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Uvod v pojasnila k CPA Ver. 2.1

Statistična klasifikacija proizvodov po dejavnosti, znana kot CPA, je klasifikacija proizvodov (blaga in storitev) po
dejavnosti na ravni Evropske unije (EU).
Klasifikacije proizvodov so namenjene za razvrščanje (kategorizacijo) izdelkov, ki imajo skupne (enake ali
podobne) značilnosti, v skupine (kategorije). So osnova za zbiranje in izračunavanje statističnih podatkov o
proizvodnji in potrošnji teh proizvodov, o trgovini in mednarodni trgovini z njimi ter o mednarodnem prevozu teh
proizvodov.
V novembru 2012 se je klasifikacija CPA začela posodabljati. Uredba o uvedbi različice 2.1 klasifikacije CPA je
bila sprejeta oktobra 2014, veljati pa je začela 1. januarja 2015. V novi različici CPA so nekatera področja CPA
usklajena z Osrednjo klasifikacijo proizvodov Združenih narodov in z njeno novo različico 2.1 (CPC Ver. 2.1) in
pojasnila so bila pregledana, splošne značilnosti CPA pa so ostale nespremenjene.
CPA je bila usklajena s posodobljenimi koncepti, npr. s posodobljenim Frascatskim priročnikom, katerih
posodobitve so bile posledica prestrukturiranja oddelka 72 (Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve).
Storitve, opravljene za gospodinjstva, so bile vključene v ustrezne dele CPA.
Ustrezne podrobnosti Klasifikacije vrst objektov (CC-SI) 2012 so bile vključene v klasifikacijo CPA Ver. 2.1, v
oddelek 41 (Stavbe in gradnja stavb). Struktura klasifikacije CPA Ver. 2.1 do štirimestne ravni ni bila
spremenjena – z namenom, da se ohrani skladnost s strukturo klasifikacije gospodarskih dejavnosti, NACE
Rev. 2.
Različica 2.1 klasifikacije CPA je podrobnejša kakor CPA 2008, sistem kodiranja pa je enak; v obeh različicah
CPA se lahko uporabljajo iste kode, vendar z drugačno vsebino, torej ustrezajo različnim področjem, oddelkom,
skupinam, razredom, kategorijam in podkategorijam.
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KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI
01

Kmetijski, lovski proizvodi in sorodne storitve

01.1

Pridelki netrajnih rastlin

01.11

Žita (razen riža), stročnice in oljna semena
Sem spada:
- žita, stročnice in oljna semena, tako za prehrano kot za druge namene
01.11.1

Pšenica
01.11.11

Trda pšenica

01.11.12

Pšenica, razen trde pšenice
Sem ne spada:
trda pšenica, gl. 01.11.11

01.11.2

Koruza
01.11.20

Koruza
Sem ne spada:
sladka koruza, gl. 01.13.39
krmna koruza, gl. 01.19.10

01.11.3

01.11.4

Ječmen, rž in oves
01.11.31

Ječmen

01.11.32

Rž

01.11.33

Oves

Sirek, proso in druga žita
01.11.41

Sirek
Sem ne spada:
krmni sirek, gl. 01.19.10
seme krmnih rastlin, gl. 01.19.31
sladki sirek, gl. 01.19.39

01.11.5

01.11.42

Proso

01.11.43

Tritikala

01.11.49

Druga žita

Žitna slama in žitne pleve
01.11.50

Žitna slama in žitne pleve
Sem spada tudi:
- nepripravljena slama, rezana ali nerezana, zmleta ali nezmleta,
stisnjena ali nestisnjena, ali v obliki peletov
Sem ne spada:

01.11.6

-

očiščena, beljena ali barvana slama, gl. 01.29.30

-

briketi slame, gl.16.29.15

Stročnice, sveže
01.11.61

Stročji fižol

01.11.62

Grah, svež
Sem spada tudi:
- svež grah in krmni grah

01.11.69

Druge sveže stročnice
Sem ne spada:
soja, gl. 01.11.81
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01.11.7
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Stročnice, suhe
Sem spada:
- stročnice, suhe, oluščene ali neoluščene, razpolovljene ali
nerazpolovljene
01.11.71

Fižol, suh

01.11.72

Bob, suh

01.11.73

Čičerika, suha

01.11.74

Leča, suha

01.11.75

Grah, suh

01.11.76

Kitajski fižol

01.11.77

Kajan, suh

01.11.79

Zrna stročnic (suhe stročnice), d. n.
Sem ne spada:
soja, gl. 01.11.81

01.11.8

Soja in arašidi
01.11.81

Soja
Sem ne spada:
sojina moka, gl. 10.41.42
pražena soja, uporabljena kot kavni nadomestek, gl. 10.83.12

01.11.82
01.11.9

01.12

Arašidi, v lupini

Druga oljna semena
01.11.91

Laneno seme

01.11.92

Gorčično seme

01.11.93

Seme oljne repice ali ogrščice

01.11.94

Sezamovo seme

01.11.95

Sončnično seme

01.11.96

Ricinusovo seme

01.11.99

Druga oljna semena, d. n.

Riž, neoluščen
01.12.1

Riž, neoluščen
01.12.10

01.13

Riž, neoluščen

Zelenjadnice in melone, korenovke in gomoljnice
Sem ne spada:
- krmne rastline, gl. 01.19.10
- semena krmnih rastlin, semena blitve, gl. 01.19.31
1.13.1

Listnata ali stebelna zelenjava
01.13.11

Beluši

01.13.12

Zelje
Sem spada tudi:
- kolerabice, ohrovt in podobne kapusnice

01.13.13

Cvetača in brokoli

01.13.14

Solata

01.13.15

Radič
Sem ne spada:
korenine cikorije, gl. 01.28.19

01.13.16

Špinača

01.13.17

Artičoke
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Druga listnata ali stebelna zelenjava
Sem spada tudi:
- komarček, blitva, motovilec, peteršilj

01.13.2

Melone
01.13.21

Lubenice

01.13.29

Druge melone
Sem spada tudi:
- dinje

01.13.3

Druge plodovke
01.13.31

Paprike in feferoni, sveži (samo capsicum)
Sem ne spada:
- plodovke rodu Pimenta, gl.01.19.39

01.13.32

Kumare in kumarice

01.13.33

Jajčevci

01.13.34

Paradižniki

01.13.39

Druge plodovke d. n.
Sem spada:
- bučke
- sladka koruza
- buče
Sem spada tudi:
- sveži storži sladke koruze za okras
šetraj, majaron
- sojini kalčki, kalčki lucerne ipd.
Sem ne spada:
- suhi storži sladke koruze, beljeni, barvani ali drugače obdelani za
okras, gl. 02.30.30

01.13.4

Korenovke, čebulnice ali gomoljnice
01.13.41

Korenje in repa
Sem ne spada:
krmne korenovke: pesa, krmna koleraba ipd., gl.01.19.10

01.13.42

Česen

01.13.43

Čebula
Sem spada tudi:
- šalotka

01.13.44

Por in druge čebulnice
Sem spada tudi:
- japonska čebula ali valižanska čebula in drobnjak

01.13.49

Druge korenovke, čebulnice ali gomoljnice (brez visoke vsebnosti škroba ali
inulina)
Sem spada:
- gomoljna zelena
- hren, pastinak
- redkvica, črna redkev
- rdeča pesa
Sem ne spada:
listna zelena, gl. 01.13.90
-

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

Krompir

01.13.52

Sladki krompir
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01.13.53

Kasava

01.13.54

Taro

01.13.59

Drugi užitni koreni in gomolji z visoko vsebnostjo škroba ali inulina
Sem ne spada:
taro, gl. 01.13.54

01.13.6

Semena vrtnin, razen semena pese
01.13.60

Semena vrtnin, razen semena pese
Sem ne spada:
-

01.13.7

01.13.8

semena sladkorne pese, gl. 01.13.72

-

semena pese in semena krmnih rastlin, gl. 01.19.3

-

semena vrtnin, ki so izgubila sposobnost kaljenja, gl. 01.19.39

Sladkorna pesa in semena sladkorne pese
01.13.71

Sladkorna pesa

01.13.72

Semena sladkorne pese

Gobe in gomoljike
01.13.80

Gobe in gomoljike
Sem ne spada:
- gozdne gobe, vključno z divjimi gomoljikami, gl. 02.30.40

01.13.9

Vrtnine, sveže, d. n.
01.13.90

Vrtnine, sveže, d. n.
Sem spada:
- listna zelena
- komarček, uporabljen kot zelenjava
- zelena, razen gomoljna zelena
- druge sveže vrtnine
Sem spada tudi:
- sveža užitna lucerna (alfalfa)
- sojini in sončnični kalčki
- fižolovi kalčki in poganjki
Sem ne spada:
- gomoljna zelena, gl. 01.13.49,
komarček, uporabljen kot začimba, gl. 01.28.14

01.14

Sladkorni trs
01.14.1

Sladkorni trs
01.14.10

01.15

Sladkorni trs

Nepredelan tobak
01.15.1

Nepredelan tobak
01.15.10

Nepredelan tobak
Sem ne spada:
sušeni razpecljani tobačni listi, gl. 12.00.12

01.16

Predivnice
01.16.1

Predivnice
01.16.11

Bombaž, prečiščen ali ne
Sem spada tudi:
- bombaževo seme

01.16.12

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

01.16.19

Lan, prava konoplja in predivnice d. n.
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Pridelki drugih netrajnih rastlin
01.19.1

Krmne rastline
01.19.10

Krmne rastline
Sem spada:
- krmna repa, krmna pesa in druge krmne korenovke, krmna koruza,
silažna žita, lucerna in druge detelje, trava, seno
Sem ne spada:
pripravljena krmila, gl. 10.91.10
zdrob in peleti iz lucerne, gl. 10.91.20

01.19.2

Rezano cvetje in cvetni brsti; seme okrasnih rastlin
01.19.21

Rezano cvetje in cvetni brsti
Sem spada tudi:
- šopki, venci, košare cvetja in podobni aranžmaji, ki vsebujejo cvetje ali
cvetne popke (npr. majhni šopki in cvetje v gumbnici)
- rezane veje dreves, grmičevja in grmovja, če vsebujejo cvetje ali
cvetne popke (npr. vrbove veje s cvetnimi popki ali cvetovi, sončnice)
-

01.19.22

Sem ne spada:
vrbove veje brez cvetnih popkov ali cvetov, gl. 01.29.30
listje, veje in drugi deli divjih rastlin, brez cvetov ali cvetnih popkov,
primerni za okras, gl. 02.30.30

Seme okrasnih rastlin
Sem spada tudi:
- seme okrasnih rastlin z neolesenelim steblom
- seme sladkega graha (Lathyrus odoratus)

01.19.3

Seme sladkorne pese, seme krmnih rastlin; druge rastlinske surovine
01.19.31

Seme pese (razen semena sladkorne pese) in seme krmnih rastlin
Sem spada tudi:
- travno seme
Sem ne spada:
-

01.19.39

seme sladkorne pese, gl. 01.13.72

Rastlinske surovine d. n.
Sem spada tudi:
- sladki sirek
- pelod (cvetni prah) - cvetni prah, ki ga zberejo čebele, zlepljen z
nektarjem, medom in čebeljo slino v majhne kroglice
Sem ne spada:
korenine cikorije, gl. 01.28.19
cvetni prah, pridobljen z mehanskim postopkom kot del rastline, iz
katere je pridobljen (npr. cvetni prah rastlin, ki se uporabljajo
predvsem v parfumeriji, farmaciji in podobnih dejavnostih), gl.
01.28.30
posušen ekstrakt cvetnega prahu, pridobljen z ekstrakcijo, gl. 10.89. 15

01.2

Pridelki trajnic

01.21

Grozdje
01.21.1

01.22

Namizno grozdje

01.21.12

Drugo grozdje, sveže

Tropsko in subtropsko sadje
01.22.1
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Grozdje
01.21.11

Tropsko in subtropsko sadje
01.22.11

Avokado

01.22.12

Banane, rajske smokve in podobno

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

01.22.13

A KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI

Datlji
Sem spada tudi:
- suhi datlji

01.22.14

Fige
Sem spada tudi:
- suhe fige

01.22.19

01.23

Drugo tropsko in subtropsko sadje

Agrumi
01.23.1

01.24

Agrumi
01.23.11

Pomelo in grenivke

01.23.12

Limone in limete

01.23.13

Pomaranče

01.23.14

Tangerinke, mandarine, klementine

01.23.19

Drugi agrumi

Pečkato in koščičasto sadje
01.24.1

Jabolka
01.24.10

01.24.2

01.25

Jabolka

Drugo pečkato in koščičasto sadje
01.24.21

Hruške

01.24.22

Kutine

01.24.23

Marelice

01.24.24

Češnje

01.24.25

Breskve

01.24.26

Nektarine

01.24.27

Slive

01.24.28

Trnulje

01.24.29

Drugo pečkato in koščičasto sadje, d. n.

Sadje in oreški drugih sadnih dreves in grmovnic
01.25.1

Jagodičevje in sadje rodu Vaccinium
01.25.11

Kivi

01.25.12

Maline

01.25.13

Jagode

01.25.19

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

01.25.2

Seme sadja
01.25.20

Seme sadja
Sem spada tudi:
- seme okrasnega grmičja in rastlin z olesenelim steblom
Sem ne spada:
rožičeva semena, neoluščena, nestrta in nezmleta, gl. 01.25.90
seme okrasnih rastlin z neolesenelim steblom, gl. 01.19.22

01.25.3

Oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov)
Sem ne spada:
arašidi, v lupini, glej 01.11.82
kokosovi orehi, gl. 01.26.20
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Mandlji

01.25.32

Kostanji

01.25.33

Lešniki

01.25.34

Pistacije
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užitne prostorastoče dobrine, gl. 02.30.40
oluščeni oreščki in arašidi, glej 10.39.25

01.25.35

Orehi

01.25.39

Drugi oreški (razen divjih užitnih oreškov, arašidov in kokosovih orehov)
Sem ne spada:
arašidi, v lupini, gl. 01.11.82
kokosovi orehi, gl. 01.26.20
užitne prostorastoče dobrine, gl. 02.30.40
arašidi, olupljeni, gl. 10.39.25

01.25.9

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

Sadeži drugih sadnih dreves in grmovnic, d. n.
Sem spada tudi:
- rožiči, rožičeva moka
- granatna jabolka
- kaki
- opuncija

01.26

Oljni plodovi
01.26.1

01.26.2

Oljke
01.26.11

Namizne oljke

01.26.12

Oljke za pridelavo oljčnega olja

Kokosovi orehi
01.26.20

01.26.9

Drugi oljni sadeži
01.26.90

01.27

Kokosovi orehi
Drugi oljni sadeži

Rastline za izdelavo napitkov
01.27.1

Rastline za izdelavo napitkov
01.27.11

Kavna zrna, nepražena

01.27.12

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

01.28

Listi maté

01.27.14

Kakav v zrnu

Začimbe, aromatske in zdravilne rastline
01.28.1
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01.27.13

Začimbe, nepredelane
01.28.11

Poper (piper spp.), surov

01.28.12

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

01.28.13

Muškatni orešek, macis in kardamom, surovi

01.28.14

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

01.28.15

Cimet (canella), surov

01.28.16

Nageljnove žbice, surove

01.28.17

Ingver, suh, surov

01.28.18

Vanilija, surova
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Druge začimbe, nepredelane
Sem spada tudi:
- korenine cikorije
- nepredelane začimbe iz vrste Pimenta
Sem ne spada:
pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki, gl. 10.83.12

