Sem spada: 
- dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za krajši čas  

 v hotelih, hotelskih naseljih, hotelih s konferenčnimi zmogljivostmi 
 v motelih 
 v gostiščih 
 v penzionih 
 v prenočiščih 

Sem spada tudi: 
- gostinske storitve prehrane v povezavi s hotelsko nastanitvijo 

Sem ne spada: 
- dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za daljši čas, gl. 70.20 

 55.2 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov 

 Dejavnost teh nastanitvenih obratov praviloma ne vsebuje storitev kot so sobna strežba, 
dnevno čiščenje in pospravljanje sob. Trajanje nastanitve za krajši čas ne presega enega leta.  

Sem spada tudi: 
- gostinske storitve prehrane v povezavi z nastanitvenimi storitvami domov, kampov in 

drugih nastanitev za krajši čas  

Sem ne spada: 
- dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem za daljši čas, gl. 70.20 

 55.21  55.210 Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč  

Sem spada: 
- oddajanje sob ali ležišč za krajši čas v nastanitvenih obratih, ki so odprtega tipa in imajo 

omejen nabor storitev 

 55.22  55.220 Dejavnost kampov 

Sem spada tudi: 
- oddajanje prostora za šotore, prikolice in podobne premične objekte v najem za krajši čas 

 55.23   Dejavnost drugih nastanitvenih obratov 

 55.231 Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih domov 

Sem spada: 
- dejavnost nastanitvenih obratov, ki so pretežno zaprtega tipa, ne glede na nabor storitev 
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 55.232 Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo 

 Gostinstvo je v teh primerih le dopolnilna dejavnost, gostom pa praviloma strežejo le hrano iz 
domačih pridelkov.  

Sem spada: 
- prehrana in nastanitev za krajši čas na kmetijah, katerih glavna dejavnost je kmetijstvo.  

 55.233 Oddajanje sob gospodinjstev gostom 

Sem spada: 
- dejavnost fizičnih oseb, ki v svojem stanovanju ali počitniški hiši nudijo gostom nastanitev 

za krajši čas 

 55.234 Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov 

Sem spada tudi: 
- nastanitve za krajši čas v delavskih domovih in prenočiščih  

 55.239 Druge nastanitve za krajši čas 

Sem spada: 
- nudenje nastanitve za krajši čas 

 v apartmajih, apartmajskih naseljih 
 v počitniških bungalovih 
 v drugih nastanitvenih objektih 

Sem spada tudi: 
- dejavnost spalnih vagonov in spalnih namestitev v drugih prevoznih sredstvih 

 55.3 Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov  

 55.30   Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov  

Sem spada: 
- priprava in prodaja jedi in k njim naročenih pijač v gostinskih obratih  

Sem ne spada: 
- prodaja hrane na avtomatih, gl. 52.63 
- prodaja hrane in pijače, povezana z nastanitvijo, gl. 55.1, 55.2. 

 55.301  Dejavnost restavracij in gostiln 

Sem spada: 
- priprava in prodaja raznovrstnih jedi ter k njim naročenih pijač, ki so postrežene za 

gostinsko mizo, lahko ob zabavnem programu 
 v restavracijah 
 v gostilnah 
 v picerijah in restavracijah z nacionalnimi kuhinjami 

 55.302  Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij 

Sem spada: 
- priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi in k njim naročenih pijač, praviloma brez strežbe 

za gostinsko mizo, lahko konzumirane na mestu prodaje ali drugje 
 v samopostrežnih restavracijah 
 v lokalih s hitro pripravljeno hrano 

Sem ne spada: 
- dejavnost obratov z restavracijsko strežbo, tudi če nudijo le hitro pripravljene jedi, npr. 

picerije,  gl. 55.301 

 55.303 Dejavnost slaščičarn, kavarn 

Sem spada: 
- priprava in prodaja  svežih slaščic, k njim naročenih pijač ter enostavnih toplih in hladnih 

napitkov, praviloma s kavarniškim načinom strežbe 

 55.304 Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov 

Sem spada: 
- priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi na stojnicah, kioskih in podobnih začasnih 

objektih praviloma  brez gostinskih sedežev, kjer nudijo mimoidočim 
 ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane hrenovke, palačinke, 

burek in podobne jedi 
 pečeni kostanj, koruzo ipd. 
 sladoled po porcijah ali iz avtomatov 

Sem spada tudi: 
- dejavnost jedilnih vagonov, ladijskih restavracij ipd. 

Sem ne spada: 
- prodaja industrijsko izdelanega pakiranega sladoleda zunaj prodajaln, gl. 52.63  
- priprava in dostava hrane (catering), gl. 55.52 
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 55.305 Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve 
 Gostinstvo je v teh primerih le dopolnilna dejavnost, gostom pa praviloma strežejo le hrano ali 

pijačo iz domačih pridelkov.  

Sem spada: 
- dejavnost izletniških kmetij, kjer strežejo le hrano in pijačo iz domačih pridelkov 

 55.4 Točenje pijač  

 55.40 55.400 Točenje pijač  

Sem spada: 
- dejavnost barov, bifejev, točilnic in drugih obratov brez pripravljanja hrane, kjer strežejo 

gostom s pijačami   
- dejavnost obratov, ki poleg pijač nudijo gostom tudi glasbo za ples ali družabni program 

in imajo za to namenjem ustrezen prostor  
- točenje pijač na prevoznih sredstvih 
- točenje pijač na stojnicah, kioskih in drugih provizoričnih objektih 

Sem ne spada: 
- prodaja pijač iz avtomatov, gl. 52.63 
- prodaja pijač, povezana z nastanitvijo, gl. 55.1 in 55.2 

 55.5 Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering) 

 55.51  55.510 Dejavnost menz  

Sem spada: 
- prodaja jedi in pijač, običajno po nižjih cenah določenim (praviloma poklicnim) skupinam 

gostov 
 v menzah podjetij, ustanov, klubov 
 v študentskih menzah 
 v vojaških menzah ipd. 

 55.52  55.520 Priprava in dostava hrane (catering) 

Sem spada: 
- priprava in dostava hrane in pijače, lahko tudi s postrežbo in dodatnimi storitvami, 

vključno z dejavnostjo  pogodbenih dobaviteljev hrane, ki se pripravlja v centralnih 
enotah, porabi pa drugje 
 letalom in drugim prevoznim sredstvom 
 dostava hrane v prostore naročnika 

- organiziranje banketov, koktejlov, sprejemov, poročnih gostij 
- priprava in strežba hrane v prostorih naročnika 
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I  PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 

Sem spada: 
- dejavnosti v zvezi s potniškim in tovornim prometom na  rednih ali izrednih linijah, po 

železnici, cevovodih, cestah, vodi ali zraku 
- pomožne dejavnosti na postajah in parkiriščih, prekladanje, skladiščenje... 
- poštne in telekomunikacijske storitve 
- dajanje prometnih sredstev z voznikom ali upravljalcem v najem 

Sem ne spada: 
- velika popravila ali predelave prometnih sredstev, razen motornih vozil, gl. 35 
- gradnja, vzdrževanje in popravilo cest, železniških prog, pristanišč, letališč, gl. 45 
- vzdrževanje in popravilo motornih vozil, gl. 50.20 
- dajanje prometnih sredstev brez voznika ali upravljalca v najem, gl. 71.1 in 71.2 

 60 KOPENSKI PROMET; CEVOVODNI TRANSPORT 

 60.1 Železniški promet 

 60.10  60.100 Železniški promet 

Sem spada: 
- medkrajevni železniški potniški in tovorni promet  

Sem ne spada: 
- dejavnosti potniških in tovornih postaj, prekladanje, skladiščenje in druge pomožne dejavnosti, 

gl. 63 
- vzdrževanje in manjša popravila železniških vozil, gl. 63.21 
- obratovanje železniške infrastrukture, gl. 63.21 

 60.2 Drug kopenski promet 

 60.21  Drug kopenski potniški promet na rednih linijah 

 60.211 Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah 

Sem spada: 
- dejavnosti v zvezi z mestnim in primestnim potniškim prometom na rednih linijah, 

navadno po ustaljenem voznem redu, z vstopanjem in izstopanjem potnikov na stalnih 
postajališčih. Prevoz potnikov se opravlja z avtobusi, tramvaji, trolejbusi, podzemno in 
nadzemno železnico 

 60.212 Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah 

Sem spada: 
- dejavnosti v zvezi z medkrajevnim potniškim prometom, razen z železniškim, na rednih 

linijah, navadno po ustaljenem voznem redu, z vstopanjem in izstopanjem potnikov na 
stalnih postajališčih 

- obratovanje linij iz mesta do letališč ali postaj 
- obratovanje linij za prevoz šolarjev, delavcev... 

 60.213 Dejavnost žičnic, vlečnic 

 60.22  60.220 Dejavnost taksistov 

Sem spada tudi: 
- drugo dajanje  osebnih vozil z voznikom v najem 

Sem ne spada: 
- dajanje avtobusov z voznikom v najem, gl. 60.23 
- dajanje tovornjakov z voznikom v najem, gl. 60.24 

 60.23  60.230 Drug kopenski potniški promet 

Sem spada: 
- drug cestni potniški promet na izrednih linijah 

 čarterske, izletniške in druge podobne storitve 

Sem spada tudi: 
- turistični prevoz potnikov z vprežnimi vozili 

Sem ne spada: 
- obratovanje linij za prevoz šolarjev, delavcev, gl. 60.21 
- prevoz z rešilci, gl. 85.141 



STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 I  PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE 

155 

 60.24  60.240 Cestni tovorni promet 

Sem spada: 
- prevoz blaga s tovornimi vozili (s priklopniki ali brez njih) 

 lesa 
 živine 
 s hladilniki 
 težkih tovorov 
 sipkih, tekočih, plinastih tovorov, v cisternah ali kako drugače, tudi zbiranje in prevoz 

mleka od kmetij do mlekarne 
 avtomobilov 

Sem spada tudi: 
- selitev pohištva 
- dajanje tovornjakov z voznikom v najem 
- prevoz tovora z ročnimi ali vprežnimi vozili 

Sem ne spada: 
- prekladanje tovora na končnih postajah, gl. 63 
- raznašanje pošte, kurirska dejavnost, gl. 64.1 
- prevoz odpadkov kot nedeljivi sestavni del zbiranja in odstranjevanja odpadkov, ki ga 

opravljajo za to specializirane službe, gl. 90 

 60.3 Cevovodni transport 

 60.30  60.300 Cevovodni transport 

Sem spada: 
- transport plinov, tekočin, gošč in drugega blaga po cevovodih 
- delovanje črpalnih postaj 

Sem ne spada: 
- distribucija naravnega ali industrijskega plina, vode ali pare, gl. 40, 41.00 

 61 VODNI PROMET 

 61.1 Pomorski promet 

 61.10 61.100 Pomorski promet 

Sem spada: 
- prevoz potnikov, tovora po morju, na rednih ali izrednih linijah 
- izletništvo in razgledovanje s čolni po morju 
- križarjenje po morju 
- prevoz potnikov, tovora s trajekti in vodnimi taksiji 
- vlečenje in potiskanje tovornih ladij, tankerjev 
- dajanje ladij, jadrnic in čolnov s posadko v najem (tudi z oskrbo) 

Sem ne spada: 
- dejavnost restavracij in barov na krovu ladij, gl. 55.3, 55.4 
- prekladanje in skladiščenje tovora, pristaniški postopki in druge pomožne dejavnosti, 

pilotiranje, vlečenje, reševanje, gl. 63 
- dajanje ladij brez posadke v najem, gl. 71.22 
- dajanje jadrnic in čolnov brez posadke v najem, gl. 71.40 

 61.2 Promet po rekah, jezerih, prekopih 

 61.20  61.200 Promet po rekah, jezerih, prekopih 

Sem spada: 
- prevoz potnikov, tovora po rekah, prekopih, jezerih ali drugih notranjih vodnih poteh 

Sem spada tudi: 
- dajanje rečnih in jezerskih plovil s posadko v najem (tudi z oskrbo) 

 62 ZRAČNI PROMET 
Sem spada: 
- prevoz potnikov, tovora po zraku ali v vesolju 
- dajanje zračnih plovil s posadko v najem 

Sem ne spada: 
- škropljenje in zapraševanje polj, gl. 01.41 
- pregledovanje, popravila in remont letal in letalskih motorjev, gl. 35.30 
- propaganda s pomočjo letal in drugih zračnih plovil, gl. 74.40 
- fotografiranje z letal, gl. 74.81 
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 62.1 Zračni promet na rednih linijah 

 62.10  62.100 Zračni promet na rednih linijah 

Sem spada: 
- zračni potniški in tovorni promet na rednih linijah in po rednem voznem redu 

Sem ne spada: 
- redni čarterski poleti, gl. 62.20 

 62.2 Izredni zračni promet 

 62.20  62.200 Izredni zračni promet 

Sem spada: 
- izredni zračni potniški in tovorni promet 

Sem spada tudi: 
- redni čarterski poleti 

 63  POMOŽNE PROMETNE DEJAVNOSTI; DEJAVNOST POTOVALNIH IN 
TURISTIČNIH ORGANIZACIJ 

 63.1 Prekladanje, skladiščenje 

 63.11  63.110 Prekladanje 

Sem spada: 
- nakladanje in razkladanje tovora ali osebne prtljage potnikov, ne glede na vrsto sredstva, 

s katerim poteka prevoz 

Sem ne spada: 
- obratovanje postaj, gl. 63.2 

 63.12  63.120 Skladiščenje 

Sem spada: 
- obratovanje skladišč za vse vrste blaga 

 obratovanje silosov za žita, skladišč za različno trgovsko blago, tankov za skladiščenje 
tekočin ali plinov, hladilnic... 

 shranjevanje kontejnerjev 

Sem ne spada: 
- parkirišča za motorna vozila, gl. 63.21 

 63.2 Druge pomožne dejavnosti v prometu 

 63.21  63.210 Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu 

Sem spada: 
- vzdrževanje in manjša popravila železniških vozil 
- dejavnosti, povezane s kopenskim prevozom potnikov, živali in tovora 

 obratovanje železniških in avtobusnih postaj ter postaj za ravnanje s tovorom 
 obratovanje cest, cestninskih postaj, mostov, tunelov, parkirnih prostorov ali garaž, 

kolesarnic 
- hramba počitniških prikolic izven sezone 
- obratovanje cestne in železniške infrastrukture 
- obratovanje javne razsvetljave 

 63.22  63.220 Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu 

Sem spada: 
- dejavnosti, povezane s pomorskim in rečnim prevozom potnikov, živali in tovora 

 obratovanje pristanišč in pomolov 
 obratovanje vodnih zapornic 
 navigacija, pilotaža, sidranje 
 reševanje plovil 
 obratovanje svetilnikov 

 63.23  63.230 Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu 

Sem spada: 
- dejavnosti, povezane z zračnim prevozom potnikov, živali in tovora 

 obratovanje letaliških terminalov in podobnih objektov 
 obratovanje letališč in kontrola zračnega prometa 
 dejavnosti drugih služb na letališčih ... 