01.28.2

Hmeljevi storžki
01.28.20

01.28.3

Hmeljevi storžki

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

Rastline, ki se uporabljajo predvsem v parfumeriji, farmaciji ali za insekticidne,
fungicidne in podobne namene
Sem spada:
- gingseng, listi koke, likviricija, makove glavice
Sem spada tudi:
- pelod, pridobljen z mehansko obdelavo rastlin
- slama in pleve kamilice
- suhi listi regrata
- suha kislica (Rumex acetosa)
- suha kapucinka
Sem ne spada:
gojene ali nabrane rastline ali njihovi deli (listi, plodovi, cvetovi ipd.),
sveži, posušeni, narezani, a ne predelani: sivka, pelin, lipovo cvetje,
rožmarin, bolhač, meta, baldrijan, žajbelj, islandski lišaj itd., gl.
10.83.15

01.29

Pridelki drugih trajnic
01.29.1

Naravni kavčuk
01.29.10

01.29.2

Božična drevesca, posekana
01.29.20

01.29.3

Naravni kavčuk
Božična drevesca, posekana

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

Rastlinski materiali za pletarstvo, polnjenje, tapeciranje ali barvanje ali strojenje
Sem spada tudi:
- sončnična stebla in listi, ostanki brez cvetov
- sveže vrbove veje brez cvetnih popkov ali cvetov
- očiščena, beljena ali barvana slama
- bambus
Sem ne spada:
- nepripravljena slama, rezana ali nerezana, zmleta ali nezmleta,
stisnjena ali nestisnjena, ali v obliki peletov, gl. 01.11.50

01.3

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

01.30

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

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

Sadilni material: žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, potaknjenci in
cepiči; gobji micelij
Sem spada:
- čebulice, gomolji, korenike
- sadike in cepiči trte, sadnega drevja in grmovja
13

A KMETIJSKI, GOZDARSKI IN RIBIŠKI PROIZVODI
-

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

sadike vrtnin in jagod
miceliji gob
sadike okrasnih rastlin
druge žive rastline

Sem ne spada:
rastline za pridelavo semen, glej ustrezne podkategorije skupin 01.1
in 01.2
odrezani deli dreves in gozdnega grmičevja, gl. 02.10.11
storitve gozdnih drevesnic, gl. 02.10.20
substrat za gojenje gob brez podgobja, gl. 20.15.80
sadike gozdnega drevja, gl. 02.10.11

01.4

Žive živali in živalski proizvodi

01.41

Krave molznice, žive, in surovo kravje mleko
01.41.1

Krave molznice, žive
01.41.10

01.41.2

Krave molznice, žive

Surovo kravje mleko
01.41.20

Surovo kravje mleko
Sem spada tudi:
- surovo bivolje mleko

01.42

Drugo govedo, živo, in njihovo seme
01.42.1

Drugo govedo, živo
01.42.11

Drugo govedo, razen telet, živo
Sem spada tudi:
- živali iz poddružine govedo, domače ali divje, ne glede na uporabo, in
muškatno govedo (Ovibos moschatus)
-

01.42.12
01.42.2

Teleta govedi in bivola, živa

Seme govedi in bivola
01.42.20

01.43

Sem ne spada:
teleta govedi in bivola, živa, gl. 01.42.12

Seme govedi in bivola

Konji in drugi kopitarji, živi
01.43.1

Konji in drugi kopitarji, živi
01.43.11

Konji, živi
Sem spada tudi:
- seme žrebcev
Sem ne spada:
križanci kobil in zeber, gl. 01.49.19

01.43.12

01.44

Osli, mule in mezgi, živi

Kamele, žive
01.44.1

Kamele, žive
01.44.10

Kamele, žive
Sem spada:
- dromedarji, lame, alpake, gvanaki, vikunje in drugi pripadniki družine
kamel
Sem spada tudi:
- seme živali iz družine kamel
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01.45

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

Ovce in koze, žive
01.45.11

Ovce, žive
Sem spada tudi:
- seme ovnov

01.45.12

Koze, žive
Sem spada tudi:
- seme koz
-

01.45.2

01.45.3

Sem ne spada:
gamsi (Rupicapra rupicapra), kozje antilope (Caprinae), gl. 01.49.19

Surovo ovčje in kozje mleko
01.45.21

Surovo ovčje mleko

01.45.22

Surovo kozje mleko

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

Strižena mastna volna koz in ovac, tudi z oprano na živali
Sem spada:
- nerazmaščena strižena volna, tudi oprana na ovci
Sem ne spada:
puljena (strojarska) volna, pridobljena pri strojenju ovčjih kož, gl.
10.11.41
razmaščena volna, gl. 13.10.22

01.46

Prašiči, živi
01.46.1

Prašiči, živi
01.46.10

Prašiči, živi
Sem spada tudi:
- seme merjascev

01.47

Perutnina, živa, in jajca
Sem ne spada:
perje in puh, gl. 10.12.50
01.47.1

Perutnina, živa
01.47.11

Piščanci, živi

01.47.12

Purani, živi
Sem ne spada:
divji purani, gl. 01.49.12

01.47.13

Gosi, žive
Sem ne spada:
divje gosi, gl. 01.49.12

01.47.14

Race in pegatke, žive
Sem ne spada:
divje race, gl. 01.49.12

01.47.2

Jajca v lupini, sveža
01.47.21

Kokošja jajca v lupini, sveža

01.47.22

Jajca druge perutnine, v lupini, sveža

01.47.23

Valilna jajca

01.47.24

Jajca druge perutnine, valilna
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Druge rejne živali in živalski proizvodi
01.49.1

Druge rejne živali, žive
01.49.11

Domači kunci, živi

01.49.12

Ptice za rejo d. n., žive
Sem spada:
- noji
- papige, kanarčki in druge okrasne ptice
- golobi, jerebice ipd.
- sokoli in druge ujede
Sem spada tudi:
- divji purani, race in gosi

01.49.13

Plazilci za rejo (vključno kače in želve), živi
Sem spada tudi:
- kače in želve
-

01.49.19

Sem ne spada:
vodni plazilci (morski ali sladkovodni), gl. 03.00.69

Druge rejne živali, d. n., žive
Sem spada:
- srnjad, jelenjad in druga divjad
- kožuharji (razen domačih zajcev)
- mačke, psi in druge hišne živali
- opice
- čebele
- sviloprejke
- črvi, deževniki
Sem ne spada:
- žabe, krokodili in vodne žuželke (morski ali sladkovodni), gl. 03.00.69

01.49.2

Drugi živalski proizvodi
01.49.21

Med, naravni
Sem ne spada:
mešanice naravnega in umetnega medu, gl. 10.62.13

01.49.22

Surovo mleko, d. n.
-

01.49.23

Sem ne spada:
surovo mleko goveda in bivolov, gl. 01.41.20

Polži, sveži, ohlajeni, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici, razen morskih
polžev
-

Sem ne spada:
morski polži, gl. 03.00.42, 03.00.44

01.49.24

Užitni proizvodi živalskega izvora, d. n.

01.49.25

Zapredki sviloprejk, primerni za odvijanje

01.49.26

Voski žuželk in spermaceti, rafinirani ali nerafinirani, barvani ali nebarvani
Sem spada tudi:
- čebelji vosek

01.49.27

Živalski zarodki za razmnoževanje
-

01.49.28

Sem ne spada:
seme žrebcev, gl. 01.43.11
seme ovnov, gl. 01.45.11
seme kozlov, gl. 01.45.12
seme merjascev, gl. 01.46.10

Neužitni proizvodi živalskega izvora, d. n.
Sem spada:
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01.49.3

nepredelana živalska dlaka (razen volne)

Surovi kožuhi in kože
01.49.31

Surovi kožuhi, razen kožuhov jagnjet
Sem ne spada:
surove goveje, konjske, ovčje, kozje in druge kože, pridobljene v
klavnicah, gl. 10.11.4
surovi kožuhi jagnjet, gl. 01.49.32

01.49.32

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

01.49.39

Surovo živalske kože, d. n. (sveže ali konzervirane, vendar ne nadalje
obdelane)
Sem ne spada:
surove goveje, konjske, ovčje, kozje in druge kože, pridobljene v
klavnicah, gl. 10.11.4

01.6

Storitve za kmetijsko proizvodnjo (razen veterinarskih)
Sem ne spada:
veterinarske storitve, gl. 75.00.1

01.61

Storitve za rastlinsko pridelavo
01.61.1

Storitve za rastlinsko pridelavo
01.61.10

Storitve za rastlinsko pridelavo
Sem spada:
- priprava njiv
- sajenje, gnojenje, oskrba in spravilo poljščin in drugih pridelkov
- škropljenje in drugo zatiranje kmetijskih škodljivcev
- obrezovanje sadnega drevja in trte
- vzdrževanje namakalnih sistemov
- presajanje in redčenje pridelkov
- žetev
- zagotavljanje kmetijskih strojev z upravljavcem
- vzdrževanje kmetijskih zemljišč v dobrem kmetijskem in ekološkem
stanju
Sem ne spada:
storitvena priprava pridelkov za primarne trge, gl. 01.63.10
priprava rastlinskih vlaken, gl. 13.10
distribucija vode po vodovodih, akvaduktih, gl. 36.00.20
čiščenje in priprava zemljišča (npr. odstranjevanje skal, izdelava
teras, izsuševanje ipd.) za kmetijsko rabo, gl. 43.12.11
storitve krajinskih arhitektov, gl. 71.11.4
storitve agronomov in kmetijskih ekonomistov, gl. 74.90.19
druge storitve za zatiranje škodljivcev, gl. 81.29.11
urejanje okolice, ki ni povezano s kmetijstvom, gl. 81.30.11 in
81.30.12
organizacija kmetijskih razstav in sejmov, gl. 82.30.12

01.62

Storitve za živinorejo
01.62.1

Storitve za živinorejo
01.62.10

Storitve za živinorejo
Sem spada:
- umetno osemenjevanje
- storitve pripusta plemenjakov
- pastirske in planšarske storitve, uhlevljenje živine, oddajanje paše
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čiščenje hlevov
striženje ovac
testiranje črede
kapuniranje perutnine

Sem spada tudi:
- storitve kovačev, podkovanje konj
- dajanje pripomočkov za živinorejo z upravljavcem v najem
Sem ne spada:
dajanje hlevov v najem, brez oskrbe živali, gl. 68.20.12
poslovno in strokovno svetovanje s področja živinoreje, gl. 74.90.19
cepljenje živali in druge veterinarske storitve, gl. 75.00.1
vzreja in šolanje tekmovalnih konj, gl. 93.19.
storitve rekreacijskega jahanja, gl. 93.11.10
nastanitev hišnih ljubljenčkov in skrb zanje, gl. 96.09.11

01.63

Priprava pridelkov
01.63.1

Priprava pridelkov
01.63.10

Priprava pridelkov
Sem spada:
- priprava pridelkov za primarne trge po pogodbi ali proti plačilu:
- čiščenje, luščenje, sortiranje, kratkotrajna zaščita pred gnitjem
- čiščenje bombaža
- priprava tobakovih listov
- priprava kakavovih zrn
- voščenje
Sem ne spada:
priprava pridelkov, ki jo opravi pridelovalec sam, gl. 01.1, 01.2 ali 01.3
obdelava in čiščenje semen, gl. 01.64.10
parjenje in ponovno sušenje tobakovih listov, gl. 12.00.1
trgovina na debelo s kmetijskimi pridelki, gl. 46.2

01.64

Obdelava semen
01.64.1

Obdelava semen
01.64.10

Obdelava semen
Sem spada:
- dejavnosti v zvezi z izboljšavanjem kakovosti semenskega materiala,
tudi gensko spremenjenih semen, s čiščenjem, odstranjevanjem
neželenih primesi, poškodovanih ali premajhnih semen ter s sušenjem
semen za skladiščenje
Sem ne spada:
pridobivanje semen, gl. 01.1 in 01.2
stiskanje olja iz semen, gl. 10.41
raziskovanje in razvijanje novih vrst semen, gl. 72.11.31, 72.11.32 in
72.11.33

01.7

Lov in lovske storitve

01.70

Lov in lovske storitve
01.70.1

Lov in lovske storitve
01.70.10

Lov in lovske storitve
Sem spada:
- nadzor in varstvo divjadi
- odstrel ali odlov divjadi iz komercialnih ali gojitvenih razlogov
- odstrel in odlov živali za potrebe raziskovalnega dela, zooloških vrtov
ipd.
- pridobivanje kožuhovine, kož plazilcev ali ptičev z odstrelom in o
Sem spada tudi:
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-

lov morskih sesalcev, kot sta mrož in tjulenj

Sem ne spada:
reja divjadi na farmah, gl. 01.49.1
pridobivanje kožuhovine, kož plazilcev in ptičev iz farmske vzreje, gl.
01.49.1
kitolov, gl. 03.00.69
pridobivanje surovih kož v klavnicah, gl. 10.11
lov za šport ali rekreacijo in s tem povezane storitve, gl. 93.19.13
storitve za promocijo lova in nastavljanja pasti, gl. 94.99.19

02

Gozdni proizvodi in storitve za gozdarstvo
-

02.1

Sem ne spada:
žaganje in skobljanje lesa, gl. ustrezno skupino oddelka 16

Gozdno drevje in storitve drevesnic

02.10

Gozdno drevje in storitve drevesnic
02.10.1

02.10.2

Sadike gozdnega drevja; semena gozdnega drevja
02.10.11

Sadike gozdnega drevja

02.10.12

Semena gozdnega drevja

Storitve gozdnih drevesnic
02.10.20

Storitve gozdnih drevesnic
Sem ne spada:
sadike okrasnih dreves, gl. 01.30.10
storitve gojenja božičnih dreves, gl. 01.30.10

02.10.3

Gozdno drevje
02.10.30

Gozdno drevje
Sem ne spada:
božična drevesca, posekana, gl. 01.29.20

02.2

Neobdelan les
Sem ne spada:
lesni sekanci ali iveri, gl.16.10.25
neobdelan les v obliki zdrobljenih pilotov in palic, gl. 16.10.39

02.20

Neobdelan les
02.20.1

Neobdelan les
Sem spada tudi:
- oglje proizvedeno v gozdu
02.20.11

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

02.20.12

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

02.20.13

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

02.20.14

Drva iglavcev
Sem spada tudi:
- oglje proizvedeno v gozdu (z uporabo tradicionalnih postopkov)

02.20.15

Drva listavcev
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Sem spada tudi:
- oglje proizvedeno v gozdu (z uporabo tradicionalnih postopkov)

02.3

Prostorastoče dobrine, razen lesa

02.30

Prostorastoče dobrine, razen lesa
02.30.1

02.30.2

Naravni gumiji
02.30.11

Balata, gutaperča, gvajak, čikl in podobni naravni gumiji

02.30.12

Šelak, balzami ter druge naravne smole in cedike

Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana
02.30.20

02.30.3

Naravna pluta, surova ali enostavno obdelana

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

Deli rastlin, trave, mahovi in lišaji, primerni za okras
Sem ne spada:
novoletne jelke, gl. 01.29.20

02.30.4

Užitne prostorastoče dobrine
02.30.40

Užitne prostorastoče dobrine
Sem ne spada:
gobe, gl. 01.13.80
jagode, borovnice ipd., gl. 01.25.19
kostanj, gl. 01.25.32

02.4

Storitve za gozdarstvo

02.40

Storitve za gozdarstvo
02.40.1

Storitve za gozdarstvo
02.40.10

Storitve za gozdarstvo
Sem spada:
- gozdna inventura, merjenje in ovrednotenje lesne zaloge
- gozdarsko svetovanje
- varstvo gozdov pred požari
- kontrola in zatiranje gozdnih škodljivcev in bolezni
- storitve pri izkoriščanju gozdov:
- transport lesa v gozdu, nakladanje
Sem ne spada:
dejavnost gozdnih drevesnic, gl. 02.10.20
osuševanje gozdnih površin, gl. 43.12.11
čiščenje zemljišč za gradnjo, gl. 43.12.11