- dejavnost šol za poklicno usposabljanje pilotov 
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Sem ne spada: 
- dejavnost letalskih šol razen za poklicne pilote, gl. 80.4 

 63.3   Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom 
povezane dejavnosti 

 63.30  63.300 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane 
dejavnosti 

Sem spada: 
- dejavnost potovalnih agencij 

 posredovanje informacij, svetovanje in planiranje potovanj 
 organiziranje potovanj po naročilu  
 organiziranje nastanitve in prevoza turistov 
 posredovanje voznih kart, turističnih paketov 

- dejavnost organizatorjev potovanj (tour operatorjev) 
- dejavnost turističnih vodičev 

Sem ne spada: 
- dejavnost marin, gl. 92.621 
- dejavnost igralnic, gl. 92.712 

 63.4 Dejavnosti drugih prometnih agencij 

 63.40  63.400 Dejavnosti drugih prometnih agencij 

Sem spada: 
- odprema tovora  
- organizacija izvedbe transportnih poslov po kopnem, vodi in zraku 
- sprejemanje zbirnih in kosovnih pošiljk (tudi z zbiranjem blaga in razvrščanjem pošiljk) 
- izdajanje in posredovanje transportnih dokumentov in tovornih listov 
- organizacija zbirnih pošiljk po železnici, cestah, zraku in morju (tudi z zbiranjem in 

razdeljevanjem blaga) 
- dejavnost špediterjev in pomorskih agentov 
- opravljanje drugih dejavnosti pri ravnanju s tovorom, kot so pakiranje, prepakiranje, 

sortiranje, kontrola kvalitete tovora, kontrola kvantitete, ugotavljanje stanja blaga  

Sem ne spada: 
- kurirske storitve, gl. 64.12 
- dejavnost zavarovalniških agentov, gl. 67.20 
-  

 64 POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE 

 64.1 Poštna in kurirska dejavnost 

Poštna in kurirska dejavnost obsega v glavnem sprejemanje, prevoz in dostavo pisem in drugih pošiljk. Čeprav 
državni monopol na tem področju  še obstaja, se pojavlja vedno več zasebnih enot, ki opravljajo te dejavnosti. 
Da bi se ohranila primerljivost  te klasifikacije z mednarodno ISIC Rev.3.1, je še vedno vključeno razločevanje 
med državno (javno) pošto in drugimi enotami, ki opravljajo to dejavnost. 

 64.11  64.110 Javna pošta 

Sem spada: 
- sprejemanje, prevoz in dostava  poštnih pisemskih in paketnih pošiljk 
- zbiranje pisemskih in paketnih pošiljk prek javnih poštnih nabiralnikov ali poštnih uradov 
- razporejanje, prevoz in dostava pisemskih in paketnih pošiljk 
- dejavnost poštnih predalov, poštno ležeče dostave ipd 

Sem ne spada: 
- dejavnost poštnih hranilnic, poštnih žiro bank in druge finančne dejavnosti, ki jih opravljajo 

poštni uradi, gl. 65.12 

 64.12  64.120 Kurirska dejavnost, razen javne pošte 

Sem spada: 
- sprejemanje, razporejanje, prevoz in dostava pošiljk in paketov, ki jih opravljajo druga 

podjetja razen javne pošte; storitve lahko opravljajo z enim ali več vrstami lastnih ali 
javnih prometnih sredstev 

Sem spada tudi: 
- raznašanje od vrat do vrat 
- dostava blaga na dom 
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 64.2 Telekomunikacije 

 64.20  64.200 Telekomunikacije 

Sem spada: 
- prenos zvoka, slik, podatkov in drugih informacij po kablih, radiorelejnih zvezah, z 

radiofuzijo in prek satelitov 
 telefonskih, telegrafskih in teleksnih komunikacij 
 prenos radijskih in televizijskih programov 

- vzdrževanje omrežij 

Sem spada tudi: 
- vzpostavljanje dostopa na internet in podobnih omrežij 

Sem ne spada: 
- gradnja komunikacijskih omrežij, gl. 45.21 
- proizvodnja radijskih in televizijskih programov, četudi v zvezi z radiodifuzijo, gl. 92.20 
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J  FINANČNO POSREDNIŠTVO 

65  FINANČNO POSREDNIŠTVO, RAZEN ZAVAROVALNIŠTVA IN 
DEJAVNOSTI POKOJNINSKIH SKLADOV 
Kreditno posredovanje s plačilnimi karticami je razvrščeno glede na vrsto operaterja. 

 65.1 Denarno posredništvo 

Sem spada: 
- pridobivanje finančnih sredstev v obliki vlog 

 65.11  65.110 Dejavnost centralne banke 

 65.12  Drugo denarno posredništvo 

 65.121  Dejavnost bank 

Sem spada: 
- denarno posredništvo denarnih institucij, razen centralne banke 

 65.122  Dejavnost hranilnic 

Sem spada: 
- dejavnost poštnih žiro bank in dejavnost hranilnic, ki na podlagi dovoljenja centralne 

banke vodijo tudi žiro in/ali tekoče račune 

Sem ne spada: 
- dejavnost hranilnih služb, ki nimajo dovoljenja za vodenje žiro in/ali tekočih računov, gl. 65.22 

 65.2 Drugo finančno posredništvo 

Sem spada: 
- finančno posredništvo nedenarnih institucij 

 65.21  65.210 Finančni zakup (leasing) 

Sem spada: 
- dajanje v zakup, katerega dospelost je približno enaka pričakovani življenjski dobi 

sredstva in pri katerem zakupnik pridobi veliko večino koristi od uporabe sredstva ter 
prevzame vse tveganje, povezano z njegovim lastništvom. Lastništvo nad sredstvom je 
lahko na koncu prenešeno na zakupnika ali pa ne 

Sem ne spada: 
- dajanje v operativni zakup po vrstah zakupljenega blaga, gl. 71 

 65.22  65.220 Drugo kreditiranje 

Sem spada: 
- hranilno-kreditna dejavnost brez vodenja žiro in/ali tekočih računov 
- kreditno posredovanje s plačilnimi kartcami in drugimi brezgotovinskimi inštrumenti 
- dajanje kreditov s strani institucij, ki niso vključene v bančništvo: 

 dajanje potrošniških kreditov 
 dolgoročna posojila industriji 
 posojanje denarja zunaj bančnega sistema   
 kreditiranje preko hipotek brez depozitov 

Sem spada tudi: 
- odkup terjatev (factoring) 
- dejavnost zastavljalnic 

 65.23  65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n. 

Sem spada: 
- drugo finančno posredništvo, ki pretežno razporeja finančna sredstva drugače kot s krediti 

 kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj račun, z namenom pridobivanja 
dobička 

 trgovanje z obveznostjo kupiti ali prodati za svoj račun vrednostne papirje, ki so predmet 
ponudbe ali povpraševanja na borzi, po ceni, ki jo določi pooblaščeni udeleženec, v skladu s 
pravili borze 

- organiziranje, priprava in izvedba odkupa novo izdanih vrednostnih papirjev ali  odkup 
novo izdanih vrednostnih papirjev z namenom njihove nadaljnje prodaje javnosti 

Sem spada tudi: 
- dejavnost pooblaščenih investicijskih družb, ki so ustanovljene za javno zbiranje denarnih 

sredstev in investiranje tako zbranih sredstev v prenosljive vrednostne papirje po načelu 
omejevanja in razpršitve tveganja 

- dejavnost vzajemnih skladov in odprtih investicijskih družb 
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Sem ne spada: 
- dajanje v finančni zakup, gl. 65.21 
- trgovanje z vrednostnimi papirji za račun drugih, gl. 67.12 
- poslovanje z nepremičninami, gl. 70 
- dajanje v operativni najem, gl. 71 
- dejavnosti nefinančnih holdingov, gl. 74.15 

66  ZAVAROVALNIŠTVO IN DEJAVNOST POKOJNINSKIH SKLADOV, 
RAZEN OBVEZNEGA  SOCIALNEGA ZAVAROVANJA 

 66.0  Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov, razen obveznega 
socialnega zavarovanja 

Sem spada: 
- dolgoročna  in kratkoročna razpršitev tveganj s prvino varčevanja ali brez nje 

 66.01  66.010 Življenjsko zavarovanje 

Sem spada: 
- življenjsko zavarovanje in življenjsko pozavarovanje z znatno prvino varčevanja ali brez 

nje 

 66.02  66.020 Dejavnost pokojninskih skladov 

Sem spada: 
- upravljanje neobveznih pokojninskih skladov 

Sem ne spada: 
- oblike brez prispevkov, ki se v veliki meri napajajo iz javnih virov, gl. 75.12 
- obvezne oblike socialnega varstva, gl. 75.30 

 66.03  66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega 

Sem spada: 
- zavarovanje in pozavarovanje premoženjskih zadev 

 za primere nesreč, požarov 
 zdravja (prostovoljno, dodatno zdravstveno zavarovanje ipd.) 
 premoženja 
 avtomobilov, plovil, letal, prevoza 
 denarnih izgub in odgovornosti 

 67 POMOŽNE DEJAVNOSTI V FINANČNEM POSREDNIŠTVU 
Sem spada: 
- zagotavljanje storitev, vključenih ali tesno povezanih s finančnim posredništvom, če te 

storitve same niso storitve finančnega posredništva in če se opravljajo za tuj račun 

 67.1 Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen zavarovalništva 
in dejavnosti pokojninskih skladov 

 67.11  67.110 Dejavnost  finančnih trgov 

Sem spada: 
- poslovanje in nadzor finančnih trgov, vendar ne s strani državnih organov 

 dejavnosti denarnih in blagovnih borz, tudi organiziranje trga energentov in električne 
energije 

 67.12  67.120 Posredništvo z vrednostnimi papirji  

Sem spada: 
- trgovanje na finančnih trgih za tuj račun (npr. borzno posredništvo) in s tem povezane 

dejavnosti 
- sprejemanje nalogov investitorjev, ki se nanašajo na nakup ali prodajo vrednostnih papirjev ter 

izvrševanje takšnih nalogov na borzi ali izven nje za tuj račun in proti plačilu provizije 
- upravljanje z vrednostnimi papirji  in finančnimi naložbami po naročilu in za račun strank 

proti plačilu provizije 

Sem ne spada: 
- trgovanje na finančnih trgih za svoj račun, gl. 65.23 

 67.13  67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom 

Sem spada: 
- pomožne dejavnosti finančnega posredništva, ki niso razvrščene drugod: 
- menjalnice 
- posredništvo s hipotekami 
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Sem spada tudi: 
- dejavnost agencij, ki opravljajo storitve plačilnega prometa 

Sem ne spada: 
- odkup terjatev (factoring), gl. 65.22 
- dejavnost zastavljalnic, gl. 65.22 

 67.2 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih 

 67.20  67.200 Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih skladih 

Sem spada: 
- dejavnosti, vključene ali tesno povezane z zavarovalništvom in pokojninskim financiranjem, 

razen finančnega posredništva 
- dejavnosti zavarovalniških agentov 
- dejavnosti ocenjevalcev zavarovalnega tveganja in škode 
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K  POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE 

STORITVE 

 
V to področje spadajo dejavnosti, ki nudijo storitve pretežno poslovnim subjektom. Vendar se lahko nekatere storitve, ki so 
zajete v tem področju, opravljajo tudi za zasebna gospodinjstva, npr. izposoja izdelkov široke porabe, posredništvo v 
prometu z nepremičninami, pravno svetovanje, varovanje, projektiranje in arhitekturne storitve, notranja dekoracija, 
fotografske dejavnosti, ipd. 