03

Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni,
storitve za ribištvo
Sem ne spada:
pomožne storitve za športni in rekreacijski ribolov, gl. 93.19.13

03.0

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

03.00

Ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni, storitve za ribištvo
03.00.1

20

Ribe, žive, neprimerne za prehrano ljudi
03.00.11

Okrasne ribe, prostoživeče

03.00.12

Okrasne ribe, gojene

03.00.13

Druge prostoživeče, žive ribe, neprimerne za prehrano ljudi, vključno semena
in krma za akvakulturo

03.00.14

Druge gojene, žive ribe, neprimerne za prehrano ljudi, vključno semena in
krma za akvakulturo

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

03.00.2

03.00.3

03.00.4

03.00.5

03.00.6
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Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi
03.00.21

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, morske, negojene

03.00.22

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, sladkovodne,
negojene

03.00.23

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, morske, gojene

03.00.24

Žive ribe, sveže ali ohlajene, primerne za prehrano ljudi, sladkovodne, gojene

Raki, nezamrznjeni
03.00.31

Raki, nezamrznjeni, negojeni

03.00.32

Raki, nezamrznjeni, gojeni

Mehkužci in drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni
03.00.41

Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, negojene

03.00.42

Drugi mehkužci, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni

03.00.43

Ostrige, žive, sveže ali ohlajene, gojene

03.00.44

Drugi mehkužci, živi, sveži ali ohlajeni, gojeni

03.00.45

Drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, gojeni

03.00.46

Drugi vodni nevretenčarji, živi, sveži ali ohlajeni, negojeni

Biseri, neobdelani
03.00.51

Naravni biseri, neobdelani

03.00.52

Gojeni biseri, neobdelani

Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi
03.00.61

Korale in podobni proizvodi, lupine mehkužcev, rakov ali iglokožcev in sipina
kost

03.00.62

Naravne spužve živalskega izvora

03.00.63

Morske alge in druge alge, primerne za prehrano ljudi, prostoživeče

03.00.64

Morske alge in druge alge, primerne za prehrano ljudi, gojene

03.00.65

Morske alge in druge alge, neprimerne za prehrano ljudi, prostoživeče

03.00.66

Morske alge in druge alge, neprimerne za prehrano ljudi, gojene

03.00.69

Druge vodne rastline, živali in njihovi proizvodi, d. n.
Sem spada:
- gojene žabe
- kiti

03.00.7

Storitve za ribištvo in gojenje vodnih organizmov
03.00.71

Storitve za ribištvo

03.00.72

Storitve za gojenje vodnih organizmov
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RUDE IN KAMNINE
05

Premog in lignit
Sem ne spada:
storitve testnih vrtanj za premog in storitve v zvezi s pridobivanjem
premoga, gl. 09.90.11
koks, gl. 19.10
premogovi briketi, gl. 19.20.1
priprava zemljišča za pridobivanje premoga, gl. 43.12.11

05.1

Črni premog

05.10

Črni premog
05.10.1

Črni premog
05.10.10

Črni premog
Sem ne spada:
briketi, razna in podobna trdna goriva proizvedena iz črnega
premoga, gl. 19.20.11

05.2

Rjavi premog in lignit

05.20

Rjavi premog in lignit
05.20.1

Rjavi premog in lignit
05.20.10

Lignit
Sem spada tudi:
drug rjavi premog, npr. subbituminozni premog
Sem ne spada:
briketi, razna in podobna trdna goriva proizvedena iz lignita, gl.
19.20.12

06

Surova nafta in zemeljski plin
Sem ne spada:
sondiranje, poskusno vrtanje in raziskovalne storitve v povezavi s
pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, gl. 09.10.1
storitve, povezane z delovanjem naftnih in plinskih polj, za plačilo ali
po pogodbi, gl. 09.10.1
naftni derivati, gl. 19.20
cevovodni transport surove ali predelane nafte in naftnih derivatov, gl.
49.50.11
cevovodni transport zemeljskega plina, gl. 49.50.12
geofizikalne raziskave in kartografske dejavnosti, gl. 71.12.3

06.1

Surova nafta

06.10

Surova nafta
06.10.1

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova
06.10.10

06.10.2

Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek
06.10.20

06.2

Nafta in olja, dobljeni iz bituminoznih mineralov, surova
Bituminozni ali oljni skrilavci in katranski pesek

Zemeljski plin, tudi utekočinjen

06.20

Zemeljski plin, tudi utekočinjen
06.20.1

Zemeljski plin, tudi utekočinjen
06.20.10

Zemeljski plin, tudi utekočinjen
Sem spada tudi:
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metan in etan iz nahajališč

Sem ne spada:
propan, butan, gl. 19.20.31
drugi ogljikovodiki iz rafinerij, gl. 19.20.32
plavžni, generatorski, vodni plin, gl. 35.21.10

07

Rude
Sem ne spada:
praženi železovi piriti gl. 20.13.67
aluminijev hidroksid, gl. 20.13.25
aluminijev oksid, gl. 24.42.12

07.1

Železova ruda

07.10

Železova ruda
07.10.1

Železova ruda
07.10.10

Železova ruda
Sem ne spada:
pirit, gl. 08.91.12

07.2

Rude neželeznih kovin

07.21

Uranova in torijeva ruda
07.21.1

Uranova in torijeva ruda
07.21.10

Uranova in torijeva ruda
Sem spada tudi:
- rumena pogača

07.29

Rude drugih neželeznih kovin in njihovi koncentrati
07.29.1

Rude drugih neželeznih kovin in njihovi koncentrati
07.29.11

Bakrove rude in koncentrati

07.29.12

Nikljeve rude in koncentrati

07.29.13

Aluminijeve rude in koncentrati
Sem spada tudi:
- boksit

08

07.29.14

Rude in koncentrati plemenitih kovin

07.29.15

Svinčeve, cinkove in kositrove rude in koncentrati

07.29.19

Rude in koncentrati drugih neželeznih kovin, d. n.

Rudnine in kamnine
Sem ne spada:
obdelava pridobljenih surovin (razen drobljenja, mletja, rezanja,
čiščenja, sušenja, sortiranja in mešanja), gl. ustrezne dele področja C

08.1

Kamen, pesek in glina

08.11

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

Okrasni in gradbeni kamen
08.11.11

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

08.11.12

Granit, peščenjak in drug okrasni ali gradbeni kamen
Sem spada tudi:
- porfir, bazalt in drug neobdelan gradbeni kamen
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Apnenec in sadra
08.11.20

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

08.11.3

Kreda in nežgan dolomit
08.11.30

Kreda in nežgan dolomit
Sem ne spada:
drobljen ali lomljen dolomit za betonske agregate, za nasipanje cest
ali za železniški balast ali drugi agregati, gl. 08.12.12

08.11.4

Skrilavec
08.11.40

08.12

Skrilavec

Gramoz, pesek, gline in kaolin
08.12.1

Gramoz in pesek
08.12.11

Naravni pesek
Sem spada tudi:
- silikatni kremenčev pesek
- obarvani naravni pesek

08.12.2

08.12.12

Drobljen in lomljen kamen, kameni prah; prodniki, gramoz

08.12.13

Mešanice žlindre in podobnih industrijskih odpadkov za gradbeništvo, vključno
s prodniki, gramozom, debelim in drobnim gramozom ali ne

Gline in kaolin
08.12.21

Kaolin in druge kaolinske gline
Sem spada tudi:
- kaolin in druge žgane kaolinske gline

08.12.22

Druge gline, andaluzit, kianit in silimanit; mulit; šamotne in dinas zemljine
Sem spada:
- bentonit, mulit, ognjevzdržne gline, dinas zemljine

08.9

Druge rudnine in kamnine

08.91

Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila
08.91.1

Minerali za kemijsko proizvodnjo in gnojila
08.91.11

Naravni kalcijevi ali aluminijevi kalcijevi fosfati

08.91.12

Nepraženi železovi piriti; surovo ali neprečiščeno žveplo

08.91.19

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

08.92

Šota
08.92.1

Šota
08.92.10

Šota
Sem ne spada:
šotni briketi, gl. 19.20.13
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08.93

briketi raznih oblik in podobna trda goriva iz šote, gl. 19.20.13
zemlja za lončnice s šoto kot glavno sestavino, gl. 20.15.80
izdelki iz šote, gl. 23.99.19

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda
08.93.1

Sol in čisti natrijev klorid; morska voda
08.93.10

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

08.99

Druge rudnine in kamnine, d. n.
08.99.1

Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine
08.99.10

08.99.2

Naravni bitumen in asfalt; asfaltne kamnine

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

Dragi in poldragi kamni (razen industrijskih diamantov), neobdelani ali samo
razžagani ali grobo oblikovani
Sem ne spada:
industrijski diamanti, gl. 08.99.22

08.99.22

Industrijski diamanti, neobdelani ali samo razžagani, razklani ali tesani; plovec;
smirek; naravni korund, naravni granat in druga naravna brusila

08.99.29

Drugi minerali
Sem spada:
- sljuda, naravni grafit, kremenec, glinenec, azbest, steatit (lojevec),
magnezit ipd.
- neekspandirani vermikulit
Sem ne spada:
kremenčev pesek, gl. 08.12.11
ekspandirani vermikulit ali druge ekspandirane kamnine, gl. 23.99.19
optični elementi iz kremena, gl. 26.70.21

09

Storitve za rudarstvo
Sem ne spada:
specializirana popravila rudniške mehanizacije, gl. 33.12.24
storitve, povezane z utekočinjenjem in ponovnim uplinjanjem
zemeljskega plina za prevoz od rudnika, gl. 52.21

09.1

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina
09.10

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina
09.10.1

Storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina
Sem ne spada:
storitve, ki jih izvaja obratovalec naftnih ali plinskih polj, gl. 06.10 ali
06.20
specializirana popravila rudniške mehanizacije, gl. 33.12.24
09.10.11

Vrtanje naftnih vrtin in vrtin zemeljskega plina
Sem spada:
- usmerjeno vrtanje in povrtavanje, predhodno vrtanje skozi mehke
plasti; zapolnjevanje naftnih in plinskih vrtin; črpanje iz vrtin; mašenje
in zapiranje vrtin ipd.
- poskusno vrtanje v povezavi s pridobivanjem nafte in zemeljskega
plina
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Sem spada tudi:
- varstvo pred požari in gašenje na naftnih in plinskih poljih
- raziskovalne storitve v povezavi s pridobivanjem nafte in zemeljskega
plina, n.pr. geološka opazovanja nahajališč
Sem ne spada:
poskusno vrtanje v povezavi z rudarjenjem, gl. 09.90.1
poskusno vrtanje in sondiranje za gradbene, geofizikalne, geološke in
podobne namene, gl. 43.13
geofizikalno, geološko, seizmološko ipd. raziskovanje nahajališč, gl.
71.12.3
09.10.12

Postavljanje, popravilo in podiranje naprav za črpanje nafte in plina ter druge
storitve v zvezi s črpanjem nafte in zemeljskega plina

09.10.13

Utekočinjanje in ponovno uplinjanje zemeljskega plina za prevoz na mestu
črpanja
Sem ne spada:
utekočinjanje in uplinjanje zemeljskega plina za transport, opravljeno
zunaj plinskih polj, gl. 52.21

09.9

Storitve za drugo rudarjenje

09.90

Storitve za drugo rudarjenje
09.90.1

Storitve za drugo rudarjenje
Sem spada:
- storitve v zvezi z rudarjenjem, zajetim v oddelkih 05, 07 in 08, za
plačilo ali po pogodbi:

raziskave nahajališč, npr. jemanje vzorcev in geološka
opazovanja nahajališč

poskusno vrtanje v povezavi z rudarjenjem

drenaža in črpanje
Sem ne spada:
obratovanje rudnikov in kamnolomov za plačilo ali po pogodbi, gl. 05,
07 ali 08
specializirana popravila rudniške mehanizacije, gl. 33.12.24
poskusno vrtanje v zvezi s pridobivanjem nafte ali zemeljskega plina,
gl. 09.10.11
geofizikalno, geološko, seizmološko ipd. raziskovanje nahajališč, gl.
71.12.3
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PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI
10

Živila
Sem spada:
- različni izdelki, ki so rezultat kmetijstva, gozdarstva, lova in ribolova,
kot so meso, ribe, sadje in zelenjava, maščobe in olja, mlečni izdelki,
mlevski izdelki, krmila in druga živila, namenjena za prehrano ljudi ali
živali
- polizdelki, ki niso neposredno živila
- različni stranski proizvodi (npr. kože, oljne pogače iz proizvodnje
rastlinskega olja)
- predelava klavniških odpadkov za proizvodnjo krme
- Sem ne spada:
- predelava odpadne hrane in odpadkov iz proizvodnje pijač v
sekundarne surovine, gl. 38.3, in njihovo odstranjevanje, gl. 38.21
- priprava hrane za takojšnje zaužitje (npr. v restavracijah), gl. 56.10.1
- storitve, povezane s pakiranjem mesa, gl. 82.92.10

10.1

Konzervirano meso in mesni izdelki

10.11

Sveže ohlajeno ali zamrznjeno meso
10.11.1

10.11.2

Meso goveda, prašičev, ovc, koz, konjev in drugih kopitarjev, sveže ali ohlajeno
10.11.11

Meso, goveje, sveže ali ohlajeno

10.11.12

Prašičje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.13

Ovčje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.14

Kozje meso, sveže ali ohlajeno

10.11.15

Konjsko meso, sveže ali ohlajeno

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

10.11.3

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

Zamrznjeno meso in užitni klavnični odpadki; drugo meso in užitni klavnični odpadki
drugih živali
10.11.31

Goveje meso, zamrznjeno

10.11.32

Prašičje meso, zamrznjeno

10.11.33

Ovčje meso, zamrznjeno

10.11.34

Kozje meso, zamrznjeno

10.11.35

Konjsko meso, zamrznjeno

10.11.39

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

10.11.4

Puljena mastna volna in surove kože goveda, konj ovc in koz
10.11.41

Puljena mastna volna, vključno z oprano na živali
Sem ne spada:
volna, strižena na ovci, gl. 01.45.30
razmaščena volna, gl. 13.10.22

10.11.5

10.11.42

Cele surove kože goveda ali konjev

10.11.43

Druge surove kože goveda ali konjev

10.11.44

Surove kože ovc ali jagnjet

10.11.45

Surove kože koz ali kozličkov

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev
10.11.50

Maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev
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Surovi klavnični odpadki, neužitni
10.11.60

Surovi klavnični proizvodi, neužitni
Sem spada tudi:
- ambra, mošus, kite, ščetine, slonova kost, želvovina ipd.
Sem ne spada:
mehurji, črevesje in drugi ribji odpadki, gl. 10.20.42

10.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa
10.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesa
Sem spada:
- storitveno klanje živine, odiranje in razrez zaklane živine ipd.