 70 POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 

 70.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami 

 70.11  70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg 

Sem spada: 
- dejavnost zbiranja finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo nepremičninskih 

projektov za kasnejšo prodajo 

Sem ne spada: 
- vodenje in izvajanje gradbenih projektov s strani gradbenih organizacij, gl. 45.2 

 70.12  70.120 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 

Sem spada: 
- nakup in prodaja nepremičnin za svoj račun 

 stanovanjskih blokov in hiš 
 nestanovanjskih zgradb 
 zemljišč 

 70.2 Dajanje lastnih nepremičnin v najem  

 70.20  70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem 

Sem spada: 
- dajanje lastnih ali zakupljenih nepremičnin v najem in upravljanje z njimi, npr. 

 stanovanjskih blokov in stanovanj 
 nestanovanjskih zgradb, tudi razstaviščnih prostorov 
 tržnih površin 
 zemljišč 

Sem ne spada: 
- dajanje nastanitvenih zmogljivosti v najem v hotelih, kampih, hišah s turističnimi sobami 

ipd. za krajši čas, gl. 55 
- dejavnost internatov, dijaških in študentskih domov, gl. 55.23 

 70.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 

 70.31  70.310 Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami 

Sem spada: 
- posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu, ocenjevanje nepremičnin 

 70.32  70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi 

Sem spada tudi: 
- agencije za pobiranje najemnine 
- hišniška dejavnost (skrb za vzdrževanje stavbe in njene okolice, manjša popravila ipd.)  

 71  DAJANJE STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJALCEV V NAJEM; 
IZPOSOJANJE  IZDELKOV ŠIROKE PORABE 
Sem spada:   
- operativni zakup, ki je v bistvu dolgoročni najem 

Sem ne spada: 
- finančni odkup skozi najem (leasing), ki je v bistvu posebna oblika kreditiranja, gl. 65.21 

 71.1 Dajanje avtomobilov v najem  

 71.10  71.100 Dajanje avtomobilov v najem  

Sem spada: 
- dajanje avtomobilov brez voznika v najem, tudi lažjih dostavnih avtomobilov do 3,5 t nosilnosti 
- dajanje avtomobilov brez voznika v zakup 
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Sem ne spada: 
- dajanje avtomobilov v finančni zakup, gl. 65.21 
- dajanje avtomobilov z voznikom v najem, gl. 60.2 

 71.2 Dajanje drugih vozil v najem 

 71.21  71.210 Dajanje drugih kopenskih vozil v najem 

Sem spada: 
- dajanje drugih vozil brez voznika, razen avtomobilov, v najem 

 železniških vozil 
 tovornjakov, vlečnih traktorjev, prikolic in polprikolic preko 3,5 t nosilnosti 
 motorjev, avtodomov in avtomobilskih prikolic 

- dajanje teh vozil v zakup 

Sem spada tudi: 
- dajanje kontejnerjev in palet v najem 

Sem ne spada: 
- dajanje vozil ali tovornjakov z voznikom v najem ali zakup, gl. 60.2 
- dajanje bivalnih ali pisarniških kontejnerjev v najem, gl. 71.32 
- dajanje drugih vozil v finančni zakup, gl. 65.21 
- izposojanje koles, gl. 71.40  

 71.22  71.220 Dajanje ladij v najem  

Sem spada: 
- dajanje vodnih plovil, kot so potniške ladje, trajekti, hidrogliserji, tankerji, tovorne ladje, v 

najem brez posadke 
- dajanje teh plovil v zakup 

Sem ne spada: 
- dajanje vodnih plovil s posadko v najem, gl. 61 
- dajanje vodnih plovil v finančni zakup, gl. 65.21 
- dajanje jadrnic in športnih čolnov v najem brez posadke, gl. 71.40 

 71.23  71.230 Dajanje zračnih plovil v najem  

Sem spada: 
- dajanje zračnih plovil brez posadke v najem 
- dajanje zračnih plovil v zakup 

Sem ne spada: 
- dajanje zračnih plovil s posadko v najem, gl. 62 
- dajanje zračnih plovil v finančni zakup, gl 65.21 

 71.3 Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih strojev in opreme v 
najem 

 71.31  71.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem  
- dajanje kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme brez strokovnega upravljalca v najem 

Sem ne spada: 
- dajanje kmetijskih in gozdarskih  strojev ali opreme s strokovnimi upravljavci v najem, gl. 01.41 
- dajanje teh strojev v finančni zakup, gl. 65.21 

 71.32  71.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem  

Sem spada: 
- dajanje gradbenih strojev in opreme brez strokovnega upravljalca v najem ali operativni 

zakup 
- dajanje zidarskih odrov in delovnih ploščadi brez montaže in  demontaže v najem 

Sem ne spada: 
- dajanje teh strojev in opreme s strokovnimi upravljavci v najem, gl. 45.50 
- dajanje teh strojev v finančni zakup, gl. 65.21 

 71.33  71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem 

Sem spada: 
- dajanje pisarniške in računalniške opreme brez upravljalcev v najem ali operativni zakup 

 računalnikov in računalniške opreme 
 kopirnih strojev, pisalnih strojev in strojev za obdelavo tekstov 
 računovodskih strojev in opreme 

Sem ne spada: 
- dajanje teh strojev in opreme v finančni zakup, gl. 65.21 
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 71.34  71.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem 

Sem spada: 
- dajanje drugih strojev in opreme brez upravljalcev v najem ali operativni zakupmotorjev in 

turbin, orodnih strojev... 
 opreme za rudnike in naftna nahajališča 
 profesionalne televizijske, radijske, telekomunikacijske opreme 
 opreme za meritve in kontrolo 
 ostale znanstvene, komercialne in industrijske opreme 

Sem spada tudi: 
- dajanje fliperjev, videoiger in igralnih avtomatov na kovance v najem   

Sem ne spada: 
- dajanje te opreme v finančni zakup, gl. 65.21 
- dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem, gl. 71.31 
- dajanje gradbenih strojev in opreme v najem, gl. 71.32 
- dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem, gl. 71.33 
- obratovanje avtomatov za igre na srečo, gl. 92.71 
- obratovanje fliperjev, videoiger in podobnih avtomatov, gl. 92.72 

 71.4 Izposojanje izdelkov široke porabe  

 71.40  Izposojanje izdelkov široke porabe 

 71.401 Izposojanje športne opreme  

Sem spada: 
- izposojanje 

 jadrnic in športnih čolnov brez posadke  - jadralnih desk 
 koles, motorjev za motokros 
 smuči 
 druge športne opreme 

Sem ne spada: 
- dajanje jadrnic in čolnov s posadko v najem, gl. 61 

 71.402  Dejavnost videotek 

 71.403  Izposojanje drugih izdelkov široke porabe 

Sem spada: 
- izposojanje 

 obleke in obutve, tekstilnih predmetov 
 pohištva, keramike in steklenih izdelkov, kuhinjske in namizne posode 
 električnih naprav in hišnih potrebščin 
 nakita, glasbenih instrumentov, scenskih rekvizitov in kostumov 
 "naredi si sam" strojev in opreme 
 rož in rastlin 

Sem ne spada: 
- dajanje osebnih avtomobilov in manjših dostavnih vozil, motorjev, avtodomov in avtomobilskih 

prikolic v najem, gl. 71.1 in 71.2 
- izposojanje knjig, časopisov, revij, videokaset in avdiokaset v knjižnicah,  gl. 92.51 
- izposojanje gospodinjskega perila, delovnih oblek ipd. v pralnicah, gl. 93.01 

 72 OBDELAVA PODATKOV, PODATKOVNE BAZE IN S TEM 
POVEZANE DEJAVNOSTI 

 72.1 Svetovanje o računalniških napravah 

 72.10  72.100 Svetovanje o računalniških napravah 

Sem spada: 
- svetovanje o vrsti in konfiguraciji računalniških naprav in pripadajočih programov 

 analiziranje uporabnikovih potreb in problemov ter predstavitev najboljše rešitve 

 72.2 Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi 

 72.21 72.210 Razvoj in založba programskih paketov 

Sem spada: 
- razvoj, proizvodnja, dobava in dokumentiranje standardnih, neprirejenih  računalniških 

programov 
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 72.22 72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje 

Sem spada: 
- analiza, razvoj in programiranje sistemov, pripravljenih za uporabo 

 analiza uporabnikovih potreb in problemov, svetovanje o najboljši rešitvi 

 razvoj, proizvodnja, dobava in dokumentiranje računalniških programov po naročilih 
specifičnih uporabnikov 

 pisanje programov po navodilih uporabnika 

Sem spada tudi: 
- priprava spletnih strani 

Sem ne spada: 
- razmnoževanje standardnih računalniških programov, gl. 22.33 

- svetovanje o računalniških programih, povezano s svetovanjem o računalniških napravah, gl. 72.10 
- razvoj, proizvodnja, izdajanje standardnih, neprirejenih programskih paketov, gl. 72.21 

 72.3 Obdelava podatkov 

 72.30  72.300 Obdelava podatkov 

Sem spada: 
- obdelava podatkov z uporabo lastnih ali uporabnikovih programov 

 kompletna obdelava podatkov 

 skeniranje dokumentov in slik 
 obdelava podatkov za izrisovanje načrtov (brez projektiranja) 

 storitve pri vnosu podatkov 
- permanentno vodenje in izvajanje obdelave z napravami, ki pripadajo drugim 

- posredovanje tujih spletnih strani  

Sem spada tudi: 
- dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami: 

 zagotavljanje določene urejenosti ali zaporedja podatkov 
 zagotavljanje dostopa do podatkov z neposrednimi priključki, za kogarkoli oz. za 

izbrane uporabnike, s sortiranjem na zahtevo 

 72.4 Omrežne podatkovne storitve 

 72.40  72.400 Omrežne podatkovne storitve 

Sem spada: 
- izdajanje internetnih podatkovnih baz  

- omrežno objavljanje naslovov  in imenikov 
- drugo omrežno objavljanje  

- upravljanje internetnih portalov 

Sem ne spada: 

- omrežno objavljanje v povezavi z drugim založništvom, gl. 22 

 72.5   Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških 
naprav 

 72.50  72.500 Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih strojev ter računalniških naprav 

Sem spada tudi: 
- vzdrževanje fotokopirnih naprav   

 72.6 Druge računalniške dejavnosti 

 72.60  72.600 Druge računalniške dejavnosti 

 73 RAZISKOVANJE IN RAZVOJ 
V ta oddelek spadajo naslednje tri oblike dejavnosti na področju raziskovanja in razvoja: 
- temeljna raziskovanja 

 temeljna raziskovanja obsegajo eksperimentalno in teoretično delo, ki je opravljeno z 
namenom, da se pridobi novo znanje o obstoječih dejstvih in o zakonitostih obstoječih 

pojavov. Pri tem tovrstna raziskovanja ne predpostavljajo nobene izrecne in 
neposredne uporabnosti, ki bi jo dajali rezultati teh raziskovanj 

- uporabna (aplikativna) raziskovanja 
 uporabna raziskovanja temeljijo na pridobivanju novega znanja in so neposredno 

usmerjena k določenemu praktičnemu cilju ali k praktični uporabi 
- razvojna raziskovanja (eksperimentalni razvoj) 

 razvojna raziskovanja temeljijo na že obstoječem znanju, ki izhaja iz raziskovanja kot 
tudi iz praktičnega dela. Obsegajo sistematično delo, ki je usmerjeno k proizvodnji 

novih ali izboljšavi obstoječih materialov, izdelkov in naprav kot tudi k nastajanju novih 
ali izboljševanju obstoječih procesov in storitev 
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 73.1   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in 
tehnologije 

 73.10   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in tehnologije 

 73.101  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja 

Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovnih ved (matematika, 

informacijski sistem in programiranje, fizika, mehanika, geofizika, astronomija, kemija, 
biologija, geologija, fizikalna geografija ipd.) 

Sem spada tudi: 
- multidisciplinarno raziskovanje in eksperimentalni razvoj 

 73.102  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije 

Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehničnih ved (rudarstvo, metalurgija, 

uporabna geologija in uporabna geofizika, elektrotehnika, elektronika in avtomatika, 
strojništvo z ladjedelništvom, gradbeništvo, geodezija, arhitektura, živilska tehnologija, 
kemijska tehnologija, tekstilna tehnologija, promet ipd.) 

 73.103  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti 

Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijskih ved (poljedelstvo, 

sadjarstvo, vinogradništvo, gozdarstvo, hortikultura, živinoreja, ribolov, veterinarstvo ipd.) 

 73.104  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicine 

Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved (temeljna medicina, 

klinična medicina, stomatologija, farmacija, javno zdravstvo) 

 73.2   Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in 
humanistike 

 73.20  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike 

 73.201  Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 

Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju prava, ekonomije, izobraževanja, 

psihologije, sociologije, antropologije, demografije, ekonomske in družbene geografije, 
političnih ved, organizacijskih ved ipd. 

Sem ne spada: 
- raziskovanje trga, gl. 74.13 

 73.202 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike 

Sem spada: 
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju zgodovine, filozofije, jezikoslovja, 

književnosti, umetnosti, religije ipd. 

 74 DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI 

 74.1  Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno 
svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja; podjetniško svetovanje; 
dejavnost holdingov 

 74.11  74.110 Pravno svetovanje 

Sem spada: 
- pravno zastopanje interesov ene stranke nasproti drugi, pred sodiščem in drugimi 

sodnimi telesi ali kje drugje, ki ga izvajajo ali nadzorujejo odvetniki 
 svetovanje in zastopanje v civilnih zadevah 
 svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah 

- svetovanje in zastopanje v delovnih sporih 
- splošno odvetništvo in svetovanje, priprava pravnih dokumentov 

 določil inkorporacij, partnerskih sporazumov ali podobnih dokumentov v zvezi z 
ureditvijo podjetij 

 patentov in avtorskih pravic 
 priprava civilnopravnih listin: prenosov pravic, oporok, skrbništev... 

- dejavnost notarjev, sodnih izvršiteljev (arbitrov), izvedencev raznih strok ... 
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Sem ne spada: 
- ocenjevanje škode in zavarovalnega tveganja, gl.67.20 
- ocenjevanje nepremičnin, gl.70.31 
- drugo ocenjevanje, razen nepremičnin in škode, gl. 74.87 
- dejavnost sodišč, gl. 75.23 

 74.12  74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 

Sem spada: 
- knjiženje komercialnih (tržnih) transakcij na osnovi poslovanja ali drugega 
- sestavljanje finančnih obračunov, njihova kontrola in izdajanje potrdil o njihovi točnosti 
- sestavljanje davčnih poročil za podjetja ali posameznike 
- svetovanje in zastopanje (razen v pravnih zadevah) v imenu strank pred davčnimi oblastmi 

Sem ne spada: 
- svetovanje in zastopanje v pravnih zadevah, gl. 74.11 
- svetovanje managerjem, kot na primer oblikovanje računovodskih sistemov, stroškovnih 

računovodstev, postopkov proračunske kontrole, gl. 74.14 
- zbiranje računov, gl. 74.87 

 74.13  74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

Sem spada: 
- preučevanje tržnega potenciala, sprejemanja in poznavanja izdelkov pri potrošnikih in 

nakupnega obnašanja potrošnikov za potrebe pospeševanja prodaje in razvijanja novih 
izdelkov, tudi s statistično analizo rezultatov raziskav 

- raziskovanje javnega mnenja o političnih, socialnih in gospodarskih temah, tudi s 
statistično analizo rezultatov 

 74.14  74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 

Sem spada: 
- svetovanje, vodstvo in operativna pomoč pri poslovnih zadevah in javnih storitvah 

 stiki z javnostjo in komuniciranje 
 oblikovanje računovodskih sistemov, stroškovnih računovodstev, postopkov proračunske 

kontrole  
 svetovanje in pomoč pri planiranju, organizaciji, zagotavljanju učinkovitosti in kontroli, 

posredovanju informacij za podjetništvo in javne storitve 
 poslovno svetovanje specializiranih strokovnjakov, npr. agronomov in kmetijskih ekonomistov   

 74.15  74.150 Dejavnost holdingov 

Sem spada:  
- dejavnosti holdinških družb, ki imajo v lasti večino deležev  pravno samostojnih podjetij. 

Skrbijo za vrednostne papirje ali druge dele premoženjapodjetij in družb z namenom, da 
imajo nadzor ali vplivajo na odločitev vodstva 

- dejavnosti sedežev podjetij, centralizirani administrativni uradi in podobno, ki upravljajo, 
nadzorujejo in vodijo druge enote družbe ali podjetja in ki se običajno ukvarjajo s 
strateškim ali organizacijskim načrtovanjem in imajo vlogo odločanja v družbi ali podjetju. 

- dejavnost uprav povezanih družb 

 74.2 Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje 

 74.20   Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično svetovanje 

 74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje 

Sem spada: 
- geološke in rudarske raziskave 

 geofizikalne, geološke, geokemične in seizmološke meritve 
 meritve in opazovanje zemeljske površine z namenom raziskave podzemne strukture 

ter nahajališč nafte, naravnega plina, rudnin in vode 
- napovedovanje vremena 
- geodetska dejavnost 

 topografska izmera 
 izmera mej in parcelacija zemljišč 
 hidrografska izmera 
 izmera objektov 
 geodetsko-tehnične meritve za industrijo in druge dejavnosti 
 izmera za potrebe kartografskih in prostorskih informacijskih sistemov, tudi fotogrametrija 

Sem ne spada: 
- sondiranje in vrtanje testnih vrtin, gl.45.12 
- razvojne in raziskovalne dejavnosti, gl.73 
- tehnična testiranja, gl.74.30 
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 74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje 

Sem spada: 
- izdelovanje prostorskih planov in prostorskih izvedbenih aktov 
- izdelovanje lokacijske dokumentacije 

 74.203  Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje 

Sem spada: 
- projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje pri 

 visokih gradnjah 
 nizkih gradnjah 
 urejanju stavbnih zemljišč 

- projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje na področju krajinske arhitekture in 
urejanja krajine 

- gradbeni nadzor 

Sem spada tudi: 
- inženiring pri pogodbah "ključ v roke" 

Sem ne spada: 
- oblikovanje pohištva in drugo estetsko oblikovanje izdelkov, gl. 74.87 
- aranžerstvo, gl. 74.87  
- notranja dekoracija, gl. 74.87 

 74.204  Drugo projektiranje in tehnično svetovanje 

Sem spada: 
- projektiranje strojnih inštalacij 

 klimatskih, prezračevalnih  in ogrevalnih naprav, hladilne tehnike ipd. 
 vodovodov, plinovodov in drugih cevovodov 

- projektiranje električnih inštalacij in naprav 
 naprav za prenos in distribucijo elektrike 
 inštalacij za šibki in jaki tok 
 protipožarnih in drugih alarmnih sistemov 
 komunikacijskih napeljav 

- konstruiranje strojev in naprav 
- projektiranje proizvodnih procesov 
- svetovanje s področja varstva pri delu 
- drugo projektiranje in tehnično svetovanje 

Sem spada tudi: 
- inženiring na področju mehanike, hidravlike, pnevmatike, akustike, elektronike, rudarstva, 

kemije, prometa ipd. 

Sem ne spada: 
- načrtovanje opreme za industrijsko procesno krmiljenje, gl. 33.30 
- svetovanje s področja računalništva, gl. 72 
- načrtovanje in oblikovanje notranje opreme, dekoracije, oblačil ipd., gl. 74.872 

 74.3 Tehnično preizkušanje in analiziranje 

 74.30  74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje 

Sem spada: 
- merjenje v zvezi s čistočo vode ali zraka, merjenje radioaktivnosti ipd.; analiza možnih 

polutantov, kot npr. dima, odpadnih vod 
- analize na področju higiene živil, vključno z veterinarsko kontrolo v povezavi s proizvodnjo hrane 
- preizkušanje trdnosti in trajne trdnosti 
- preizkušanje izračunov za gradbene elemente 
- certificiranje ladij, letal, vozil, jeklenk ... 

Sem spada tudi: 
- meritve sevanja pri javljalnikih požara 
- tehnični pregledi motornih vozil 

 74.4 Oglaševanje 

 74.40  74.400 Oglaševanje 

Sem spada: 
- zasnova in izvedba propagandnih akcij  
- zasnova in izvedba zunanje propagande, npr. z oglasnimi panoji, plakati, izložbami in 

drugimi razstavnimi prostori, na prevoznih sredstvih ipd. 
- zastopanje medijev, prodaja oglaševalnega in reklamnega časa in prostora različnih medijev 
- propaganda s pomočjo letal in drugil zračnih plovil  
- distribucija propagandnega materiala in vzorcev 
- zagotavljanje oglaševalnega prostora 
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Sem ne spada: 
- tiskanje propagandnega materiala, gl. 22.22 
- raziskave trga in javnega mnenja, gl. 74.13 
- stiki z javnostjo, gl. 74.14 
- propagandna fotografija, gl. 74.81  
- produkcija reklamnih spotov in filmov, gl. 92 

 74.5 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile 

 74.50  74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile 

Sem spada: 
- iskanje, izbira in nameščanje osebja, delo v zvezi z zaposlovanjem tako za potencialne 

delodajalce kot delojemalce 
 opisovanje delovnega mesta 
 testiranje in izbor kandidatov 

- preverjanje priporočil 
- iskanje in nameščanje vodilnega kadra 
- dejavnosti ob sklepanju pogodb o delu 
- zagotavljanje osebja, predvsem začasnega, plačanega od agencije 

Sem ne spada: 
- dejavnost osebnih gledaliških in filmskih agentov, gl. 74.85 
- zbiranje igralske zasedbe v filmih, gl. 92 

 74.6 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje 

 74.60  74.600 Poizvedovalne dejavnosti in varovanje 

Sem spada: 
- poizvedovalne dejavnosti 
- dejavnost zasebnih detektivov 
- opazovanje, varovanje in druge zaščitne dejavnosti v zvezi s 

 prevozom dragocenosti 
 varovanjem oseb 
 varovanjem zgradb, pisarn, tovarn, gradbišč, hotelov, gledališč, plesišč, nakupovalnih 

centrov, športnih objaktov 
 javnim prevozom (pregledovanje prtljage, varnostne patrulje na vlakih ipd.)  

- dejavnost detektivov v blagovnicah 
- nadzor mehanskih ali elektronskih naprav za varovanje 
- svetovanje na področju industrijske, zasebne in javne varnosti 
- zaščitno uničevanje podatkov ne glede na medij  

Sem ne spada: 
- inštalacija varovalnih sistemov, gl. 45.31 
- poizvedovanja v zvezi z zavarovalnino, gl. 67.20 
- dresura psov čuvajev, gl. 93.05 

 74.7 Čiščenje objektov in opreme 

 74.70  74.700 Čiščenje objektov in opreme 

Sem spada: 
- notranje čiščenje stavb vseh vrst, tudi čiščenje pisarn, tovarn, trgovin, uradov in drugih 

poslovnih zgradb ter stanovanjskih blokov 
- čiščenje oken 
- čiščenje dimnikov in kurišč, štedilnikov, kaminov, ognjišč, bojlerjev, ventilacijskih cevi in 

odsesalnikov 
- čiščenje vlakov, avtobusov, letal ... 
- čiščenje strojev 
- čiščenje notranjosti tankerjev in rezervoarjev 
- čiščenje steklenic in posod ipd. 

Sem spada tudi: 
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija zgradb, ladij, vlakov... 

Sem ne spada: 
- zatiranje mrčesa v kmetijstvu, gl. 01.41 
- čiščenje s paro, peskanje fasad in podobna dela za zunanjost zgradb, gl. 45.45 
- čiščenje novogradenj pred prevzemom, gl. 45.45 
- čiščenje preprog in tekačev, zaves, zastorov, gl. 93.01 



K  POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE  STANDARDNA KLASIFIKACIJA DEJAVNOSTI 2002 

170   

 74.8 Raznovrstne poslovne dejavnosti 

 74.81  74.810 Fotografska dejavnost 
- komercialna in potrošniška fotografska produkcija 

 izdelava fotografij za dokumente, šolo, poroke ipd. 
 fotografiranje v komercialne, založniške, modne, turistične namene 
 fotografiranje iz zraka 

- obdelava filmov 
 razvijanje prinešenih posnetkov, izdelava in povečava kopij iz takih filmov 
 kaširanje in uokvirjanje fotografij 
 montiranje posnetkov v okvirčke 
 kopiranje, retuširanje starih fotografij 

Sem spada tudi: 
- videosnemanje dogodkov, npr. porok, praznovanj ipd. 