10.12

Sveže, ohlajeno ali zamrznjeno meso perutnine
10.12.1

Meso perutnine, sveže ali ohlajeno
10.12.10

10.12.2

Meso perutnine, zamrznjeno
10.12.20

10.12.3

Meso perutnine, zamrznjeno

Perutninske maščobe
10.12.30

10.12.4

Meso perutnine, sveže ali ohlajeno

Perutninske maščobe

Užitni perutninski klavnični odpadki
10.12.40

Užitni perutninski klavnični odpadki
Sem spada tudi:
- jetra puranov, gosi in rac, nepripravljena

10.12.5

Perje in ptičje kože
10.12.50

10.12.9

Perje in ptičje kože

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa
10.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perutninskega mesa
Sem spada:
- klanje kuncev in perutnine, skubljenje in prvo čiščenje puha

10.13

Izdelki iz mesa in perutninskega mesa
10.13.1

Pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi
10.13.11

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

10.13.12

Goveje meso, soljeno, sušeno ali prekajeno

10.13.13

Drugo meso in užitni klavnični odpadki, soljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni
(razen prašičjega in govejega mesa); užitna moka in zdrob iz mesa ali
klavničnih odpadkov
Sem ne spada:
meso goveda in prašičev, gl. 10.11.1

10.13.14

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

10.13.15

Drugi pripravljeni in konzervirani izdelki iz mesa, užitnih klavničnih proizvodov
ali krvi
Sem ne spada:
pripravljene jedi in jedi iz drobovine, gl.10.85.11
juhe, ki vsebujejo meso, gl. 10.89.11
mesni ekstrakti in sokovi, gl. 10.89.14

10.13.16

Moka, zdrob in peleti iz mesa, neprimerni za prehrano ljudi; ocvirki
Sem spada:
- raztopljeni proteinski izdelki iz živalskih tkiv, vključno s kostmi, brez
dodane krvi, dlak, kopit in parkljev, ostankov dlake, gnoja, vsebine
želodca in vampa

10.13.9
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Kuhanje in drugo pripravljanje mesnih izdelkov
Sem spada:
- kuhanje, sterilizacija, zapiranje mesnih konzerv in podobne storitve pri
pripravi mesnih izdelkov
Sem ne spada:
ekstrakcija živalskih maščob, gl. 10.41.1
kuhanje gostinskih obrokov, gl. 56

10.13.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mesnih izdelkov
Sem spada:
- storitveno mletje mesa in priprava mesnih izvlečkov ipd.

10.2

Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci

10.20

Predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci
Sem ne spada:
masti in olja rib in morskih sesalcev, gl. 10.41.12
pripravljeni obroki in jedi na osnovi rib, rakov in mehkužcev, gl.
10.85.12
ribje juhe, gl. 10.89.11
10.20.1

10.20.2

Ribje meso, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno
10.20.11

Ribji fileti in drugo ribje meso (nemleto ali mleto), sveže ali ohlajeno

10.20.12

Ribja jetra in ikre, sveže ali ohlajene

10.20.13

Ribe, zamrznjene

10.20.14

Ribji fileti, zamrznjeni

10.20.15

Ribje meso (nemleto ali mleto), zamrznjeno

10.20.16

Ribja jetra in ikre, zamrznjene

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane; kaviar in kaviarjevi nadomestki
10.20.21

Ribji fileti, sušeni, nasoljeni ali v slanici, toda neprekajeni

10.20.22

Ribja jetra, ikre, plavuti, glave, repi, želodci in druga užitna drobovina, sušena,
prekajena, nasoljena ali v slanici; ribja moka, zdrob in peleti, primerni za
prehrano ljudi

10.20.23

Ribe, sušene, soljene ali ne, ali v slanici

10.20.24

Ribe, vključno fileti, prekajeni
Sem spada tudi:
- fileti

10.20.25

Ribe, drugače pripravljene ali konzervirane, razen pripravljenih ribjih jedi
Sem ne spada:
pripravljene ribje jedi in obroki, gl. 10.85.12

10.20.26
10.20.3

Kaviar in kaviarjevi nadomestki

Raki, mehkužci, morske alge in drugi vodni nevretenčarji, zamrznjeni, pripravljeni ali
konzervirani
10.20.31

Raki, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.32

Mehkužci, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v slanici

10.20.33

Drugi vodni nevretenčarji in morske alge, zamrznjeni, sušeni, nasoljeni ali v
slanici

10.20.34

Raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji in morske alge, drugače pripravljeni
ali konzervirani
Sem spada tudi:
- prekajeni raki, mehkužci in drugi vodni nevretenčarji in morske alge

10.20.4

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev, drugih vodnih nevretenčarjev ali
morskih alg ali drugi proizvodi, d. n., neprimerni za prehrano ljudi
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10.20.41

Moka, zdrob in peleti iz rib, rakov, mehkužcev, drugih vodnih nevretenčarjev ali
morskih alg, neprimerni za prehrano ljudi

10.20.42

Drugi neužitni izdelki iz rib, rakov, mehkužcev ali drugih vodnih nevretenčarjev
ali morskih alg
Sem ne spada:
ribje plavuti, glave, repi in drugi užitni klavnični odpadki, sušeni,
prekajeni, nasoljeni ali v slanici, gl. 10.20.22

10.20.9

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

Prekajevanje in drugo konzerviranje in pripravljanje ribjih izdelkov
Sem spada:
- kuhanje, dimljenje, soljenje,sušenje in druga obdelava rib in ribjih
izdelkov
Sem ne spada:
ekstrakcija ribjega olja, gl. 10.41.1

10.20.99

10.3

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

Predelano in konzervirano sadje in zelenjava

10.31

Predelan in konzerviran krompir
10.31.1

Predelan in konzerviran krompir
10.31.11

Krompir, zamrznjen

10.31.12

Sušen krompir, cel ali narezan na koščke ali rezine, vendar ne nadalje obdelan

10.31.13

Sušen krompir v obliki moke, zdroba; kosmičev; granul in peletov
Sem spada tudi:
- krompirjeva moka

10.31.14

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

10.31.9

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

Kuhanje in drugo pripravljanje krompirja in izdelkov iz krompirja
Sem spada:
- lupljenje, kuhanje in druge storitve pri predelavi krompirja

10.31.99

10.32

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja krompirja

Sadni in zelenjavni sokovi
Sem spada tudi:
- koncentrati iz svežega sadja in zelenjave
Sem ne spada:
sadni in zelenjavni sokovi, katerim je bilo dodano več sladkorja kot je
treba za pripravo naravnega soka, gl. 11.07
gazirani sadni sokovi, limonade in gazirana voda s sadnimi sokovi, gl.
11.07
10.32.1

Sadni in zelenjavni sokovi
Sem spada:
- mešanice koncentriranih sadnih in zelenjavnih sokov
10.32.11

Paradižnikov sok
Sem spada:
- nekoncentrirani paradižnikov sok, nefermentiran, brez dodanega
alkohola

10.32.12

Pomarančni sok
Sem spada:
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10.32.13

nekoncentrirani pomarančni sok, nefermentiran, brez dodanega
alkohola

Sok grenivke
Sem spada:
- nekoncentrirani grenivkin sok, nefermentiran, brez dodanega alkohola

10.32.14

Ananasov sok
Sem spada:
- nekoncentrirani ananasov sok, nefermentiran, brez dodanega
alkohola

10.32.15

Grozdni sok
Sem spada:
- nekoncentrirani grozdni sok, nefermentiran, brez dodanega alkohola

10.32.16

Jabolčni sok
Sem spada:
- nekoncentrirani jabolčni sok, nefermentiran, brez dodanega alkohola

10.32.17

Mešanice sadnih in zelenjavnih sokov
Sem spada:
- mešanice nekoncentriranih sadnih in zelenjavnih sokov,
nefermentiranih, brez dodanega alkohola
-

Sem spada tudi:
mešanice koncentriranih sokov

Sem ne spada:
- mešanice koncentriranega paradižnikovega soka, gl. 10.32.11
10.32.19

Drugi sadni in zelenjavni sokovi
Sem spada tudi:
- mešanice koncentriranih sokov
Sem ne spada:
mešanice koncentriranega paradižnikovega soka, gl. 10.32.11

10.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov
10.32.99

10.39

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sadnih in zelenjavnih sokov

Drugo predelano in konzervirano sadje in zelenjava
10.39.1

Predelana in konzervirana zelenjava, razen krompirja
10.39.11

Zelenjava, zamrznjena
Sem ne spada:
zamrznjen krompir, gl.10.31.1

10.39.12

Zelenjava, začasno konzervirana

10.39.13

Zelenjava, sušena
Sem spada tudi:
- mešanice sušene zelenjave
Sem ne spada:
- stročnice, suhe, oluščene, gl. 01.11.7
- sušen krompir, gl.10.31.12

10.39.14

Zelenjava in sadje, v kosih, pakirana

10.39.15

Fižol, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih
zelenjavnih jedi
Sem ne spada:
pripravljene, zmrznjene in konzervirane jedi na osnovi fižola, gl.
10.85.13
pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave, gl. 10.85.13

10.39.16

Grah, konzerviran drugače kot v kisu ali ocetni kislini, razen pripravljenih
zelenjavnih jedi
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Sem ne spada:
pripravljene, zmrznjene in konzervirane jedi na osnovi graha, gl.
10.85.13
pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave, gl. 10.85.13
10.39.17

Druga zelenjava (razen krompirja), konzervirana drugače kot v kisu ali ocetni
kislini, razen pripravljenih zelenjavnih jedi
Sem ne spada:
pripravljena in pokvarljiva hrana iz zelenjave z dodatki mesa (manj kot
20 %) ali rib (manj kot 20 %), sira, riža ali testenin, gl. 10.89.16
pripravljene, zamrznjene in konzervirane jedi na osnovi druge
zelenjave, gl. 10.85.13

10.39.18

Zelenjava (razen krompirja), sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, pripravljeni
ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini
Sem ne spada:
- krompir, pripravljen ali konzerviran, gl. 10.31.14

10.39.2

Predelano in konzervirano sadje in oreški
10.39.21

Sadje in oreški, nekuhano ali kuhano, zamrznjeno

10.39.22

Marmelade, džemi, sadni želeji, pireji in paste iz sadja ali oreškov
Sem ne spada:
sadje, homogenizirano in pripravljeno za otroško hrano, gl. 10.86.10

10.39.23

Oreški, arašidi, praženi, soljeni ali drugače pripravljeni
Sem spada tudi:
- mešanice oreškov, pripravljeni ali konzervirani

10.39.24

Sadje in oreški, začasno konzervirano, neprimerno za takojšnje zaužitje

10.39.25

Arašidi in oreški, oluščeni

10.39.29

Drugo pripravljeno, sušeno ali konzervirano sadje in oreški
Sem spada tudi:
- mešanica posušenega, pripravljenega ali konzerviranega sadja

10.39.3

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki
10.39.30

10.39.9

Rastlinski materiali, odpadki in ostanki

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

Kuhanje in drugo pripravljanje sadnih in zelenjavnih izdelkov
Sem spada:
- storitveno kuhanje, koncentriranje, pripravljanje konzerv s sadjem ali
zelenjavo ipd.
Sem ne spada:
lupljenje, kuhanje in druge storitve pri predelavi krompirja, gl. 10.31.91

10.39.99

10.4

Storitve podizvajalcev kot del predelave in konzerviranja sadja in zelenjave

Rastlinska olja in maščobe ter olja in maščobe živalskega izvora

10.41

Olja in maščobe
Sem ne spada:
svinjska mast in druga užitna živalska maščoba, gl. 10.11.50
perutninske maščobe, gl. 10.12.30
margarina in podobne jedilne maščobe, gl. 10.42.10
eterična olja, gl. 20.53.10
kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja, gl.
20.59.20
10.41.1
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Druge masti in olja rib in morskih živali in njihove frakcije
Sem ne spada:
- maščobe goveda, ovc, koz ali prašičev, gl. 10.11.50
- perutninske maščobe. 10.12.30

10.41.2

10.41.3

Rastlinska olja, surova
10.41.21

Arašidno olje, surovo

10.41.22

Oljčno olje, surovo

10.41.23

Olje iz sončničnih semen, surovo

10.41.24

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

10.41.25

Palmovo olje, surovo

10.41.29

Druga rastlinska olja, surova

Linters iz bombaža
10.41.30

10.41.4

Linters iz bombaža

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali olj;
moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov
10.41.41

Oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih maščob ali
olj

10.41.42

Moka in zdrob iz oljnih semen ali plodov, razen iz gorčice
Sem spada tudi:
- sojina moka, nerazmaščena
Sem ne spada:
gorčična moka, gl. 10.84.12
razmaščena sojina moka, gl. 10.89.19

10.41.5

Rafinirana olja, razen ostankov
Sem ne spada:
oljne pogače in drugi trdni ostanki, dobljeni pri ekstrakciji rastlinskih
maščob ali olj, gl. 10.41.41
10.41.51

Sojino olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.52

Olje iz arašidov in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.53

Oljčno olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.54

Olje iz sončničnih semen in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično
nemodificirano

10.41.55

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

10.41.56

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

10.41.57

Palmovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.58

Kokosovo olje in njegove frakcije, rafinirano, toda kemično nemodificirano

10.41.59

Druga olja in njihove frakcije, rafinirana, toda kemično nemodificirana;
rastlinske masti in druga rastlinska olja (razen koruznega olja) in njihove
frakcije, d. n., rafinirana, toda kemično nemodificirana
Sem ne spada:
koruzno olje, gl. 10.62.14

10.41.6

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

10.41.7

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

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

Rastlinski voski (razen trigliceridov)
Sem ne spada:
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10.41.72
10.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob
10.41.99

10.42

čebelji vosek, gl. 01.49.26

Degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje olj in maščob

Margarina in podobne jedilne maščobe
10.42.1

Margarina in podobne jedilne maščobe
10.42.10

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

10.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih maščob
10.42.99

10.5

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje margarine in podobnih jedilnih
maščob

Mlečni izdelki

10.51

Mlečni in sirni izdelki
Sem spada tudi:
- mlečni izdelki, v katerih je dodano sadje, oreščki ali kakav
Sem ne spada:
surovo mleko, gl. ustrezne dele skupine 01.4
mlečni izdelki, ki vsebujejo žitarice, gl. 10.89.19
mlečni izdelki, pridobljeni z zamenjavo ene ali več mlečnih sestavin
(npr. maslena maščoba) z drugimi snovmi (oljna maščoba), gl.
10.89.19
10.51.1

10.51.2

Predelano tekoče mleko in smetana
10.51.11

Predelano tekoče mleko

10.51.12

Mleko in smetana z > 6 % maščobe, nezgoščena in neslajena

Mleko in smetana v trdnih oblikah
10.51.21

Posneto mleko in smetana v prahu
Sem ne spada:
homogenizirani mlečni pripravki za dojenčke, gl. 10.86.10

10.51.22
10.51.3

Maslo in mlečni namazi
10.51.30

10.51.4

Polnomastno mleko in smetana v prahu
Maslo in mlečni namazi

Sir in skuta
10.51.40

Sir in skuta
Sem spada:
- trdi, poltrdi in mehki siri, sveži siri, topljeni siri, kajmak, skuta, skutni
namazi ipd.