Sem ne spada: 
- obdelava filmov za filmsko industrijo ali televizijo, gl. 92.11 
- obratovanje fotografskih avtomatov na žetone ali kovance, gl. 93.05 

 74.82  74.820 Pakiranje 

Sem spada: 
- dejavnosti pri pakiranju za tuj račun (za plačilo ali po pogodbi), ne glede na to, ali je 

vključen tudi avtomatski postopek 
 stekleničenje tekočin, tudi pijače in hrane 
 pakiranje trdnih snovi v mehurjaste omote, prevleke iz folij ipd. 
 pakiranje mesa in drugih živil  
 zaščitno pakiranje farmacevtskih preparatov  
 etiketiranje, označevanje, žigosanje 
 zavijanje daril in paketov 

Sem spada tudi: 
- termopakiranje 
- vakuumsko pakiranje 

Sem ne spada: 
- polnjenje pršil, gl. 24,  odvisno od vrste pršila 
- pakiranje kot del običajne manipulacije pri tgovini na debelo ali drobno, gl. 51, 52 
- pakiranje, povezano s prevozom, gl. 63.40 

 74.85  Tajniška dela in prevajanje 

 74.851 Prevajanje 

 74.852 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje 

Sem spada tudi: 
- diazokopiranje in drugo kopiranje načrtov 

Sem ne spada: 
- priprava tiskovnih sestavkov in tiskanje, gl. 22.2 
- fotografska obdelava, gl. 74.81 

 74.853 Druga splošna tajniška opravila 

Sem spada: 
 obdelava pošte 
 tipkanje, tudi pretipkavanje s trakov, disket ipd. 
 naslavljanje in polnjenje kuvert, pečatenje, odpošiljanje, preverjanje seznamov prejemnikov 

ipd., tudi za propagandne namene 

Sem spada tudi: 
- korekturno branje, lektoriranje 

Sem ne spadajo: 
- dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami, gl. 72.40 
- knjigovodska dejavnost, gl. 74.12 

 74.86 74.860 Dejavnost klicnih centrov   

Sem spada: 
- dejavnost klicnih centrov, ki za tuj račun (za plačilo ali po pogodbi) za naročnika opravljajo 

tehnično posredovanje v zvezi z odnosi s strankami: 
 vhodni klicni centri, ki odgovarjajo strankam z uporabo avtomatskih razdelilnikov klicev, 

računalniško povezanih telefonov ali z interaktivnim sistemom za glasovno odgovarjanje 
 izhodni klicni centri, ki se za naročnika ukvarjajo s prodajno in markentiško aktivnostjo, 

npr. z raziskavo tržišča, direktnim marketingom, preverjanjem naslovov 
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 74.87  Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 

 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov 

Sem spada tudi: 
- organiziranje kulturnih prireditev in predstav, znanstvenih in gospodarskih srečanj, kongresov ipd. 
- opremljanje prostorov za razstave in prireditve 

Sem ne spada: 
- izvedba umetniških predstav, gl. 92.31 
- obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 92.32 

 74.872 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 

Sem spada: 
- industrijsko oblikovanje 
- modno kreiranje tkanin, oblačil za konfekcijo in trikotažo, čevljev, oblikovanje nakita, 

pohištva, notranje opreme in drugih izdelkov široke porabe 
- notranja dekoracija in aranžerstvo (aranžiranje izložb in prostorov) 
- grafično oblikovanje 

Sem ne spada: 
- grafično oblikovanje za tisk, gl. 22.25 
- načrtovanje in design zgradb, strojev ipd.,  gl. 74.20 
- načrtovanje in oblikovanje v zvezi z oglaševanjem, gl. 74.40  

 74.873 Druge poslovne dejavnosti 

Sem spada: 
- posredovanje pri vnovčevanju menic, ocenjevanje kreditne ali poslovne sposobnosti 

(bonitet) posameznikov ali podjetij 
- poslovno posredništvo pri sklepanju poslov, tudi  pri prodaji podjetij, profesionalnih praks ipd. 
- upravljanje z avtorskimi pravicami ter pravicami, ki se nanašajo na industrijsko lastnino 

(patente, blagovne znamke, licence, franšize ...) 
- ocenjevanje, razen ocenjevanja nepremičnin in škodnega ocenjevanja 

Sem spada tudi: 
- dejavnost agencij, ki v imenu igralcev iščejo zaposlitev pri filmskih, gledaliških ali drugih 

predstavah ali v športu ter agencij za plasiranje knjig, iger, umetnin, fotografij, ipd. pri 
založnikih, producentih 

- posredovanje pri pobiranju različnih taks (cestnine, prometnega davka ipd), izterjava 
dolgov 

- dejavnost samostojnih manekenov in modelov 
- drugo svetovanje, razen tehničnega, pravnega, poslovnega in računalniškega 
- odčitavanje števcev porabe vode, elektrike, plina ipd. 

Sem ne spada: 
- ocenjevanje škode, gl.67.20 
- ocenjevanje nepremičnin, gl. 70.31 
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L  DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO 

SOCIALNO ZAVAROVANJE 

 75  DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO SOCIALNO 
ZAVAROVANJE 

 
V to področje spadajo dejavnosti, s katerimi se običajno ukvarja javna uprava. Pravni ali institucionalni status sam po 
sebi ni odločujoči faktor za razvrstitev. V ta oddelek spadajo enote, ki so del lokalnih in osrednjih javnih organov, ki 
omogočajo, da upravljanje skupnosti pravilno funkcionira. 
 
Dejavnosti, razvrščene v druga področja, ne spadajo v oddelek 75, tudi če se z njimi ukvarja javna uprava. Npr.: 
upravljanje šolskega sistema (t.j. predpisi, preverjanja, učni načrti) spada v oddelek 75, poučevanje samo pa ne (glej 
80), zaporniška ali vojaška bolnišnica je uvrščena k zdravstvu (glej 85), kanalizacija in odlaganje odpadkov v oddelek 
90.  

 

 75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti 

 75.11  75.110 Splošna dejavnost javne uprave 

Sem spada: 
- izvršilne in zakonodajne službe državnih, regionalnih in lokalnih organov 
- vodenje in nadzor proračunskih zadev 

 izvajanje davčnega sistema 
 zbiranje carin in davkov na blago in preiskava davčnih prekrškov 
 carinska uprava 

- uresničevanje proračuna in upravljanje z javnim dolgom 
 zbiranje denarja, sprejemanje plačil in nadzor izplačil 
 upravljanje z javnimi skladi, ki lahko pridobivajo sredstva na finančnem trgu, za njihovo 

zadolževanje pa posredno ali neposredno garantira država  
- upravljanje in izvajanje dejavnosti s področja splošne socialne in ekonomske politike, 

statistike ter socioloških storitev na različnih upravnih ravneh 

 75.12   75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen 
obveznega socialnega zavarovanja 

Sem spada: 
- vodenje programov za izboljšanje osebne blaginje: zdravja, izobrazbe, kulture, športa, 

rekreacije, okolja, stanovanja, socialnih storitev ter dejavnost s tem povezanih javnih 
skladov... 

Sem ne spada: 
- dejavnosti obveznega socialnega zavarovanja, gl. 75.30 
- dejavnosti izobraževanja, gl. 80 
- dejavnosti, povezane z zdravstvom, gl. 85.1 
- odstranjevanje smeti in odpadkov ter javna higiena, gl. 90 
- dejavnosti knjižnic, javnih arhivov, muzejev in drugih kulturnih ustanov, gl. 92.5 
- športne in druge rekreaktivne dejavnosti, gl. 92.6, 92.7 

 75.13  75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje 

Sem spada: 
- upravljanje in urejanje različnih gospodarskih področij: kmetijstva, gozdarstva, izrabe 

zemljišč, energetskih in rudnih bogastev, infrastrukture, prometa, komunikacij, gostinstva 
in turizma 

- upravljanje splošnih zadev s področja dela 
- izvrševanje regionalne razvojne politike 

Sem spada tudi: 
- dejavnosti pri zapiranju rudnikov 
- dejavnost s tem povezanih javnih skladov 
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 75.14 75.140 Dejavnost pomožnih služb vlade 

Sem spada: 
- dejavnost kadrovske in drugih splošnih služb 

 vodenje in opravljanje storitev kadrovske službe, ne glede na povezanost s posebnimi 
funkcijami 

 razvoj in uvajanje splošne kadrovske politike in postopkov v zvezi z izborom, 
napredovanjem in razvrščanjem, v zvezi z opisi delovnih mest, njihovim ovrednotenjem in 
klasifikacijo ter urejanje pravil za javne uslužbence ipd. 

- vodenje, opravljanje in nudenje pomoči pri vseh splošnih službah 
 centralna oskrba in nabava 
 vzdrževanje in hranjenje vladnih dokumentov in arhivov 
 upravljanje z zgradbami v lasti ali uporabi vlade 
 dejavnost centralnih uradov in druge dejavnosti javne uprave, ki niso povezane s 

posebno funkcijo 

Sem ne spada: 
- dejavnost knjižnic in zgodovinskih arhivov, gl. 92.51 

 75.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost 

 75.21  75.210 Zunanje zadeve 

Sem spada: 
- vodenje in delovanje ministrstva za zunanje zadeve ter diplomatskih in konzularnih 

predstavništev, nameščenih v tujini ali pri uradih mednarodnih organizacij 
- vodenje, delovanje in podpora informativnih in kulturnih dejavnosti v tujini 
- pomoč tujim državam, tudi prek mednarodnih organizacij 
- zagotavljanje vojaške pomoči tujim državam 
- vodenje politike zunanje trgovine, mednarodnih finančnih in tehničnih poslov v tujini 
- mednarodna pomoč, npr. programi za pomoč beguncem ali za odpravo lakote 

 75.22  75.220 Obramba 

Sem spada: 
- vodenje, nadzor in izvajanje vojaških obrambnih zadev ter kopenskih, morskih, zračnih in 

vesoljskih obrambnih sil, kot so 
 bojne sile kopenske vojske, mornarice in letalstva 
 inženirske, prometne, komunikacijske, obveščevalne, materialne, človeške in druge 

nebojne sile in poveljstva 
 rezervne in pomožne sile obrambnih ustanov  
 preskrba opreme, zgradb, vojaških potrebščin ipd. 
 zdravstvena oskrba vojaškega osebja na terenu 

- pomoč pri izdelavi obrambnih načrtov in skrb za izvedbo vaj, v katerih sodelujejo tudi civilni 
organi in prebivalstvo 

Sem ne spada: 
- zagotavljanje vojaške pomoči tujim državam, gl. 75.21 
- dejavnosti vojaških sodišč, gl. 75.23 
- zagotavljanje potrebščin za domačo nujno pomoč ob naravnih nesrečah, gl. 75.24 
- zobraževalne dejavnosti vojaških šol, gimnazij in akademij, gl. 80 
- dejavnosti vojaških bolnišnic, gl. 85.11 

 75.23  75.230 Pravosodje  

Sem spada: 
- upravljanje in delovanje sodišč in sodnega sistema 
- upravljanje z zapori in ustanovami za prevzgojo mladoletnih prestopnikov 

Sem spada tudi: 
- storitve v zvezi z rehabilitacijo kaznjencev 

Sem ne spada: 
- svetovanje in zastopanje v civilnih, kazenskih in drugih primerih, gl. 74.11 
- dejavnosti šol v zaporih, gl. 80 
- dejavnosti jetniških bolnišnic, gl. 85.11 

 75.24  75.240 Javna varnost, zakonitost in red 

Sem spada: 
- vodenje in delovanje rednih in pomožnih policijskih sil, ki jih financira država, ter pristaniških, 

mejnih, obalnih straž in drugih posebnih policijskih enot, tudi za urejanje prometa, registracijo 
tujcev, delo policijskih laboratorijev in varovanje dosjejev 

- zagotavljanje potrebščin za domačo nujno pomoč ob naravnih nesrečah 
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Sem ne spada: 
- vodenje in delovanje vojaških oboroženih sil, gl. 75.22 

 75.25 75.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah 

Sem spada: 
- poklicno in prostovoljno gasilstvo 
- dejavnost organizacij in enot za zaščito in reševanje v naravnih nesrečah kot so poplave, 

potresi, reševanje pri prometnih nesrečah, gorska reševalna služba ipd. 

Sem ne spada: 
- gozdarska protipožarna služba, gl. 02.02 
- protipožarna služba v tovarnah, gl. D 
- protipožarna služba na letališčih, gl. 63.23 
- protipožarna služba obrambe, gl. 75.22 

 75.3 Obvezno socialno zavarovanje 

 75.30  75.300 Obvezno socialno zavarovanje 

Sem spada: 
- vodenje obveznega socialnega zavarovanja 
- zdravstvenega zavarovanja 
- zavarovanja nezaposlenih 
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Sem ne spada: 
- neobvezno zavarovanje, gl. 66.0 
- delovanje socialnega varstva in socialno delo, gl. 85.3 
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M  IZOBRAŽEVANJE 

 80 IZOBRAŽEVANJE 
Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja v javnih ali zasebnih vzgojno izobraževalnih zavodih na 

katerikoli ravni ali za katerikoli poklic, ustno ali dopisno kot tudi prek radia, televizije 
ali interneta. Vključeno je izobraževanje na vseh ravneh rednega šolskega in 
univerzitetnega sistema - začetno izobraževanje - in izobraževanje, izpopolnjevanje, 
usposabljanje odraslih - nadaljnje izobraževanje. Na vseh ravneh začetnega 
izobraževanja sta vključena tudi vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami. Izobraževanje odraslih, ki je po vsebini podobno izobraževanju mladine 
na posameznih ravneh začetnega izobraževanja, je vključeno na te ravni.    

Sem spada tudi: 
- drugo izobraževanje, kot npr. šole za voznike 

Sem ne spada: 
- izobraževanje, namenjeno predvsem rekreaciji, kot npr. bridge ali golf, gl. 92.623 

 80.1 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 

 80.10  Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 

 80.101 Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje 

Sem spada tudi: 
- vzgoja v vrtcih za otroke s posebnimi potrebami 

 80.102 Osnovnošolsko splošno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih osnovnošolskega izobraževanja. 

Vključeno je osemletno obvezno izobraževanje, ki je razdeljeno na dve obdobji: štiriletno 
razredno stopnjo in štiriletno predmetno stopnjo. Vključeno je devetletno izobraževanje, ki se 
je začelo postopoma uvajati s šolskim letom 1999/2000 in je razčlenjeno na tri triletna 
obdobja. Uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje omogoča učencem nadaljevanje 
izobraževanja v kateremkoli programu srednješolskega izobraževanja. 