10.51.5

Drugi mlečni izdelki
10.51.51

Mleko in smetana, zgoščena ali oslajena, razen v trdnih oblikah
Sem ne spada:
homogenizirani mlečni pripravki za dojenčke, gl. 10.86.10

10.51.52

Jogurt in drugo fermentirano ali zakisano mleko ali smetana
Sem spada tudi:
- pinjenec
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Kazein
Sem ne spada:
kazeinska lepila, gl. 20.52.10
trdi kazein, gl. 20.16.59

10.51.9

10.51.54

Laktoza in laktozni sirup

10.51.55

Sirotka

10.51.56

Mlečni izdelki, d. n.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov
10.51.99

10.52

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlečnih in sirnih izdelkov

Sladoled
10.52.1

Sladoled in drug užiten led
10.52.10

Sladoled in drug užiten led
Sem ne spada:
priprava in prodaja sladoleda v slaščičarnah in avtomatih za sladoled,
gl. 56.10

10.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda
10.52.99

10.6

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladoleda

Mlevski izdelki iz žit, škrob in škrobni izdelki

10.61

Mlevski izdelki
10.61.1

10.61.2

Riž, manj brušen ali dobro brušen, ali oluščen ali lomljen
10.61.11

Oluščen riž

10.61.12

Riž, manj brušen ali dobro brušen ali lomljen

Žitna in rastlinska moka; mešanice moke
10.61.21

Pšenična ali soržična moka

10.61.22

Druga žitna moka
Sem spada tudi:
- ajdova, riževa in koruzna moka

10.61.23

Rastlinska moka in zdrob
Sem spada tudi:
- kokosova moka, kostanjeva moka
Sem ne spada:
riž, manj brušen ali dobro brušen, ali oluščen ali lomljen, 10.61.1
drobljenec, zdrob in peleti iz žit, gl. 10.61.32
pripravljene jedi na osnovi riža, ki vsebujejo meso, ribe in druge
sestavine , gl. 10.85.19
rožičeva moka, gl. 01.25.90
krompirjeva moka, gl. 10.31.13
sojina moka, gl.10.41.42
gorčična moka, gl. 10.84.12

10.61.24

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

10.61.3

Drobljenec, zdrob, peleti in drugi žitni mlevni izdelki
10.61.31

Pšenični drobljenec in zdrob
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10.61.32

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

10.61.33

Žitni kosmiči in drugi žitni mlevski izdelki
Sem ne spada:
kuskus, gl. 10.73.12

10.61.4

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit
10.61.40

10.61.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov
10.61.99

10.62

Otrobi in drugi ostanki pri obdelavi žit
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mlevskih izdelkov

Škrob in škrobni izdelki
10.62.1

10.62.2

Škrob in škrobni izdelki; sladkorji in sladkorni sirupi, d. n.
10.62.11

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

10.62.12

Tapioka in njeni nadomestki iz škroba

10.62.13

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

10.62.14

Koruzno olje

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki
10.62.20

10.62.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov
10.62.99

10.7

Ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje škroba in škrobnih izdelkov

Pekarski izdelki in testenine

10.71

Kruh, sveže pecivo in slaščice
10.71.1

Kruh, sveže pecivo in slaščice
10.71.11

Svež kruh
Sem spada:
- svež kruh brez dodanih jajc, medu, sira, sadja
- predhodno spečen, zamrznjeni kruh

10.71.12

Sveže pecivo in slaščice
Sem spada tudi:
kruh, ki vsebuje dodan med, jajca, sir ali sadje
predpečeno, zamrznjeno pecivo in slaščice

10.71.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha, peciva in
slaščic
10.71.99

10.72

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svežega ali zamrznjenega kruha,
peciva in slaščic

Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice
10.72.1

Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice
10.72.11

Hrustljavi kruh, prepečenec, opečen kruh in podobni izdelki

10.72.12

Medenjaki in podobni izdelki; sladki keksi; vaflji in oblati
Sem spada tudi:
- napolitanke, piškoti, obliti s čokolado, lectovo pecivo

10.72.19

Drugi suhi ali trajni pekovski izdelki
Sem spada:
- slane palčke, krekerji, ekspandirani prigrizki kot npr. flip, smoki ipd.
Sem spada tudi:
- hostije, kapsule za farmacevtske proizvode, riževi oblati ipd.
Sem ne spada:
čips in podobni krompirjevi prigrizki, gl. 10.31.14
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje prepečenca in piškotov ter trajnega
peciva in slaščic

Testenine, kuskus in podobni izdelki
10.73.1

Testenine, kuskus in podobni izdelki
10.73.11

Testenine in podobni izdelki
Sem ne spada:
pripravljene jedi in obroki iz testenin, ki vsebujejo meso, zelenjavo in
druge sestavine, gl. 10.85.14

10.73.12

Kuskus
Sem ne spada:
pripravljene jedi in obroki iz kuskusa, ki vsebujejo meso, zelenjavo in
druge sestavine, gl. 10.85.14

10.73.9

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

10.8

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje testenin, kuskusa in podobnih
izdelkov

Druga živila

10.81

Sladkor
Sem ne spada:
laktoza, gl. 10.51.54
maltoza, fruktoza, glukoza, glukozni sirup, gl. 10.62.13
kemično čisti sladkorji, drugi, gl. 21.10.40
10.81.1

10.81.2

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese; melase
10.81.11

Surovi sladkor iz sladkornega trsa ali sladkorne pese, v trdni obliki

10.81.12

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

10.81.13

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

10.81.14

Melase

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

10.81.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja
10.81.99

10.82

Rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri
proizvodnji sladkorja
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladkorja

Kakav, čokolada in sladkorni izdelki
10.82.1

10.82.2

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena, kakavovo maslo, maščobe in olja,
kakav v prahu
10.82.11

Kakavova masa, razmaščena ali nerazmaščena

10.82.12

Kakavovo maslo, maščobe in olja

10.82.13

Kakav v prahu, brez dodanega sladkorja ali drugih sladil

10.82.14

Kakav v prahu z dodanim sladkorjem ali drugimi sladili

Čokolada in sladkorni izdelki
10.82.21

Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu), v
velikih pakiranjih
Sem ne spada:
kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, gl. 10.82.14
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Čokolada in živila, ki vsebujejo kakav (razen sladkanega kakava v prahu),
razen v velikih pakiranjih
Sem spada:
- čokoladni bonboni, namazi, čokolada v prahu
Sem ne spada:
kakav v prahu, ki vsebuje dodan sladkor ali druga sladila, gl. 10.82.14

10.82.23

Sladkorni izdelki (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava
Sem spada:
- žvečilni gumi, marcipan, nougat, želeji, bonboni, tudi taki z
medikamenti (proti kašlju ipd.)
Sem spada tudi:
- bela čokolada
Sem ne spada:
proizvodi, ki vsebujejo sintetična sladila namesto sladkorja, gl.
10.89.19

10.82.24
10.82.3

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava
10.82.30

10.82.9

Lupine, skorje, opne in drugi odpadki kakava

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

10.83

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

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kakava, čokolade in sladkornih
izdelkov

Kava in čaj, obdelana
10.83.1

Kava in čaj, obdelana
10.83.11

Kava, brez kofeina ali pražena
Sem ne spada:
kavni nadomestki, ki vsebujejo kavo, gl. 10.83.12

10.83.12

Kavni nadomestki; ekstrakti, esence in koncentrati kave ali kavnih
nadomestkov; lupine in skorje kave
Sem spada tudi:
- kavni nadomestki, ki vsebujejo ali ne vsebujejo kave

10.83.13

Zeleni čaj (nefermentiran), črni čaj (fermentiran) in delno fermentiran čaj, v
zavitkih po ≤ 3 kg
Sem ne spada:
pravi čaj v zavitkih preko 3 kg, gl. 01.27.12

10.83.14

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

10.83.15

Zeliščni čaji
Sem spada:
- gojene ali nabrane rastline ali njihovi deli (listi, plodovi, cvetovi ipd.),
sveži, posušeni, narezani, a ne predelani: bezeg, kamelica, sivka,
pelin, lipovo cvetje, rožmarin, bolhač, meta, baldrijan, žajbelj, islandski
lišaj itd.
Sem ne spada:
topni čaji, granulirani, kompleksno sestavljeni (npr. vsebujejo izvlečke
zelišč, sladkor, maltodekstrin), gl. 10.89.19

10.83.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kave in čaja
10.83.99

10.84

Dišave in začimbe
10.84.1
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Kis; omake; mešanice začimb; gorčična moka in zdrob; pripravljena gorčica
10.84.11

Kis in nadomestki kisa, dobljeni iz ocetne kisline

10.84.12

Omake; mešanice dišav in začimb; gorčična moka in zdrob in pripravljena
gorčica
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Začimbe, predelane
10.84.21

Poper (piper spp.), predelan

10.84.22

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

10.84.23

Cimet (canella), predelan; druge predelane začimbe

Jedilna sol
10.84.30

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

10.84.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb
10.84.99

10.85

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dišav in začimb

Pripravljene jedi in obroki
10.85.1

Pripravljene jedi in obroki
Sem spada:
- že pripravljene jedi in obroki (t.j. pripravljeni, začinjeni in kuhani),
vakuumsko pakirani, zamrznjeni ali konzervirani. Ti obroki so običajno
pakirani in označeni za nadaljnjo prodajo.
Sem spada tudi:
- krajevne in nacionalne specialitete, sestavljene iz najmanj dveh
izdelkov
Sem ne spada:
živila, sestavljena iz najmanj dveh delov, gl. ustrezni del oddelka 10
juhe in jušne osnove, gl. 10.89.11
pripravljena živila - pokvarljiva, gl. 10.89.16
trgovina s pripravljenimi jedmi in obroki na debelo, gl. 46.38
trgovina s pripravljenimi jedmi in obroki na drobno, gl. ustrezen del
oddelka 47
priprava in dobava jedi za takojšnjo porabo, pripravljenih v gostinskih
obratih - po sistemu katering, gl. ustrezni del oddelka 56
10.85.11

Pripravljene jedi in obroki na osnovi mesa, užitnih klavničnih odpadkov ali krvi
Sem spada:
- pripravljeni (pripravljeni, začinjeni in skuhani) obroki in jedi na osnovi
mesa, klavniških odpadkov ali krvi, vakuumsko pakirani, zamrznjeni ali
konzervirani
Te jedi so običajno pakirane in označene za nadaljnjo prodajo.

10.85.12

Pripravljene jedi in obroki na osnovi rib, rakov in mehkužcev
Sem spada:
pripravljeni (pripravljeni, začinjeni in skuhani) obroki in jedi na osnovi
rib, rakov in mehkužcev, vakuumsko pakirani, zamrznjeni ali
konzervirani
Te jedi so običajno pakirane in označene za nadaljnjo prodajo.

10.85.13

Pripravljene jedi in obroki na osnovi zelenjave
Sem spada:
pripravljeni (pripravljeni, začinjeni in skuhani) obroki in jedi na osnovi
zelenjave, vakuumsko pakirani, zamrznjeni ali konzervirani
Te jedi so običajno pakirane in označene za nadaljnjo prodajo.

10.85.14

Pripravljene jedi in obroki na osnovi testenin
Sem spada tudi:
- pripravljeni (pripravljeni, začinjeni in skuhani) obroki in jedi na osnovi
testenin, vakuumsko pakirani, zamrznjeni ali konzervirani
Te jedi so običajno pakirane in označene za nadaljnjo prodajo.
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Druge pripravljene jedi in obroki
Sem spada:
- druge pripravljene jedi in obroki
Sem spada tudi:
- zamrznjena ali drugače pripravljena pica

10.85.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov
10.85.99

10.86

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih jedi in obrokov

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana
10.86.1

Homogenizirani živilski pripravki in dietetična hrana
10.86.10

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

hrana za dojenčke

posebej obogateno mleko in druga obogatena hranila

otroška hrana

hrana z nizko in z zmanjšano kalorično vrednostjo

dietetična hrana zaradi posebnih zdr

10.86.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov in
dietetične hrane
10.86.99

10.89

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje homogeniziranih živilskih pripravkov
in dietetične hrane

Druga živila, d. n.
10.89.1

Juhe, jajca, kvasi in druga živila; ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih
nevretenčarjev
10.89.11

Juhe, ragu juhe in pripravki zanje

10.89.12

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

10.89.13

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

10.89.14

Ekstrakti in sokovi iz mesa, rib in vodnih nevretenčarjev

10.89.15

Rastlinski sokovi in ekstrakti; pektinske snovi; sluzi in sredstva za zgoščevanje
Sem spada:
- izvlečki iz sladkih koreninic, aloje, kole
- izvlečki za prehrambene namene, pa tudi za farmakološke namene,
npr. opij, ekstrakti gingsenga in drugih zdravilnih rastlin
Sem spada tudi:
- agar-agar
Sem ne spada:
eterična olja in mešanice dišav, gl. 20.53.10

10.89.16

Pripravljena pokvarljiva živila, kot so sendviči in sveža pica

10.89.17

Prehranski dodatki, primerni za prehrano ljudi

10.89.19

Druga živila, d. n.
Sem spada tudi:
- pripravki iz medu in matičnega mlečka, umetni med
- aromatizirani sirupi
- rastlinska smetana
- sendviči
- razmaščena sojina moka
- pripravljena mešanica za sirov fondue
- surova zamrznjena pica
Sem ne spada:
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10.89.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil
10.89.99

10.9

zamrznjeni surovi cmoki, njoki, zavitki, štruklji ipd., gl. 10.61.24
predpečena zamrznjena pica, gl. 10.85.19
tofu, gl. 10.85.19

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih živil

Pripravljena krmila

10.91

Pripravljena krmila za rejne živali
10.91.1

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

10.91.2

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)
10.91.20

10.91.9

Zdrob in peleti iz lucerne (alfalfa)

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali
10.91.99

10.92

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

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljenih krmil za rejne živali

Pripravljena hrana za hišne živali
10.92.1

Pripravljena hrana za hišne živali
10.92.10

10.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pripravljene hrane za hišne živali
10.92.99

11

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

Pijače
Sem ne spada:,
sadni in zelenjavni sokovi, gl. 10.32.1
brezalkoholne pijače na osnovi mleka, gl. 10.51.5
kava, čaj in maté (Paragvaj čaj), gl. 10.83.1

11.0

Pijače

11.01

Žgane pijače
11.01.1

Žgane pijače
11.01.10

Žgane pijače
Sem spada:
- vinjak, viski, vodka, rum, gin, arak, uza, tekila, žganje in druge žgane
alkoholne pijače
- mešanice žganih pijač in piva
Sem spada tudi:
- nedenaturirani etanol z deležem alkohola < 80 %
Sem ne spada:
nedenaturiran etilni alkohol z deležem alkohola >= 80 %, gl. 20.14.74
sintetični etilni alkohol in etilni alkohol kmetijskega izvora, ki ni
namenjen za prehrano ljudi, gl.20.14.74
etilni alkohol in drugi alkoholni proizvodi s katero koli vsebnostjo
alkohola, gl. 20.14.75

11.01.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač
11.01.99

11.02

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žganih pijač

Vino iz grozdja
11.02.1

Vino iz svežega grozdja; grozdni mošt
Sem spada tudi:
brezalkoholno vino
11.02.11

Peneče vino iz svežega grozdja
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Vino iz svežega grozdja, razen penečih vin; grozdni mošt
Sem spada tudi:
- desertna vina iz svežega grozdja (porto, šeri vino, malaga ipd.)