Sem spada tudi: 
- deseto leto izobraževanja, ki ga izvaja osnovna šola  
- osnovnošolsko izobraževanje po posebnih pedagoških načelih (na primer: Waldorfska 

osnovna šola) 

Sem ne spada: 
- dejavnost osnovnega glasbenega in plesnega izobraževanja v glasbenih in podobnih 

šolah, ki ne spadajo v sistem začetnega izobraževanja, gl. 80.421 

 80.103 Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v razvoju 

Sem spada: 
- osnovnošolsko izobraževanje prilagojeno za otroke s posebnimi potrebami 

 80.2 Srednješolsko izobraževanje 

 80.21  80.210 Srednješolsko splošno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih srednjega splošnega izobraževanja 

(gimnazija; maturitetni tečaj in izpit). Srednje splošno izobraževanje pripravlja udeležence 
za nadaljevanje izobraževanja v visokošolskem izobraževanju. Uspešno končano srednje 
splošno izobraževanje omogoča nadaljevanje izobraževanja v programih višjega in 
visokega strokovnega ter univerzitetnega izobraževanja. 

Sem spada tudi: 
- izobraževanje v programih tehniških, ekonomskih in umetniških gimnazij (glasbena smer, 

plesna smer, likovna smer,...,)  
- srednješolsko splošno izobraževanje po posebnih pedagoških načelih (na primer: 

Waldorfska gimnazija) 
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 80.22  80.220 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih poklicnega in strokovnega 

izobraževanja. Vključeno je nižje in srednje poklicno izobraževanje. Vključeno je tudi 
srednje strokovno, poklicno-tehniško izobraževanje in druge oblike izobraževanja 
(poklicni tečaji in izpiti, delovodski, poslovodski, mojstrski izpiti), ki omogočajo pridobiti 
srednjo strokovno izobrazbo. Cilj programov lahko variira od priprave na širše področje 
zaposlitve do priprave na zelo specializirano delo. Uspešno končano srednje strokovno 
izobraževanje omogoča neposredno nadaljevanje izobraževanja v programih višjega in 
visokega strokovnega izobraževanja. 

Sem spada tudi: 
- srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje prilagojeno za otroke s posebnimi 

potrebami 

Sem ne spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po programih tehniških, ekonomskih, umetniških gimnazij, gl. 80.21   
- višje strokovno izobraževanje, gl.80.30 
- visokošolsko strokovno izobraževanje, gl. 80.30 
- dejavnost dijaških domov, gl.55.23 

 80.3 Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje 

 80.30   Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno izobraževanje 

 80.301 Višje strokovno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po programih višjega strokovnega izobraževanja in omogoča 

pridobitev višje strokovne izobrazbe 

 80.302 Visoko strokovno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po programih dodiplomskega visokošolskega strokovnega 

izobraževanja in omogoča pridobitev visoke strokovne izobrazbe 

Sem spada tudi: 
- specialistični študij po doseženi diplomi visokega strokovnega izobraževanja 

 80.303 Univerzitetno izobraževanje 

Sem spada: 
- izobraževanje, ki se izvaja po programih dodiplomskega visokošolskega univerzitetnega 

izobraževanja in omogoča pridobitev univerzitetne izobrazbe 

Sem spada tudi: 
- specialistični študij po doseženi diplomi univerzitetnega izobraževanja ter magistrski in 

doktorski študij  

 80.4 Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

‚ 80.41 80.410 Dejavnost vozniških šol 

Sem spada tudi: 
- izobraževanje za pridobitev dovoljenja za vodenje letal, čolnov in ladij, razen za poklicne diplome 

 80.42  Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

 80.421 Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol 

Sem spada: 
- izobraževanje po posebnih programih, usmerjenih k razvijanju posameznih nagnjenj, ki 

pa ne spadajo v sistem začetnega izobraževanja  

Sem spada tudi: 
- osnovno glasbeno in plesno izobraževanje v glasbenih šolah  

Sem ne spada: 
- izobraževanje v umetniških gimnazijah in akademijah, gl. 80.21, 80.30 
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 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d. n. 

Sem spada: 
- izobraževanje oseb, ki niso vključene v redni šolski sistem. Vključeno je izobraževanje 

odraslih, ki po vsebini ni podobno izobraževanju mladine na posameznih ravneh 
začetnega izobraževanja. Pouk je lahko dnevni ali večerni, v šolah ali posebnih zavodih 
za izobraževanje odraslih, ljudskih univerzah ipd. 

- izobraževanje prek radijskih in televizijskih oddaj, dopisno izobraževanje ipd. (razen v 
primerih, ko taka oblika izobraževanja predstavlja le drugačno izvedbo programa rednega 
začetnega izobraževanja, opredeljivega  po ravni - na primer študij na daljavo za 
pridobitev visokošolske izobrazbe)   

- izobraževanje, neopredeljivo po ravni 
- inštruiranje in pomoč pri učenju 
- drugo izobraževanje 

Sem ne spada: 
- visokošolsko izobraževanje, gl. 80.30 
- dejavnosti plesnih šol, gl. 92.34 
- inštrukcije s področja športa in iger, gl. 92.623 
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N  ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

 85 ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

 85.1 Zdravstvo 

 85.11  85.110 Bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Sem spada: 
- storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, kot so 

 medicinska oskrba in storitve (diagnostika, operativni posegi in drugo zdravljenje, rehabilitacija, 
nujna medicinska pomoč...) 

 nemedicinska oskrba (namestitev, prehrana...) 

 Vključene so kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba in storitve v splošnih ali 
specializiranih bolnišnicah, tudi psihiatričnih bolnišnicah, vojaških in zaporskih bolnišnicah ter 
v zavodih za rehabilitacijo, klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih zavodih, ki imajo posteljne 
zmogljivosti. 

Sem ne spada: 
- zdravstvena oskrba vojaškega osebja na terenu, gl. 75.22 
- svetovanje zasebnih zdravnikov hospitaliziranim bolnikom, gl. 85.12 
- zobozdravstvene storitve brez hospitalizacije, gl. 85.13 
- dejavnost reševalnih postaj, gl. 85.14 

 85.12  Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Sem spada: 
- svetovanje, diagnostika in zdravljenje na področju splošne ali specialistične medicine 
- dejavnost splošnih ambulant v podjetjih, socialnovarstvenih in drugih zavodih 

Sem ne spada: 
- samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki, gl. 85.141 

 85.121 Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 
 Dejavnost se lahko opravlja v zdravstvenih domovih, zasebnih ordinacijah in na bolnikovem 

domu. 

 85.122 Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost 
 Dejavnost opravljajo zdravniki specialisti. Opravlja se lahko v zdravstvenih domovih, zasebnih 

ordinacijah, specialističnih ambulantah bolnišnic in klinik. Dejavnost obsega ambulantno 
obravnavo nehospitaliziranih bolnikov. 

 85.13  85.130 Zobozdravstvena dejavnost 
 Dejavnost vključuje zobozdravstveno preventivo in zdravljenje. Lahko se opravlja v zasebnih 

ordinacijah, v zdravstvenih domovih ali v zobnih ambulantah šol, podjetij, ustanov ipd. 

Sem spada: 
- splošna in specialistična zobozdravstvena dejavnost 
- ortodontska dejavnost 

Sem ne spada: 
- izdelovanje umetnih zob, zobnih protez in naprav, ki jih izdelujejo zobotehniki, ki jih ne 

nameščajo, gl. 33.10 

 85.14  Druge zdravstvene dejavnosti 

Sem spada: 
- dejavnosti za človekovo zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah ali ki jih ne opravljajo 

zdravniki, ampak drugi zdravstveni poklici, pooblaščeni za delo s pacienti 
 Dejavnosti se lahko opravljajo v zdravstvenih domovih, na klinikah (razen bolnišnic), zasebnih 

ordinacijah, na domovih pacientov ipd. 

 85.141 Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki 

Sem spada: 
 zdravstvena nega 
 fizioterapija 
 delovna terapija 
 logopedija 
 dietetika 
 psihoterapija 
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Sem spada tudi: 
- dejavnost babic 
- dejavnost zobnih tehnikov, zobnih medicinskih sester... 
- dejavnosti laboratorijev in radiološke tehnike 
- dejavnosti krvnih, spermalnih in tkivnih bank 
- dejavnost reševalnih postaj, prevoz z rešilnimi avtomobili, helikopterji ali drugimi vozili, z 

zdravstvenim osebjem ali brez njega 

Sem ne spada: 
- izdelovanje umetnih zob, protez ipd,  gl. 33.10 
- analize na področju higiene živil, gl. 74.30 

 85.142 Alternativne oblike zdravljenja 

Sem spada: 
- akupunktura 
- optometrija 
- homeopatija 
- kiropraktika 
- drugo zdravilstvo (refleksoterapevti ipd.) 

 85.143 Druge zdravstvene dejavnosti, d.n. 

Sem spada: 
- dejavnost socialne medicine 
- dejavnost higiene in zdravstvena ekologije 
- dejavnost epidemiologije nalezljivih bolezni 

Sem ne spada: 
- analize na področju higiene živil, gl. 74.30 

 85.2 Veterinarstvo 

 85.20  85.200 Veterinarstvo 

Sem spada: 
- zdravstveno varstvo živali 
- zdravljenje živali 
- dejavnost veterinarskih ambulant 

 Sem ne spada: 
- oskrba živine brez zdravstvenega varstva, gl. 01.42 
- umetno osemenjevanje živine, gl. 01.42 
- tehnična testiranja  v zvezi z veterinarsko kontrolo pri proizvodnji hrane, gl. 74.30 
- oskrba hišnih živali brez zdravstvenega varstva, gl. 93.05 

 85.3 Socialno varstvo 

 85.31   Socialno varstvo z nastanitvijo 

 85.311 Dejavnost domov za starejše 

Sem spada: 
- dejavnost zavodov, domov in drugih ustanov za varstvo ostarelih, ki ne morejo živeti 

doma in potrebujejo celodnevno organizirano oskrbo in varstvo, pri tem pa ni v ospredju 
zdravstvena oskrba 

Sem ne spada: 
- zdravljenje in zdravstvena rehabilitacija, gl. 85.11 

 85.319 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo 

Sem spada:  
- dejavnost zavodov, domov in drugih ustanov za celodnevno oskrbo in varstvo oseb, ki 

potrebujejo tujo pomoč, pri tem pa nista v ospredju zdravstvena oskrba ali vzgoja: 
 telesno ali duševno prizadetih oseb 
 čustveno motenih otrok in mladine 
 otrok brez staršev  

- dejavnost materinskih domov in zavetišč za trpinčene ženske 
- dejavnost domov za rehabilitacijo (brez zdravljenja) zasvojencev z drogami 

Sem spada tudi: 
- dejavnost rejniških družin  

Sem ne spada: 
- dejavnost zavodov za izobraževanje, gl. 80.101, 80.103, 80.22 
- zdravljenje in zdravstvena rehabilitacija, gl. 85.11 
- dejavnosti v zvezi s posvojitvami, gl. 85.32 
- dejavnost varstveno delovnih centrov, gl. 85.324 
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 85.32  Socialno varstvo brez nastanitve 

Sem spada: 
- socialne, svetovalne in dobrodelne dejavnosti za preprečevanje socialnih stisk in težav 

ter za pomoč posameznikom in družinam, ki jih izvajajo javne službe, zasebne institucije 
ali posamezniki, institucije, ki delujejo v primeru naravnih in drugih nesreč, dobrodelne 
organizacije, invalidske organizacije ter strokovnjaki, ki nudijo svetovalne storitve 

Sem ne spada: 
- dejavnost, ki je praviloma vključena v obvezno socialno zavarovanje, gl. 75.30 
- članske organizacije, ki nudijo pomoč pretežno samo svojim članom (npr. društva 

upokojencev, društva za izboljšanje položaja posebnih skupin, rotary in podobni klubi),  
gl. 91.33  

- podjetja z zaposlenimi invalidi se razvrščajo gledena svojo dejavnost, ki je pretežni vir 
pridobivanja prihodkov 

 85.321  Dejavnost centrov za socialno delo 
- socialna preventiva in pomoč, ki jo izvajajo javne službe ali zasebne institucije   

 prva socialna pomoč 
 pomoč družini za dom: svetovanje in pomoč pri urejanju odnosov v družini, pri skrbi za 

otroke ipd.  
 osebna socialna pomoč: svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi 

posamezniku omogočili ohranjanje in izboljšanje socialnih možnosti 
 pomoč delavcem v podjetjih, zavodih ter pri drugih delodajalcih: svetovanje in pomoč 

pri reševanju težav, ki jih imajo delavci v zvezi  z delom v delovni sredini in ob 
prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega, 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.  