11.02.2

Vinska usedlina; vinski kamen
11.02.20

11.02.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja
11.02.99

11.03

Vinska usedlina; vinski kamen
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vina iz grozdja

Sadna vina in podobne fermentirane pijače
11.03.1

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

Druge fermentirane pijače (npr. jabolčni mošt, hruškov mošt, medica);
alkoholne mešane pijače
Sem spada:
- fermentirani jabolčnik, sadna vina, sake, medica, prošek, ingverjevo
pivo ipd.
- mešanice vina in brezalkoholnih pijač
- mešanice piva in brezalkoholnih pijač

11.03.9

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

11.04

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih fermentiranih pijač in sadnih
vin

Druge nedestilirane fermentirane pijače
11.04.1

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja
11.04.10

11.04.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih pijač
11.04.99

11.05

Vermut in druga aromatizirana vina iz svežega grozdja
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih nedestiliranih fermentiranih
pijač

Pivo
11.05.1

Pivo, razen pivovarskih ostankov
11.05.10

Pivo, razen pivovarskih ostankov
Sem spada tudi:
- brezalkoholno pivo
Sem ne spada:
mešanice piva in žganih pijač, gl. 11.01.10
mešanice piva in brezalkoholnih pijač (npr. limonade), gl. 11.03.10

11.05.2

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn
11.05.20

11.05.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva
11.05.99

11.06

Ostanki in odpadki pivovarn ali destilarn
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje piva

Slad
11.06.1

Slad
11.06.10

Slad
Sem ne spada:
pražen slad v obliki naravnega kavnega nadomestka, gl. 10.83.12
ekstrakt slada, gl. 10.89.19

11.06.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sladu
11.06.99

11.07

Brezalkoholne pijače; mineralne in druge stekleničene vode
11.07.1
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Mineralne vode in sodavice, neslajene, nearomatizirane
Sem spada:
- naravne ali umetne mineralne vode, tudi gazirane, a brez dodanih
sladil ali arom
Sem spada tudi:
- stekleničena navadna naravna voda
Sem ne spada:
slajene ali aromatizirane vode, gl. 11.07.19
led, gl. 35.30.21
pitna voda, nestekleničena, gl. 36.00.11

11.07.19

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

11.07.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih pijač
11.07.99

12

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mineralne vode in brezalkoholnih
pijač

Tobačni izdelki

12.0

Tobačni izdelki

12.00

Tobačni izdelki
Sem ne spada:
nepredelan tobak gl. 01.15.10
sušenje tobačnih listov, gl. 01.63.10
12.00.1

12.00.2

Tobačni izdelki, razen odpadkov
12.00.11

Cigare, cigarilosi in cigarete, iz tobaka ali tobačnih nadomestkov

12.00.12

Sušeni razpecljani tobačni listi

12.00.19

Drug predelan tobak in tobačni nadomestki; homogeniziran ali rekonstituiran
tobak; tobakovi ekstrakti in esence

Tobačni odpadki
12.00.20

12.00.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov
12.00.99

13

Tobačni odpadki
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tobačnih izdelkov

Tekstil

13.1

Tekstilna preja in sukanec

13.10

Tekstilna preja in sukanec
13.10.1

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)
13.10.10

13.10.2

Maščobe iz volne (vključno z lanolinom)

Naravna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje
13.10.21

Surova svila (nepredena)

13.10.22

Volna, razmaščena ali karbonizirana, nemikana ali nečesana

13.10.23

Izčeski iz volne ali fine živalske dlake

13.10.24

Volna in fina ali groba živalska dlaka, mikana ali česana
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13.10.25

Bombaž, mikan ali česan

13.10.26

Juta in druga tekstilna vlakna (razen lanu, konoplje in ramije), predelana, toda
nepredena
Sem ne spada:
tekstilna vlakna lanu, konoplje in ramije, gl. 13.10.29

13.10.29
13.10.3

13.10.4

Sintetična in umetna tekstilna vlakna, pripravljena za predenje
13.10.31

Sintetična vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

13.10.32

Umetna vlakna, rezana, mikana, česana ali drugače pripravljena za predenje

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov
13.10.40

13.10.5

13.10.7

13.10.8

13.10.9

13.2

Svilena preja in preja iz svilenih odpadkov

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

13.10.6

Druga rastlinska tekstilna vlakna, predelana, toda nepredena

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

Bombažna preja; sukanec za šivanje iz bombaža
13.10.61

Bombažna preja (razen sukanca za šivanje)

13.10.62

Sukanec za šivanje iz bombaža

Preja iz rastlinskih tekstilnih vlaken, razen bombaža (vključno lan, juta, konoplja in
ramija); papirna preja
13.10.71

Lanena preja

13.10.72

Preja iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken; preja iz drugih rastlinskih
tekstilnih vlaken; papirna preja

Preja in sukanec iz umetnih in sintetičnih filamentov ali rezanih vlaken
13.10.81

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

13.10.82

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

13.10.83

Preja (razen sukanca za šivanje) iz < 85 % rezanih sintetičnih vlaken

13.10.84

Preja (razen sukanca za šivanje) iz rezanih umetnih vlaken

13.10.85

Sukanci za šivanje in preje iz umetnih in sintetičnih filamentov in vlaken

Razvlaknjeni tekstilni materiali; priprava naravnih tekstilnih vlaken; storitve
podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca
13.10.91

Razvlaknjeni tekstilni materiali iz volne ali fine ali grobe živalske dlake

13.10.92

Razvlaknjeni tekstilni materiali in drugi bombažni odpadki

13.10.93

Priprava naravnih tekstilnih vlaken

13.10.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilne preje in sukanca

Tkanine

13.20

Tkanine
Sem spada:
- tkano blago, izdelano s prepletanjem podlage in votka tekstilnih prej
na tkalskih statvah
Sem ne spada:
pleteno blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank, gl.
13.91
13.20.1

Tkanine (razen posebnih) iz naravnih vlaken, razen bombaža
13.20.11
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13.20.12

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

13.20.13

Lanene tkanine

13.20.14

Tkanine iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lana, prave konoplje in
ramije)
Sem ne spada:
tkanine iz lanu, gl. 13.20.13
tkanine iz konoplje in ramije, gl. 13.20.19

13.20.19
13.20.2

Bombažne tkanine
13.20.20

13.20.3

13.20.4

Tkanine iz drugih rastlinskih tekstilnih vlaken; tkanine iz papirne preje
Bombažne tkanine

Tkanine (razen posebnih) iz umetnih ali sintetičnih filamentov in rezanih vlaken
13.20.31

Tkanine iz sintetične in umetne filamentne preje

13.20.32

Tkanine iz sintetičnih rezanih vlaken

13.20.33

Tkanine iz rezanih umetnih vlaken

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino, frotirne in druge posebne tkanine
13.20.41

Tkanine z zankasto oz. lasasto površino in tkanine iz ženiljske preje (razen
frotirja za brisače in ozko tkanih tkanin)

13.20.42

Frotirne tkanine za brisače in podobne zankaste frotirne tkanine iz bombaža
(razen ozko tkanih tkanin)

13.20.43

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

13.20.44

Gaza (razen ozko tkanih tkanin)

13.20.45

Taftane tkanine, razen preprog
Sem ne spada:
tekstilne talne obloge, gl. 13.93

13.20.46
13.20.5

Imitacija krzna s tkanjem
13.20.50

13.20.9

Imitacija krzna s tkanjem

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin
13.20.99

13.3

Tkanine iz steklenih vlaken (vključno ozko tkane tkanine)

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tkanin

Dodelava tekstilij

13.30

Dodelava tekstilij
13.30.1

Dodelava tekstilij
13.30.11

Beljenje in barvanje vlaken in prej

13.30.12

Beljenje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.13

Barvanje blaga in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)

13.30.19

Druga dodelava tkanin in tekstilnih izdelkov (tudi oblačil)
Sem spada:
- apretiranje, sušenje, gubanje, plisiranje, prepariranje, brušenje,
merceriziranje in druga obdelava tkanin in tekstilnih izdelkov, tudi
oblačil
Sem ne spada:
impregniranje, prevlekanje, laminiranje tkanin, gl. 13.96.14

13.9

Druge tekstilije

13.91

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali
13.91.1

Pleteni ali kvačkani tekstilni materiali

45

C PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI
13.91.11

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Blago z zankasto oz. lasasto površino, zankasto frotirno blago, pleteno ali
kvačkano
Sem spada:
- pleteno blago z visokim florom, pleten bukle, žamet, flis

13.91.19
13.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega blaga
13.91.99

13.92

Drugo pleteno ali kvačkano blago, vključno imitacija krzna, dobljena s
pletenjem
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenega ali kvačkanega tekstilnega
blaga

Tekstilni izdelki, razen oblačil
Sem ne spada:
oblačila, gl. 14
13.92.1

Tekstilni izdelki za gospodinjstvo
13.92.11

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

13.92.12

Posteljno perilo

13.92.13

Namizno perilo

13.92.14

Kopalniško in kuhinjsko perilo

13.92.15

Zavese (vključno draperije) in notranje platnene navojnice; volani za zavese ali
posteljo
Sem ne spada:
tekstilne tapete, gl. 17.24.12
rolete iz plastičnih mas, gl. 22.23.14

13.92.16

Drugi izdelki za notranjo opremo, d. n.; kompleti iz tkanin in preje za izdelavo
preprog in prekrival, tapiserij ipd.
Sem spada tudi:
- snemljiva prevleka za avtomobile, pohištvo in stroje

13.92.2

Drugi tekstilni izdelki
13.92.21

Vreče in vrečke za pakiranje

13.92.22

Ponjave, platnene strehe in senčniki; jadra za plovila, jadralne deske ali
suhozemna vozila; šotori in oprema za taborjenje (vključno napihljive blazine)

13.92.23

Padala, tudi krmiljena in jadralna; deli in oprema zanje

13.92.24

Prešite odeje, pernice, blazine, blazinice, spalne vreče ipd.
Sem spada:
- posteljnina, polnjena s puhom ali kakršnim koli drugim materialom:
pernice, blazine, prešite odeje, spalne vreče ipd.
Sem ne spada:
odeje, gl. 13.92.11
posteljno perilo (rjuhe ipd.), gl. 13.92.12
prešiti tekstilni izdelki v metraži, gl. 13.99.16
žimnice in posteljni vložki, gl. 31.03.12

13.92.29

Drugi tekstilni izdelki (vključno krpe za tla, posodo, prah in podobne krpe za
čiščenje, rešilni jopiči in pasovi)
Sem spada:
- krpe za posodo, tla, prah in podobne krpe za čiščenje
- rešilni jopiči in pasovi
- zastave
- prekrivala za avtomobile, stroje, pohištvo
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13.92.9

tekstilne zaščitne maske ipd.
zarobljeni kosi blaga, npr. blago za sari, turbane ipd.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil
Sem ne spada:
dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil, gl. 14
13.92.99

13.93

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tekstilnih izdelkov, razen oblačil

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala
13.93.1

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala
13.93.11

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, vozlana

13.93.12

Preproge in druga tekstilna talna prekrivala, tkana, vendar netaftana ali
nekosmičena

13.93.13

Preproge in druga tekstilna prekrivala, taftana

13.93.19

Druge preproge in tekstilna talna prekrivala (tudi iz klobučevine)
Sem spada tudi:
- talna prekrivala na polsteni podlagi
Sem ne spada:
talna prekrivala iz pletarskih materialov, gl. 16.29.25
talne obloge iz plute, čeprav so na hrbtni strani obložene s tkanino, gl.
16.29
talne obloge iz plastike, čeprav so na hrbtni strani obložene s tkanino,
gl. 22.23.11
linolej, gl. 22.23.15

13.93.9

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

13.94

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje preprog in drugih tekstilnih talnih
prekrival

Vrvi, vrvice in mreže
13.94.1

Vrvi, vrvice in mreže, razen odpadkov
Sem ne spada:
tekstilni odpadki, gl. 38.11.56
13.94.11

Vrvi, iz jute ali drugih tekstilnih ličnatih vlaken

13.94.12

Vozlani mrežasti izdelki iz vrvi, mreže iz tekstilnih materialov; izdelki iz preje,
trakov, d. n.
Sem spada:
- ribiške, ležalne in druge izgotovljene mreže
- drugi izgotovljeni izdelki iz vrvi: vrvi za sušenje perila, ladijski
odbojniki, lestve iz vrvi ipd.
Sem ne spada:
mreže proti komarjem, gl. 13.92.16
pletene okrasne vrvice, vezalke, gl. 13.96.17
kvačkani mrežasti izdelki v metraži, gl. 13.99.11
mreže za športne igre, gl. 32.30.15

13.94.2

Tekstilni ostanki in odpadki
13.94.20

13.94.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež
13.94.99

13.95

Tekstilni ostanki in odpadki
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrvi, vrvic in mrež

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil
Sem ne spada:
oblačila, gl. 14
13.95.1

Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil
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Netkani tekstil in izdelki iz njega, razen oblačil
Sem spada:
- koprena iz tekstilnih vlaken razne debeline, v metraži, trakovih ali
razrezana na določene oblike
Sem ne spada:
polst, gl. 13.99.13
pleteno blago, izdelano z zaporedjem med seboj povezanih zank, gl.
13.91.1

13.95.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje netkanega tekstila in izdelkov iz njega, razen
oblačil
Sem ne spada:
dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil, gl. 14
13.95.99

13.96

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

Druge tehnične in industrijske tekstilije
13.96.1

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

Metalizirana preja ali posukana metalizirana preja

13.96.12

Tkanine iz kovinskih niti ali metalizirane preje, d. n.
Sem ne spada:
izdelki iz žice, gl. 25.93.13

13.96.13

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

13.96.14

Tkanine, impregnirane, prevlečene ali prekrite, d. n.
Sem spada tudi:
- slikarska platna
- tapeciranje notranjosti avtomobila
- impregnirane tkanine za vezavo knjig
- umetno usnje na tekstilni podlagi (skaj)
- druge tkanine, impregnirane ali prevlečene s plastičnimi masami,
- voskom, lepilom, bitumnom ipd.
Sem ne spada:
talna prekrivala in obloge iz prevlečenih, premazanih prekritih tkanin,
gl. 13.93.1

13.96.15

Kord tkanine za avtomobilske gume iz poliamidov, poliestra ali viskoznega
rajona

13.96.16

Tekstilni izdelki za tehnično rabo (vključno stenji, transportni trakovi, tekstilne
cevi ipd.)
Sem spada:
- tekstilni transmisijski trakovi, cevi, stenji, tekstilna sita

13.96.17

Ozko tkane tkanine; ozke tkanine, ki so sestavljene samo iz osnove, katere niti
so med seboj zlepljene (bolduk); pozamenterija ipd.
Sem spada:
- nalepke, značke iz tkanine, razen vezenih
- elastika za perilo
- pletenice, vezalke za čevlje, pletene okrasne vrvice
Sem ne spada:
vezene tekstilne nalepke in značke, gl. 13.99.12

13.96.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih in industrijskih tekstilij
13.96.99

13.99
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Til, čipke in vezenine; posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta
preja
13.99.11

Til in druge mrežaste tkanine, razen tkanega, pletenega ali kvačkanega blaga;
čipke v metraži, trakovih ali motivih
Sem ne spada:
izgotovljene mreže, gl. 13.94.12
tkanine, gl. 13.20
pleteni in kvačkani tekstilni materiali, gl. 13.91

13.99.12

Vezenina v metraži, trakovih ali motivih
Sem spada:
- aplikacije, vezene tekstilne nalepke in značke

13.99.13

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

13.99.14

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

13.99.15

Posukana preja in trakovi; ženiljska preja; efektno vozličasta preja

13.99.16

Prešiti tekstilni izdelki v metraži
Sem ne spada:
izgotovljeni izdelki iz teh materialov, npr. prešite odeje, posteljno,
namizno, kuhinjsko, kopalniško perilo ipd., gl. 13.92

13.99.19
13.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij
13.99.99

14

Druge tekstilije in tekstilni izdelki, d. n.
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih tekstilij

Oblačila

14.1

Oblačila, razen krznenih
Sem ne spada:
oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, gl. 14.20.10

14.11

Usnjena oblačila
14.11.1

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja
Sem ne spada:
klobuki in pokrivala, gl. 14.19.4
14.11.10

14.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja
14.11.99

14.12

Oblačila iz usnja ali umetnega usnja
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblačil iz usnja