 85.322  Dejavnost invalidskih organizacij  

Sem spada: 
- dejavnost organizacij, ki uveljavljajo zadovoljevanje posebnih potreb invalidov, kot je 

premagovanje značilnih posledic invalidnosti, in si prizadevajo za izboljšanje socialnega 
in zdravstvenega varstva invalidov ter za zadovoljevanje njihovih kulturnih, rekreativnih in 
drugih potreb 

 85.323  Dejavnost dobrodelnih organizacij  

Sem spada: 
- dejavnost Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih dobrodelnih organizacij in društev, 

ki delujejo v javnem interesu 
 skrb za žrtve naravnih nesreč, begunce, priseljence itd. 
 zbiranje sredstev za dobrodelne namene 
 pomoč v duševni stiski, tudi po telefonu 

 85.324 Dejavnost varstveno delovnih centrov  

Sem spada: 
- dnevno varstvo, vodenje ter zaposlitev pod posebnimi pogoji telesno ali duševno 

prizadetih oseb 
- poklicna rehabilitacija težje zaposljivih ali prizadetih oseb 

Sem ne spada: 
- poklicna rehabilitacija, kjer prevladuje izobraževanje, gl. 80. 
- podjetja, ki zaposlujejo invalide, se razvrščajo glede na dejavnost, ki je pretežni vir 

prihodkov 

 85.329  Druge socialne dejavnosti 

Sem spada: 
- socialna pomoč upravičencem na domu: oskrba invalidnih, obolelih, ostarelih in drugih 

pomoči potrebnih oseb  
- socialni servis: pomoč pri hišnih in drugih opravilih v primeru rojstva, bolezni, invalidnosti, 

starosti, nesreč ipd. 
- pomoč socialno ogroženim skupinam 

Sem spada tudi: 
- zasebno delo na področju socialnega varstva 

Sem ne spada: 
- socialna pomoč z nastanitvijo, gl. 85.31 
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O  DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE 

DEJAVNOSTI 

 90 DEJAVNOSTI JAVNE HIGIENE 
 

 90.0 Dejavnosti javne higiene  

 90.01 90.010 Ravnanje z odplakami 

Sem spada: 
- odvajanje industrijskih, komunalnih in drugih odplak ter padavinskih voda s pomočjo 

odvodnih cevi in kanalizacije ali drugače 
- čiščenje odpadnih voda s fizikalnimi, kemičnimi in biološkimi procesi kot so razredčevanje, 

precejanje in filtriranje, sedimentacijo, prečiščevanje mulja itd. 
- praznjenje in čiščenje septičnih jam in rezervoarjev, vzdrževanje kemičnih stranišč 

Sem spada tudi: 
- čiščenje in obdelovanje odpadnih voda iz industrijskih obratov in kopalnih bazenov 
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov 

Sem ne spada: 
- gradnja kanalizacije, gl. 45.21 
- čiščenje onesnaženih površinskih voda in podtalnice, gl. 90.031 

 90.02  Ravnanje z odpadki 

Sem  spada: 
- zbiranje in obdelava komunalnih, industrijskih in drugih odpadkov brez vrednosti, ne za 

nadaljnjo uporabo, ampak z namenom odlaganja in odstranjevanja 

Sem  ne spada: 
- predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za uporabo v industrijskem predelovalnem 

procesu, gl. 37.10 in 37.20 
- trgovina (odkup in prodaja) z odpadki na debelo, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, 

pakiranjem itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja, glej 51.57 

 90.021 Zbiranje in odvoz odpadkov 

Sem spada: 
- zbiranje odpadkov, smeti, ostankov  iz gospodinjstev, podjetij  ipd. s pomočjo 

kontejnerjev, vreč, smetnjakov in drugih posod 
- odvoz odpadkov 

Sem spada tudi: 
- zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja 

 90.022 Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov 

Sem spada: 
- obratovanje deponij odpadkov: 

 odlaganje komunalnih  in drugih odpadkov 
 odstranjevanje trdnih odpadkov s sežiganjem in z drugimi postopki 
 stiskanje odpadkov 
 zakopavanje ali podoravanje odpadkov, tudi rastlinskih, če ni glavni namen 

pridobivanje komposta 

Sem ne spada: 
- predelava ostankov pri proizvodnji hrane v nove prehrambene izdelke ali krmila, gl.15 
- proizvodnja komposta, gl. 24.15 
- reciklaža odpadkov in ostankov v sekundarne surovine, gl. 37 
- preprodaja odpadkov in ostankov brez transformacije, gl. 51, 52  

 90.023 Ravnanje z nevarnimi odpadki 

Sem spada: 
- ravnanje s strupenimi odpadki in njihova razgradnja 

 zbiranje in odstranjevanje odpadnih olj, baterij, odpadnih kemikalij 
 ravnanje z nizkoradioaktivnimi odpadki iz bolnišnic ipd. 
 ravnanje z drugimi posebnimi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi 

Sem spada tudi: 
- ostranjevanje kontaminiranih kadavrov 
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Sem ne spada: 
- ravnanje z izrabljenim jedrskim gorivom in visoko radioaktivnimi odpadki, gl. 23.30 

 90.03  Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene 

 90.031 Čiščenje okolja 

Sem spada: 
- dekontaminacija in čiščenje zastrupljenih zemljišč  in podtalnice na mestu onesnaženja 

ali drugje, z mehanskimi, kemičnimi in biološkimi postopki 
- dekontaminacija in čiščenje onesnaženih površinskih voda  z mehanskimi ali kemičnimi 

postopki   
- omejitev in  čiščenje naftnih razlitij na morju ali kopnem 
- druge specializirane dejavnosti za čiščenje okolja 

Sem spada tudi: 
- odstranjevanje min ipd., vključno z razstreljevanjem 

Sem ne spada:  
- zatiranje mrčesa v kmetijstvu, gl. 01.41 
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gl. 41.00 
- zbiranje in ravnanje s posebnimi odpadki, gl. 90.023 

 90.032 Druge dejavnosti javne higiene 

Sem spada: 
- pometanje in pranje ulic, cest in parkirišč 
- čiščenje košev za odpadke na javnih površinah 
- odstranjevanje snega in ledu s cest, letališč in drugih javnih površin 
- posipanje s soljo ali peskom itd. 
- obratovanje javnih sanitarij, tudi montažnih 

Sem ne spada: 
- zatiranje mrčesa v kmetijstvu, gl. 01.41 
- reciklaža odpadkov in ostankov, gl. 37 
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gl. 41.00 
- izgradnja in vzdrževanje kanalizacije, gl. 45.21 
- dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, gl. 74.70 

 

 91 DEJAVNOSTI ZDRUŽENJ, ORGANIZACIJ 

91.1 Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj 

 91.11  91.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj 

Sem spada: 
- dejavnost 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. Sem spadajo tudi dejavnosti zvez takih združenj. 
Glavna dejavnost teh združenj je širjenje informacij, zastopanje pred vladnimi 
ustanovami, stiki z javnostjo in pogajanja z delavci 
 dejavnosti trgovinskih in gospodarskih zbornic, obrtnih združenj in podobnih organizacij 

 91.12  91.120 Dejavnost strokovnih združenj 

Sem spada: 
- dejavnost organizacij, ki združujejo zlasti člane iz posameznih strok, poklicne prakse ali 

področij tehnike. Sem spadajo tudi dejavnosti združenj znanstvenikov, akademikov kot 
tudi kulturnih delavcev, pisateljev, slikarjev ter drugih umetnikov, novinarjev ipd. Glavna 
dejavnost teh združenj je širjenje informacij, uvajanje različnih strokovnih standardov in 
nadzor nad njimi, zastopanje pred vladnimi ustanovami in stiki z javnostjo 

Sem spada tudi: 
- dejavnost ekspertnih društev 

 91.2 Dejavnost sindikatov 

 91.20  91.200 Dejavnost sindikatov 

Sem spada: 
- dejavnost združenj delojemalcev, njihov glavni cilj pa je zastopanje  interesov delavcev 

glede plač, delovnih razmer in skupnega delovanja s pomočjo organizacije. Vključene so 
dejavnosti posameznih tovarniških sindikatov, panožnih sindikatov in združenj sindikatov 
posameznih strok, regij, organizacijskih struktur 
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 91.3 Dejavnost drugih organizacij 

 91.31  91.310 Dejavnost verskih organizacij 

Sem spada: 
- dejavnost verskih in podobnih organizacij 
- dejavnost samostanov 

Sem ne spada: 
- izbraževalna dejavnost takih organizacij, gl. 80 
- zdravstvena dejavnost takih organizacij, gl. 85.1 
- socialna dejavnost takih organizacij, gl. 85.3 

 91.32  91.320 Dejavnost političnih organizacij 

Sem spada: 
- dejavnost političnih organizacij in njihovih pomožnih delov, npr. mladinskih sekcij. Te 

organizacije se ukvarjajo predvsem z vplivanjem na odločitve v javnih upravnih telesih, z 
delegiranjem članov stranke ali njenih simpatizerjev v politične službe in skrbijo za 
širjenje informacij, stike z javnostjo, zbiranje sredstev ipd. 

 91.33  91.330 Dejavnost drugih  članskih organizacij 

Sem spada: 
- dejavnost organizacij, ki niso v zvezi s političnimi strankami, vendar se ukvarjajo s 

skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti, političnim vplivanjem, zbiranjem sredstev ipd. 
 pobude meščanov ali protestna gibanja 
 dejavnost gibanj za varstvo okolja in ekološka gibanja 
 dejavnost organizacij, ki podpirajo drugje neomenjene skupne in izobraževalne 

ustanove 
 dejavnost organizacij za zaščito in izboljšanje položaja posebnih skupin, npr. etničnih 

skupin in manjšin 
 dejavnost rodoljubnih združenj, tudi združenj vojnih veteranov 

- dejavnost društev upokojencev 
- dejavnost posebnih interesnih skupin, kot so touring klubi, združenja potrošnikov 
- dejavnost združenj za negovanje družbenih poznanstev, kot npr. rotary klubi, lože ipd. 
- dejavnost združenj mladih, mladinska združenja, študentska združenja, klubi, bratovščine 
- dejavnost združenj kulturnih ali rekreativnih aktivnosti ali hobijev, ki ne spadajo v šport in 

igre, literarni klubi, klubi vrtičkarjev, filmski in foto klubi, glasbeni, umetniški klubi, klubi 
zbirateljev, družbeni klubi, karnevalski klubi... 

- dejavnost združenj za zaščito živali 

Sem ne spada: 
- dejavnost poklicnih združenj, gl. 91.12 
- dejavnost združenj za opravljanje in pospeševanje umetniške dejavnosti, gl. 92.31 
- dejavnost športnih klubov, gl. 92.62 

 

 92 REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI 

 92.1 Filmska in videodejavnost 

 92.11  92.110 Snemanje filmov in videofilmov 

Sem spada: 
- produkcija igranih in dokumentarnih filmov na filmskem traku, videotraku ali na digitalnih 

videoploščah za direktno predvajanje v kinematografih ali oddajanje po televiziji 
 produkcija filmov za javno predvajanje: dolgometražnih, kratkih, dokumentarnih, animiranih 

ipd., v filmskih studiih ali v posebnih laboratorijih za animirane filme  
- spremljajoče dejavnosti, kot so sinhronizacija in podnaslavljanje 

Sem spada tudi: 
- dejavnost tonskih studiev 

Sem ne spada: 
- izdelovanje kopij filmov ter reprodukcija zvočnih in videoposnetkov iz izvorne kopije, gl. 22.3 
- razvijanje filmov, ki ne sodijo v filmsko dejavnost, gl. 74.81 
- dejavnost agencij za angažiranje igralcev, gl. 74.85 
- redna produkcija filmov v televizijskih studiih, gl. 92.20 
- dejavnost samostojnih igralcev, animatorjev, filmskih režiserjev, scenografov ipd., gl. 92.31 
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 92.12  92.120 Distribucija filmov in videofilmov 

Sem spada: 
- distribucija filmov na raznih medijih (na filmskem ali videotraku ali na digitalnih ploščah)  

drugim dejavnostim - toda ne direktno javnosti 
- kupovanje, prodaja in dajanje filmov na raznih medijih v najem ter spremljajoče 

dejavnosti, npr. rezervacija, dobava, hranitev trakov ali DVD plošč ipd. 

Sem ne spada: 
- izdelava kopij filmov ali zvočnih zapisov iz izvornih posnetkov,  na raznih medijih, gl. 22.3 
- prodaja videokaset in plošč ipd. na debelo, gl. 5143 
- prodaja videokaset in plošč ipd.  na drobno, gl. 52.1, 52.4 
- izposoja videokaset in plošč za javnost, gl. 71.40 

 92.13  92.130 Kinematografska dejavnost 

Sem spada: 
- predvajanje filmov v kinematografih, dvoranah, letnih kinematografih in drugih primernih 

prostorih 

Sem spada tudi: 
- dejavnost kinoklubov 

 92.2 Radijska in televizijska dejavnost 

 92.20  92.200 Radijska in televizijska dejavnost 

Sem spada: 
- oddajanje radijskih in televizijskih programov 
- produkcija radijskih in televizijskih programov brez oddajanja. Programi so lahko 

informativni, izobraževalni, propagandni, zabavni ipd. Lahko so posneti na trakove, ki jih 
je možno prodati, posoditi, shraniti, ponovno predvajati... 

Sem ne spada: 
- dejavnost kabelske televizije, gl. 64.20 
- radijski in televizijski prenos prek kabelskih omrežij, relejev ali satelitov, gl. 64.20 
- produkcija filmov, tudi videofilmov, ki se sicer snemajo v filmskih studiih, gl. 92.11 
- dejavnost tiskovnih agencij, gl. 92.40 

 92.3 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge razvedrilne dejavnosti 

 92.31  92.310 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje 

Sem spada: 
- priprava in izvedba gledaliških, opernih ali plesnih predstav, koncertov, lutkovnih predstav  

ter drugih odrskih prireditev: 
 dejavnost skupin, ansamblov, orkestrov ipd. 