Delovna oblačila
Sem spada:
- oblačila, izdelana so predvsem zato, da zaščitijo druga oblačila ali
osebe med delom. Npr. oblačila, ki jih uporabljajo mehaniki, tovarniški
delavci, zidarji, kmetje, zdravniki, medicinske sestre, frizerke, mesarji,
peki itd. Večinoma so dvodelna oblačila, površniki in hlače,
predpasniki, delovne halje.
Sem ne spada:
uniforme in podobna uradna oblačila (sodniški plašči, cerkvena
oblačila ipd.), gl. 14.13
zaščitna azbestna oblačila, gl. 23.99.11
14.12.1

Moška delovna oblačila
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14.12.11

Moški kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.12

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

Ženska delovna oblačila
14.12.21

Ženski kompleti, suknjiči in jopiči, zaščitni in delovni

14.12.22

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

Druga delovna oblačila
14.12.30

Druga delovna oblačila
Sem ne spada:
gumeni oblačilni predmeti, gl. 22.19.60
zaščitna pokrivala, gl. 32.99.11

14.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil
14.12.99

14.13

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje delovnih oblačil

Druga vrhnja oblačila
14.13.1

14.13.2

Vrhnja oblačila, pletena ali kvačkana
14.13.11

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

14.13.12

Obleke, kompleti, suknjiči, jopiči, hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami,
jahalne hlače in kratke hlače za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

14.13.13

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za
ženske ali deklice, pletena ali kvačkana

14.13.14

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

Druga vrhnja oblačila za moške ali dečke
14.13.21

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za
moške ali dečke, iz tkanin

14.13.22

Obleke in kompleti za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.23

Suknjiči in jopiči za moške ali dečke, iz tkanin

14.13.24

Hlače, hlače z oprsnikom in naramnicami, jahalne hlače in kratke hlače za
moške ali dečke, iz tkanin
Sem ne spada:
smučarski kompleti, gl. 14.19.12

14.13.3

14.13.4

Druga vrhnja oblačila za ženske in deklice
14.13.31

Površniki, plašči, ogrinjala, pelerine, anoraki, vetrovke in podobna oblačila za
ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.32

Kostimi in kompleti za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.33

Suknjiči in jopiči za ženske ali deklice, iz tkanin

14.13.34

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

14.13.35

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

Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki
14.13.40

Rabljena oblačila in drugi rabljeni tekstilni izdelki
Sem ne spada:
popravilo oblačil, gl. 95.29.11

14.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vrhnjih oblačil
14.13.99
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Perilo
14.14.1

14.14.2

14.14.3

Perilo, pleteno ali kvačkano
14.14.11

Srajce za moške ali dečke, pletene ali kvačkane

14.14.12

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

14.14.13

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

14.14.14

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

Perilo, iz tkanin
14.14.21

Srajce za moške in dečke, iz tkanin

14.14.22

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

14.14.23

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

14.14.24

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

14.14.25

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

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

14.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila
14.14.99

14.19

T-majice, spodnje majice brez rokavov in druge majice, pletene ali kvačkane
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje perila

Druga oblačila in dodatki za oblačila
14.19.1

Oblačila za dojenčke, trenirke in druga oblačila, dodatki za oblačila, pletena ali
kvačkana
14.19.11

Oblačila in dodatki za oblačila za dojenčke, pleteni ali kvačkani

14.19.12

Trenirke, smučarske obleke, kopalne hlačke, kopalne obleke in druga oblačila,
pletene ali kvačkane
Sem spada tudi:
- smučarski kompleti

14.19.13

Rokavice, palčniki in rokavice brez prstov, pletene ali kvačkane

14.19.19

Drugi dodatki za oblačila in deli oblačil ali dodatkov za oblačila, pleteni ali
kvačkani
Sem spada tudi:
- naglavni trakovi

14.19.2

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

Oblačila za dojenčke in dodatki za oblačila, iz tkanin

14.19.22

Trenirke, smučarske obleke in kopalke; druga oblačila, iz tkanin

14.19.23

Robci, šali, rute, kravate, metuljčki, rokavice in drugi dodatki za oblačila; deli
oblačil ali dodatkov za oblačila, iz tkanin, d. n.
Sem spada tudi:
- tekstilna obutev brez podplatov
Sem ne spada:
oblačilni dodatki iz pletenih materialov, gl. 14.19.19
pokrivala, gl. 14.19.4
rokavice iz gume, gl. 22.19.60

14.19.3

Dodatki za oblačila iz usnja; oblačila iz klobučevine ali netkanih tekstilnih materialov;
oblačila iz impregniranih, gumiranih ali plastificiranih tkanin
14.19.31

Dodatki za oblačila iz usnja ali nadomestkov usnja, razen športnih rokavic
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Sem ne spada:
športne rokavice, glej 32.30.15
zaščitne rokavice iz usnja ali umetnega usnja, gl. 32.99.11
14.19.32
14.19.4

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

Klobuki in druga pokrivala
14.19.41

Klobučni tulci, stožci, valji in podobni izdelki iz klobučevine; krogi in cilindri iz
klobučevine; klobučni tulci, pleteni ali izdelani s spiralnim šivanjem trakov

14.19.42

Klobuki in druga pokrivala iz klobučevine, ali pleteni ali izdelani iz katerega koli
materiala, ali kvačkani ali iz čipk ali drugih tekstilnih materialov v metraži;
mrežice za lase

14.19.43

Druga pokrivala, razen pokrival iz gume ali plastičnih mas, zaščitnih pokrival in
pokrival iz azbesta; trakovi za notranje obrobljanje podloge, prevleke, osnove
in ogrodja, ščitniki za oči in podbradniki, za pokrivala
Sem spada tudi:
- krznena pokrivala
Sem ne spada:
naglavni trakovi, gl. 14.19.19
rute, gl. 14.19.23
pokrivala iz plastičnih mas ali gume, gl. 32.99.11
zaščitna pokrivala, čelade ipd., gl. 32.99.11

14.19.9

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

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih oblačil in dodatkov za oblačila
Sem spada:
- storitveno sešivanje posameznih delov oblačil
- dodajanje gumbov, zadrg ipd. na oblačila

14.2

Izdelki iz krzna

14.20

Izdelki iz krzna
14.20.1

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

Krznena oblačila, dodatki za oblačila in drugi izdelki iz krzna, razen pokrival
Sem ne spada:
krznena pokrivala, gl. 14.19.43
obutev s krznenimi deli, gl. 15.20

14.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna
14.20.99

14.3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz krzna

Pletena in kvačkana oblačila

14.31

Pletene in kvačkane nogavice
14.31.1

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane
14.31.10

Hlačne nogavice in druge nogavice, pletene ali kvačkane
Sem spada tudi:
- nogavice za krčne žile

14.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic
14.31.99

14.39

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pletenih in kvačkanih nogavic

Druga pletena in kvačkana oblačila
14.39.1

Jope, puloverji, brezrokavniki, telovniki in podobni izdelki, pleteni ali kvačkani
14.39.10

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

14.39.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pletenih ali kvačkanih oblačil
14.39.99
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Sem spada:
- storitveno sešivanje posameznih pletenih delov oblačil
- dodajanje gumbov, zadrg ipd. na pletena oblačila

15

Usnje, usnjeni in sorodni izdelki

15.1

Strojeno in dodelano usnje; potovalna galanterija in sedlarski izdelki;
obdelano in barvano krzno

15.11

Krzno in usnje
15.11.1

Krzno
15.11.10

Krzno
Sem ne spada:
surova kožuhovina, gl. 01.49

15.11.2

15.11.3

15.11.4

15.11.5

Semiš; lakasto in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje
15.11.21

Semiš

15.11.22

Lakasto usnje in lakasto plastovito usnje; metalizirano usnje

Goveje usnje ali usnje kopitarjev, brez dlake
15.11.31

Goveje usnje, brez dlake, celo

15.11.32

Goveje usnje, brez dlake, razen celega

15.11.33

Usnje kopitarjev, brez dlake

Ovčje, kozje ali svinjsko usnje, brez dlake
15.11.41

Ovčje ali jagnječje usnje, brez dlake

15.11.42

Kozje ali kozličje usnje, brez dlake

15.11.43

Svinjsko usnje

Usnje drugih živali; umetno usnje na osnovi naravnega usnja
15.11.51

Usnje drugih živali, brez dlake

15.11.52

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

15.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje krzna in usnja
15.11.99

15.12

Storitve podizvajalcev kot del krzna in usnja

Potovalna galanterija, sedlarski in jermenarski izdelki
15.12.1

Sedlarski in jermenarski izdelki; potovalna galanterija; drugi usnjeni izdelki
15.12.11

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

15.12.12

Potovalna galanterija iz usnja ali umetnega usnja, plastičnih mas, tekstilnih
materialov, vulkaniziranih vlaken ali kartona; potovalni kompleti za osebna
toaletna sredstva, šivanje ali čiščenje obutve ali obleke
Sem spada tudi:
- denarnice, etuiji, nahrbtniki, potovalne torbe, škatle za nakit, glasbila
ipd.

15.12.13

Pasovi (razen kovinskih), jermenčki in zapestnice za ročne ure in njihovi deli
Sem ne spada:
jermenčki za ure iz plemenitih kovin, gl. 32.12.14
jermenčki za ure iz neplemenitih kovin, gl. 32.13.10
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Drugi izdelki iz naravnega ali umetnega usnja (vključno z izdelki za stroje ali
mehanske naprave in za drugo tehnično rabo), d. n.
Sem ne spada:
usnjena oblačila, gl. 14.11.10

15.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in
jermenarskih izdelkov
15.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje potovalne galanterije ter sedlarskih in
jermenarskih izdelkov
Sem spada:
- storitveno šivanje posameznih delov potovalne galanterije
- dodajanje zadrg ipd. na potovalno galanterijo
- storitveno krojenje posameznih delov potovalne galanterije ipd.

15.2

Obutev

15.20

Obutev
15.20.1

15.20.2

Obutev, razen športne in zaščitne ter ortopedskih čevljev
15.20.11

Nepremočljiva obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen
obutve s kovinsko kapico

15.20.12

Obutev s podplati in zgornjim delom iz gume ali plastike, razen nepremočljive
ali športne obutve

15.20.13

Obutev z zgornjim delom iz usnja, razen športne obutve, obutev s kovinsko
kapico in razna posebna obutev

15.20.14

Obutev z zgornjim delom iz tekstilnih materialov, razen športne obutve

Športna obutev
15.20.21

Copati za tenis, košarko, gimnastiko in podobno

15.20.29

Druga športna obutev, razen smučarskih čevljev in drsalnih čevljev z
vgrajenimi drsalkami
Sem ne spada:
čevlji z vgrajenimi drsalkami ali kotalkami, gl. 32.30.11
- smučarski čevlji, gl. 32.30.12

15.20.3

Zaščitna in druga obutev, d. n.
15.20.31

Obutev s kovinsko kapico

15.20.32

Lesena obutev, razna posebna in druga obutev, d. n.
Sem ne spada:
obutev iz azbesta, gl. 23.99.11
ortopedski čevlji, gl. 32.50.22

15.20.4

Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki gamaše,
dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli
15.20.40

15.20.9

Deli obutve iz usnja; zamenljivi vložki, petne blazinice in podobni izdelki
gamaše, dokolenice in podobni izdelki in njihovi deli

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve
15.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obutve
Sem spada:
- storitveno krojenje in urezovanje delov obutve
- storitveno šivanje ali lepljenje delov obutve
- storitveno kompletiranje parov obutve, opremljanje z nalepkami ipd.

16

Obdelan les ter leseni in plutovinasti izdelki, razen
pohištva; pletarski izdelki
Sem ne spada:
pohištvo, gl. oddelek 31

16.1
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Les, žagan in skobljan
16.10.1

16.10.2

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm; neimpregnirani
železniški ali tramvajski pragovi
16.10.11

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm, iz iglavcev

16.10.12

Les, vzdolžno žagan ali sekan, rezan ali luščen, debeline > 6 mm, iz listavcev

16.10.13

Leseni železniški in tramvajski pragovi, neimpregnirani

Les, profiliran; lesna volna; lesna moka; lesni sekanci ali iveri
16.10.21

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket), iz
iglavcev
Sem spada tudi:
- nesestavljene lamele in deščice za parket (frize), okrasni utori, letve iz
lesa iglavcev

16.10.22

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket), iz
bambusa
Sem spada tudi:
- nesestavljene lamele in deščice za parket (frize), okrasni utori, letve iz
bambusa

16.10.23

Les, profiliran (vključno okrasni utori, nesestavljene lamele in frize za parket), iz
drugih dreves
Sem spada tudi:
- nesestavljene lamele in deščice za parket (frize), okrasni utori, letve,
iz drugega lesa

16.10.3

16.10.24

Lesna volna; lesna moka

16.10.25

Lesni sekanci ali iveri

Leseni drogovi in železniški ali tramvajski pragovi, impregnirani ali drugače obdelani
16.10.31

Leseni drogovi, obdelani z barvami, kreozotom ali drugimi zaščitnimi sredstvi

16.10.32

Železniški ali tramvajski pragovi iz lesa, impregnirani

16.10.39

Drugi leseni drogovi in koli
Sem ne spada:
drugi gozdni sortimenti (hlodi, drva ipd.), gl. 02.20

16.10.9

Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa; storitve podizvajalcev kot del
proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega
16.10.91

Sušenje, impregnacija ali kemična obdelava lesa
Sem spada:
- impregnacija ali kemična obdelava lesa s konzervansi ali drugimi
materiali
Sem spada tudi:
- sušenje lesa
Sem ne spada:
hidroizolacijska dela, gl. 43.99.10
dezinsekcija, zatiranje škodljivcev ipd., gl. 81.29.11

16.10.99

16.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesa, žaganega in skobljanega

Leseni, plutovinasti in pletarski izdelki

16.21

Furnir in plošče na osnovi lesa
16.21.1

Vezane lesene plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les; iverne in podobne
plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov
16.21.11

Vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les iz bambusa

16.21.12

Iverne plošče

16.21.13

Usmerjene pramenske plošče (OSB)

16.21.14

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov
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16.21.15

Vlaknene plošče iz lesa ali drugih ligninskih materialov

16.21.16

Druge vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz iglavcev

16.21.17

Druge vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz drugih
dreves

16.21.18

Druge vezane plošče, furnirane plošče in podoben lameliran les, iz drugih
dreves

Listi furnirja; listi za vezan les; zgoščen les
16.21.21

Zgoščen (zbit) les v blokih, ploščah, trakovih ali profilih

16.21.22

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen,
debeline ≤ 6 mm, iz iglavcev

16.21.23

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen,
debeline ≤ 6 mm, iz drugega lesa

16.21.24

Listi furnirja in listi za vezan in drug les, vzdolžno žagan, rezan ali luščen,
debeline ≤ 6 mm, iz drugega lesa

Dodelava plošč; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč
16.21.91

Dodelava plošč
Sem spada:
- storitveno lakiranje, barvanje in podobna površinska obdelava desk in
plošč

16.21.99

16.22

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje furnirja in lesnih plošč

Sestavljen parket
16.22.1

Sestavljene parketne plošče
16.22.10

Sestavljeni parketne plošče
Sem ne spada:
posamezne parketne deščice, gl. 16.10.21

16.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč
16.22.99

16.23

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sestavljenih parketnih plošč

Drugi izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva
16.23.1

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva (razen montažnih stavb)
16.23.11

Okna, vrata, okviri in podboji, iz lesa
Sem spada tudi:
- polkna, okenski in vratni okvirji in podboji

16.23.12

Opaži za betonska tla, skodle, iz lesa

16.23.19

Leseni izdelki stavbnega mizarstva in tesarstva, d. n.
Sem spada:
- lesene stenske obloge, lepljeni nosilci, stopnice, strešni tramovi, grede
ipd.
Sem ne spada:
leseno pohištvo, gl. 31

16.23.2

Lesene montažne stavbe
16.23.20

Lesene montažne stavbe
Sem spada:
- montažne stavbe, pretežno iz lesa, že dokončno sestavljene ali
pripravljene za montažo
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti
montažnih stavb. Stavbe se lahko uporabljajo kot stanovanjske hiše,
hiše na gradbiščih, prodajalne, lope, garaže, rastlinjaki ipd.