- dejavnost svobodnih umetnikov, kot so igralci, režiserji, glasbeniki, pisci, predavatelji, 
govorniki, kiparji, slikarji, ilustratorji, risarji, bakrorezci, scenografi, arhitekti ipd. 

- restavriranje umetnin, npr. slik 

Sem spada tudi: 
- ročno unikatno poslikovanje porcelana, stekla, keramike 

Sem ne spada: 
- restavriranje pohištva, gl. 36.1 
- restavriranje zgodovinskih glasbil, gl. 36.30 
- restavriranje stavb, gl. 45 
- organiziranje kulturnih prireditev in srečanj, gl. 74.84 
- obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 92.32 

 92.32  92.320 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 

Sem spada: 
- obratovanje koncertnih in gledaliških dvoran in podobnih zmogljivosti 
- ozvočevanje prireditev 
- dejavnost agencij za prodajo vstopnic 

Sem ne spada: 
- dejavnost kinematografov, gl. 92.13 
- organiziranje kulturnih prireditev in srečanj, , gl. 74.84 
- dejavnost tonskih studiev, gl. 92.11 

 92.33  92.330 Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov 

Sem spada tudi: 
- dejavnost muzejskih vlakov 
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 92.34  92.340 Druge razvedrilne dejavnosti 

Sem spada: 
- drugje neomenjene razvedrilne dejavnosti 

 dejavnosti plesnih šol in plesnih učiteljev 
 cirkuške dejavnosti 
 dejavnost mažoretk, kabaretni nastopi 
 prirejanje ognjemetov ipd 

 Sem ne spada: 
- druga rekreativna dejavnost, gl. 92.72 

 92.4 Dejavnost tiskovnih agencij 

 92.40  92.400 Dejavnost tiskovnih agencij 

Sem spada: 
- dejavnosti združenj in agencij, ki posredujejo vesti, fotografije in podatke množičnim 

sredstvom obveščanja 
- dejavnost novinarjev in fotoreporterjev 

 92.5 Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti 

 92.51  Dejavnost knjižnic in arhivov 

 92.511  Dejavnost knjižnic 

Sem spada: 
- dejavnost knjižnic vseh vrst, čitalnic ipd., za javnost ali za posebne uporabnike, kot so 

študenti, znanstveniki, uslužbenci, člani 
 pripravljanje zbirk, ne glede na to, ali so specializirane ali ne 
 izdelovanje katalogov 
 izposoja in hramba knjig, zemljevidov, periodike, plošč, filmov, trakov, umetniških del... 
 iskanje podatkov na zahtevo uporabnikov 

Sem ne spada: 
- izposoja videokaset, digitalnih plošč (CD, DVD). v videotekah, gl. 71.40 
- dejavnosti, povezane z bazami podatkov, gl. 72.40 

 92.512  Dejavnost arhivov 

Sem spada: 
- dejavnost arhivov vseh vrst: 

 ugotavljanje, zbiranje, evidentiranje in strokovno obdelovanje arhivskega gradiva 
 konserviranje in restavriranje arhivskega gradiva 
 izdajanje prepisov, dokumentov in potrdil na podlagi dokumentov 
 izdajanje publikacij, priprava razstav... 

 92.52  Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine 

 92.521  Dejavnost muzejev 

Sem spada: 
- delovanje muzejev vseh vrst: 

 muzejev umetnosti, nakita, pohištva, kostumov, keramike, srebrnine 
 naravoslovnih, znanstvenih in tehničnih, zgodovinskih muzejev, tudi muzejev orožja      
 spominskih hiš 
 muzejev na prostem 

- delovanje umetnostnih   galerij 
- organiziranje priložnostnih muzejskih razstav 

Sem ne spada: 
- dejavnost prodajnih galerij, gl.52.486 

 92.522  Varstvo kulturne dediščine 

Sem spada: 
- zaščita in rekonstrukcija zgodovinskih krajev in zgradb, spomeniško varstvo 

 92.53  92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov 

Sem spada: 
- dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter akvarijev, tudi živalskih vrtov za otroke 
- dejavnost narodnih parkov, naravnih rezervatov, tudi rezervatov za divjad ipd. 
- varstvo in urejanje kraških jam in drugih naravnih vrednot  
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 92.6 Športna dejavnost 

 92.61  92.610 Obratovanje športnih objektov 

Sem spada: 
- dejavnosti odkritih in pokritih športnih objektov, ki imajo lahko tribune za gledalce s sedeži 

ali s stojišči ali pa so brez njih 
 kegljišč 
 nogometnih igrišč 
 bazenov in kopališč 
 igrišč za golf 
 boksarskih aren 
 aren in stadionov za zimske športe 
 atletskih stadionov 

Sem ne spada: 
- izposojanje športne opreme, gl. 71.401 
- dejavnost parkov in plaž, gl. 92.72 

 92.62  Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne dejavnosti 

 92.621 Dejavnost marin 

 92.622 Dejavnost smučarskih centrov in smučišč 

 92.623 Druge športne dejavnosti 

Sem spada: 
- organiziranje in gojenje športnih disciplin na odprtih ali zaprtih prostorih, za poklicne 

športnike ali amaterje v organizacijah z lastnimi objekti ali brez njih 
 nogometni, kegljaški, plavalni, golf klubi, klubi za rokoborbo, body-building klubi, klubi 

za zimske športe, šahovski klubi, bridge klubi, atletski klubi, strelski klubi 
- organiziranje tekmovanj in propagiranje športnih disciplin 
- dejavnosti samostojnih športnikov in atletov, sodnikov, trenerjev, inštruktorjev 
- dejavnost gorskih vodnikov 
- dejavnosti šol za razne športne discipline in igre 
- dejavnosti pri konjskih, pasjih in avtomobilskih dirkah 
- lov za šport in rekreacijo 
- dejavnosti, povezane z rekreacijskim ribolovom 
- dejavnost jahalnih šol 

Sem ne spada: 
- popravila športne opreme, montaža smuči ipd., gl.52.74 
- izposojanje športne opreme, gl. 71.40 
- dejavnosti parkov in plaž, gl. 92.72 
- dejavnost smučišč, gl. 92.622 

 92.7 Druge dejavnosti za sprostitev 

 92.71  Prirejanje iger na srečo 

 92.711 Prirejanje klasičnih iger na srečo 

Sem spada: 
- občasno in trajno prirejanje iger na srečo, kot so: 

 številčne loterije 
 loterije s trenutno znanim dobitkom 
 kviz loterije 
 tombole 
 lota 
 športne napovedi 
 športne stave 
 srečolovi in druge podobne igre 

 92.712 Dejavnost igralnic 

Sem spada: 
- prirejanje iger na srečo v igralnicah 

Sem spada tudi: 
- obratovanje avtomatov za igre na srečo 
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 92.72  92.720 Druge dejavnosti za sprostitev, d. n. 

Sem spada: 
- druge dejavnosti, povezane z rekreacijo, ki niso že razvrščene drugje  

 dejavnosti rekreacijskih parkov in plaž, tudi posojanje naprav za te dejavnosti, kot so 
kopalne kabine, garderobne omare, ležalniki 

- obratovanje avtomatov z videoigrami, fliperjev ipd. 

Sem ne spada: 
- delovanje plesnih šol, cirkusov, gl. 92.34 
- dejavnosti, povezane z rekreacijskim ribolovom, jahanjem, gl. 92.62 
- dresura hišnih živali, gl. 93.05 

 93 DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI 

 93.0 Druge storitvene dejavnosti 

 93.01  93.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 

Sem spada: 
- pranje, kemično čiščenje, likanje ipd. vseh vrst tekstilij (perila in oblačil, tudi krznenih) ter 

drugega tekstila, ki se opravlja z mehanično opremo, ročno ali v samopostrežnih pralnicah, za 
gospodinjstva ali poslovne stranke 

- zbiranje in dostava perila oz. oblačil za kemično čiščenje, pranje in likanje 
- čiščenje preprog in odej, zastorov in zaves 

Sem spada tudi: 
- čiščenje tekstilnih talnih oblog in oblazinjenega pohištva 
- barvanje oblačil in tekstilnih izdelkov, ki ni povezano s proizvodnjo 
- kemično čiščenje in barvanje usnjenih predmetov in čiščenje krzna 
- druge neomenjene storitve čiščenja in pranja 
- krpanje in manjša popravila oblek ali drugih tekstilnih predmetov (npr. preprog), če so 

opravljena skupaj s čiščenjem 

Sem ne spada: 
- krpanje in manjša popravila oblek ali drugih tekstilnih predmetov kot samostojna 

dejavnost, gl. 52.74 
- izposojanje oblačil in hišnega perila, četudi je njihovo čiščenje sestavni del dejavnosti, gl. 71.40 

 93.02   Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost 

 93.021 Frizerska dejavnost 

Sem spada: 
- frizerske storitve 

 pranje las, prirezovanje in striženje, česanje, barvanje, kodranje in ravnanje las ter podobne 
storitve 

- brivske storitve 
- manikiranje 

Sem ne spada: 
- izdelovanje lasulj, gl. 36.63 

 93.022 Kozmetična dejavnost 

Sem spada: 
- nega obraza in telesa 
- depilacija in epilacija  
- ličenje  

 93.023  Pedikerska dejavnost 

 93.03  93.030 Pogrebna dejavnost 

Sem spada: 
- pokop in upepelitev mrličev ali živalskih trupel in podobne storitve 

 priprava mrtvih za pokop ali upepelitev in balzamiranje ter storitve grobarjev 
 priprava pogrebnih in upepelitvenih obredov 
 izposojanje opremljenih prostorov in mrliških vež 
 prodaja grobov ali dajanje grobov v najem 

Sem spada tudi: 
- prevoz pokojnikov 
- urejanje in vzdrževanje pokopališč  

Sem ne spada: 
- verske pogrebne storitve, gl. 91.31 
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 93.04  93.040 Druge dejavnosti za nego telesa  

Sem spada: 
- dejavnosti v zvezi z izboljševanjem telesnega počutja in sprostitvijo, ki jih nudijo turške 

kopeli, savne in parne kopeli, fitness centri, solariji, saloni za hujšanje, saloni za masažo 
(razen fizioterapevtskih) ipd. 

Sem ne spada: 
- fizioterapevtska masaža, gl. 85.14 

 93.05  93.050 Druge osebne storitve 

Sem spada tudi: 
- dejavnosti astrologov, spiritistov, vedeževalcev, bioenergetikov, radiestezistov ipd. 
- dejavnosti, kot so spremljanje, organiziranje srečanj in sestajanja, 
- ženitne posredovalnice, organiziranje porok 
- razvedrilni pogovori, tudi po telefonu 
- dejavnosti genealoških organizacij 
- dejavnosti čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov... 
- dejavnost poklicnih govornikov 
- dejavnost animatorjev družabnega življenja 
- sestavljanje križank 
- oskrba in nega hišnih živali 
- varovanje otrok na domu  
- dresura živali, tudi psov čuvajev 
- obratovanje samopostrežnih avtomatov za osebne storitve, kot so samopostrežne 

tehtnice, fotografski aparati na žetone ali kovance, naprave za merjenje pritiska ipd. 
- izvajanje preprostih fizičnih del 
- pomoč v gospodinjstvu 
- šoferske storitve s tujim avtomobilom 
- druge osebne storitve 
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P  ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM 

 95 ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM 

 95.0 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 

 95.00  95.000 Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem 
 
Ta oddelek je strogo omejen na dejavnosti gospodinjstev, ki zaposlujejo osebje kot so gospodinjske pomočnice, kuharji, 
natakarji, strežniki, služabniki, perice, vrtnarji, vratarji, delavci v stajah, šoferji, hišniki, guvernante, varuške, učitel je, tajnice 
itd. Zaposlenim med drugim omogoča, da v primeru popisov ali študij navedejo dejavnost svojega delodajalca, čeprav je 
delodajalec posameznik. 
 
Izdelek, ki ga porabijo sami, se obravnava kot netržen in se v nacionalnih računih oceni glede na strošek osebja. Podjetja ne 
morejo biti ponudniki ali izvajalci teh storitev. 
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Q  EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA 

 99 EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA 

 99.0 Eksteritorialne organizacije in združenja 

 99.00  99.000 Eksteritorialne organizacije in združenja 

Ta oddelek med drugim omogoča, da zaposleni v ekstrateritorialnih organizacijah v popisih ali študijah navedejo dejavnost 
svojega delodajalca, čeprav se za delodajalca šteje, da je izven ozemlja pristojnosti države (čeprav je na geografskem 
ozemlju države). 

Sem spada: 
- dejavnosti mednarodnih organizacij in njihovih specializiranih agencij ali  
- regionalnih teles 

Sem spada tudi: 
- dejavnosti tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev 

Sem ne spada: 
- lastna diplomatska in konzularna predstavništva, stacionirana v tujini ali pri uradih mednarodnih 

organizacij, gl. 75.21 

 
 
 