16.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov stavbnega mizarstva in tesarstva
16.23.99
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Lesena embalaža
16.24.1

16.24.9

Lesena embalaža
16.24.11

Palete, zabojaste palete in druge nakladalne plošče iz lesa

16.24.12

Sodi in sodarski izdelki iz lesa

16.24.13

Druga lesena embalaža in njeni deli

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže
16.24.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lesene embalaže
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje lesene embalaže

16.29

Drugi izdelki iz lesa; izdelki iz plute, slame in pletarskih materialov
16.29.1

Drugi izdelki iz lesa
16.29.11

Leseno orodje, ohišja in držaji za orodje, metle ali ščetke, leseni bloki za
izdelavo pip, čevljarska kopita

16.29.12

Lesena namizna posoda ali pribor

16.29.13

Lesene intarzije in vdelan les, skrinjice in škatle za nakit, za jedilni pribor in
podobni leseni izdelki, leseni kipci in drugi leseni okraski

16.29.14

Leseni okvirji za slike, fotografije, ogledala ali podobne predmete in drugi
izdelki iz lesa
Sem spada tudi:
- leseni deli obutve (npr. podplati in pete)
- lesena vesla
Sem ne spada:
čevljarska kopita, gl. 16.29.11

16.29.15

Peleti in briketi, iz stisnjenega ali aglomeriranega lesa ter rastlinski odpadki in
ostanki
Sem spada tudi:
- lesni peleti in briketi
- aglomerirani leseni odpadki in ostanki, drugačnih oblik kot peleti
- lesni peleti in briketi za kurjavo proizvedeni iz nadomestnih materialov,
kot so mleta kava ali soja in poljedelske rastline

16.29.2

Izdelki iz plute, slame ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski izdelki
16.29.21

Naravna pluta, z odstranjeno skorjo ali grobo štirikotno tesana ali v blokih,
ploščah, listih ali trakovih; zdrobljena, drobljena ali zmleta pluta; odpadki plute

16.29.22

Izdelki iz naravne plute
Sem spada tudi:
- čepi in zamaški iz naravne plute

16.29.23

Bloki, plošče, listi in trakovi, ploščice vseh oblik, valji s polnim prerezom, iz
aglomerirane plute
Sem spada tudi:
- čepi in zamaški iz aglomerirane plute

16.29.24

Aglomerirana pluta; izdelki iz aglomerirane plute, d. n.
Sem spada:
- tesnila, okraski, izdelki za izolacijo iz aglomerirane plute

16.29.25

Izdelki iz slame, esparta ali drugih pletarskih materialov; košarski in pletarski
izdelki
Sem spada:
- izdelki iz protja, trsja, ličja, rafije, slame kot so zastori, preproge,
zasloni, rogoznice, senčila ipd.
Sem spada tudi:
- košarski izdelki iz pletarskih materialov
Sem ne spada:
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16.29.9

tekstilne preproge, gl. 13.93
pohištvo iz pletarskih materialov, gl. 31.09.14

Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov (razen pohištva);
storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov
16.29.91

Storitvena proizvodnja izdelkov iz lesa, plute in pletarskih materialov, razen
pohištva
Sem ne spada:
pohištvo, gl. 31

16.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz lesa, plute in pletarskih
materialov
Sem spada:
- storitveno sestavljanje posameznih delov lesenih izdelkov
- storitveno barvanje lesenih izdelkov
- storitveno opremljanje pletarskih izdelkov s trakovi, nalepkami ipd.

17

Papir in izdelki iz papirja

17.1

Vlaknine, papir in karton

17.11

Vlaknine
17.11.1

17.11.9

Celuloza, lesna ali drugi vlaknasti celulozni materiali
17.11.11

Kemična lesna celuloza, topljiva

17.11.12

Kemična lesna celuloza, kavstična ali sulfatna, razen topljive

17.11.13

Kemična lesna celuloza, sulfitna, razen topljive

17.11.14

Mehanična lesna celuloza (lesovina); polkemična lesna celuloza; celuloza iz
drugih vlaknastih celuloznih materialov razen lesa

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin
17.11.99

17.12

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vlaknin

Papir in karton
17.12.1

17.12.2

Časopisni papir, ročno izdelan papir in drug nepremazan grafični papir ali karton
17.12.11

Časopisni papir, v zvitkih ali polah

17.12.12

Ročno izdelan papir in karton

17.12.13

Papirna podlaga za premaze, občutljive za svetlobo, toploto, elektriko; papirna
podlaga za izdelavo karbon papirja; papirna podlaga za izdelavo tapet

17.12.14

Drug papir in karton za grafične namene

Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina
17.12.20

Vpojni papir za izdelavo serviet, brisač, celulozna vata in staničevina
Sem ne spada:
izgotovljeni izdelki iz tega materiala: robčki, brisače ipd., gl. 17.22.11

17.12.3

17.12.4
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Karton za embalažo
17.12.31

Kraft papir, nebeljen, nepremazan

17.12.32

Beljen kraft papir; premazan krat papir

17.12.33

Papir za valoviti sloj (fluting), iz polkemične celuloze

17.12.34

Papir za valoviti sloj (fluting), recikliran in drug

17.12.35

Testliner (reciklirana podložna lepenka)

Nepremazan papir
17.12.41

Nepremazan kraft papir, kraft papir za vreče, krepan ali nabran

17.12.42

Sulfitni ovojni papir in drug nepremazan papir (razen tistih, ki se uporabljata za
pisanje, tiskanje ali za druge grafične namene)

17.12.43

Filtrirni papir in karton; polsteni papir

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

17.12.44
17.12.5

17.12.6
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Cigaretni papir, nenarezan

Nepremazan karton (razen tistega, ki se uporablja za pisanje, tiskanje ali za druge
grafične namene)
17.12.51

Nepremazan sivi karton

17.12.59

Drug nepremazan karton

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in prozorni
papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji
17.12.60

Rastlinski pergamentni papir, za maščobe neprepusten papir, pavs papir in
prozorni papir ter drugi glazirani prozorni ali prosojni papirji
Sem ne spada:
celofan, gl. 22.21.30

17.12.7

Obdelan ali premazan papir in karton
17.12.71

Plastovit papir in karton, površinsko nepremazan ali impregniran

17.12.72

Papir in karton, krep, plisiran, reliefen ali luknjan

17.12.73

Papir in karton za pisanje, tiskanje in druge grafične namene, premazana s
kaolinom ali drugimi anorganskimi snovmi

17.12.74

Kraft papir (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi

17.12.75

Kraft karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi

17.12.76

Karbon papir, samokopirni papir in drugi papir za kopiranje, v zvitkih ali listih
Sem spada tudi:
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine nad 36 cm
Sem ne spada:
karbon papir in drugi kopirni papirji širine do 36 cm, gl. 17.23.11

17.12.77

Papir, karton, celulozna vata ter listi in trakovi iz celuloznih vlaken, premazani,
impregnirani, prekriti, površinsko barvani ali tiskani, v zvitkih ali listih
Sem spada tudi:
- papirji s termoobčutljivimi ali elektroobčutljivimi premazi
Sem ne spada:
fotografski papir in drugi papirji s premazi, občutljivimi za svetlobo, gl.
20.59.11

17.12.9

17.12.78

Sivi karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi

17.12.79

Drug karton (razen grafičnega), premazan s kaolinom ali drugimi anorganskimi
snovmi

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona
17.12.99

17.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje papirja in kartona

Izdelki iz papirja in kartona

17.21

Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona
17.21.1

Valovit papir in karton ter embalaža iz papirja in kartona
17.21.11

Valovit karton, v zvitkih ali listih

17.21.12

Vreče in vrečke iz papirja

17.21.13

Škatle in podobna embalaža iz valovitega papirja in kartona

17.21.14

Zložljive škatle in podobna embalaža iz nevalovitega papirja in kartona

17.21.15

Izdelki iz papirja ali kartona, ki se uporabljajo v pisarnah, trgovinah in podobno
Sem spada:
- ovitki za plošče, tulci in ovitki za listine, kartotečne, odlagalne škatle in
podobni izdelki za rabo v pisarnah, prodajalnah ipd.
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17.21.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter papirne in
kartonske embalaže
17.21.99

17.22

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje valovitega papirja in kartona ter
papirne in kartonske embalaže

Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja
17.22.1

17.22.9

Gospodinjski, higienski in toaletni izdelki iz papirja
17.22.11

Toaletni papir, robčki, brisače, namizni prti in prtički iz papirne mase, papirja,
celulozne vate ali staničevine

17.22.12

Damski vložki in tamponi, otroške plenice, plenične predloge in podobni
sanitarni predmeti, dodatki in pribor za oblačila, iz papirne mase, papirja,
celulozne vate ali staničevine

17.22.13

Pladnji, posode, krožniki, kozarci ipd., iz papirja ali kartona

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih
izdelkov iz papirja
17.22.99

17.23

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjskih, higienskih in toaletnih
izdelkov iz papirja

Pisarniške potrebščine iz papirja
17.23.1

Pisarniške potrebščine iz papirja
17.23.11

Karbon papir, samokopirni papir in drugi kopirni papirji; matrice za
razmnoževanje in ofsetne plošče iz papirja; gumiran papir ali papir, premazan z
lepilom
Sem spada tudi:
- samolepilni papir
- karbon papir in drugi kopirni papirji širine do 36 cm
Sem ne spada:
karbon papir in drugi kopirni papirji širine nad 36 cm, gl. 17.12.76
papirji s premazi, občutljivimi za svetlobo, gl. 20.59.11
papirji s termoobčutljivimi ali elektroobčutljivimi premazi, gl. 17.12.77

17.23.9

17.23.12

Pisemske kuverte, pisemske kartice, dopisnice in karte za dopisovanje brez
slike, iz papirja ali kartona; kompleti za dopisovanje v škatlah, torbah, mapah in
podobnih pakiranjih iz papirja ali kartona

17.23.13

Bloki, knjigovodske knjige, mape, zvezki, obrazci in podobni izdelki iz papirja ali
kartona

17.23.14

Drug papir in karton za pisanje, tiskanje ali druge grafične namene

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin
17.23.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških potrebščin
Sem spada:
- storitveno urezovanje delov papirnih izdelkov
- storitveno lepljenje ali sestavljanje delov papirnih izdelkov

17.24

Tapete
17.24.1

17.24.9

Tapete
17.24.11

Tapete in podobne stenske obloge; prozorni papir za okna

17.24.12

Tapete iz tekstilnih materialov

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet
17.24.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tapet
Sem spada:
- storitveno impregniranje tapet

17.29

Drugi izdelki iz papirja in kartona
17.29.1
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Drugi izdelki iz papirja in kartona
17.29.11

Etikete iz papirja ali kartona

17.29.12

Filter bloki in plošče iz papirne mase
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17.29.19
17.29.9

Cigaretni papir; vretena, motki ipd.; filtrirni papir in karton; drugi izdelki iz
papirja in kartona

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona
17.29.99
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz papirja in kartona

Tiskanje in razmnoževanje nosilcev zapisa

18.1

Tiskanje, priprava za tisk, knjigoveštvo

18.11

Tiskanje časopisov
18.11.1

Tiskanje časopisov
18.11.10

Tiskanje časopisov
Sem spada:
- tiskanje časopisov, revij in drugih publikacij, ki izhajajo najmanj
štirikrat tedensko
Sem ne spada:
tiskanje časopisov in revij, ki izhajajo manj kot štirikrat tedensko, gl.
18.12.13

18.12

Drugo tiskanje
18.12.1

Drugo tiskanje
18.12.11

Tiskanje znamk, kolkov, pametnih kartic, čekov in drugih vrednostnih papirjev
in podobnega

18.12.12

Tiskanje reklamnih katalogov, prospektov, posterjev in drugega
oglaševalskega gradiva

18.12.13

Tiskanje časopisov, revij in drugih publikacij, ki izhajajo manj kot štirikrat
tedensko

18.12.14

Tiskanje knjig, zemljevidov, hidrografskih ali podobnih kart vseh vrst, slik, risb
fotografij in razglednic

18.12.15

Tiskanje nalepk

18.12.16

Neposredno tiskanje na materiale, razen na papir
Sem spada tudi:
- neposredno tiskanje na plastiko, steklo, kovino, les, tekstil in keramiko
- storitve sitotiska na tekstil in oblačila
Sem ne spada:
storitve, opravljene med čakanjem na dokončanje drugih storitev, gl.
95.29.19

18.12.19

18.13

Drugo tiskanje, d. n.

Priprava za tisk in objavo
18.13.1

Priprava na tisk
18.13.10

Priprava na tisk
Sem spada:
- stavljenje teksta ali slik na film, papir ali fotopapir, vnos podatkov za
tisk, tudi skeniranje in optično čitanje
- priprava digitalnih podatkov, to je povečava, izbor, povezovanje
podatkov na magnetnih medijih
- računalniško oblikovanje izdelkov za tisk, namizno založništvo
- priprava tiskovnih sestavkov za vse vrste tiska (fleksografske,
plastične, fotopolimerne, polimetalne, litografske plošče, sita in
šablone)
- priprava za reliefno tiskanje
- priprava za kamnov litografijo, lesa za lesoreze ipd.
- graviranje in jedkanje cilindrov in plošč za gravure
- ustvarjanje dokumentov, namizno založništvo in vse druge storitve
ustvarjanja
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18.13.2

18.13.20
18.13.3

storitve digitalne postavitve strani

Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave
Tiskarske plošče, klišeji, valji in podobne tiskarske naprave

Pomožne storitve za tiskarstvo
18.13.30

Pomožne storitve za tiskarstvo
Sem spada:
- izdelovanje predstavitvenih medijev: prosojnic in digitalnih oblik
predstavitve
- priprava in obdelava podatkov za multimedijsko uporabo (papir, CDROM, internet)
- oblikovanje tiskarslkih izdelkov npr. šablon, načrtov, matric
- korigiranje krtačnih odtisov
Sem ne spada:
knjigoveške storitve, gl. 18.14.10
oblikovanje reklam, gl. 73.11.13
industrijsko oblikovanje,gl. 74.10.1

18.14

Knjigoveštvo
18.14.1

Knjigoveštvo
18.14.10

Knjigoveštvo
Sem spada:
- zlaganje, sestavljanje, vezanje, spenjanje, lepljenje, zlatotisk,
obrezovanje knjig ipd.
- storitve, kot so vtiskovanje, luknjanje, laminiranje, kaširanje, kopiranje
brailove pisave, lepljenje, obrezovanje ipd.
- opremljanje CD in DVD plošč
Sem spada tudi:
- ponovna vezava knjig

18.2

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

18.20

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
18.20.1

Razmnoževanje zvočnih zapisov
18.20.10

Razmnoževanje zvočnih zapisov
Sem spada:
- razmnoževanje glasbenih in drugih zvočnih zapisov iz izvornih kopij
na gramofonske, laserske in druge plošče, magnetne trakove in
kasete

18.20.2

Razmnoževanje video zapisov
18.20.20

Razmnoževanje video zapisov
Sem spada:
- razmnoževanje videozapisov iz izvornih kopij na magnetne trakove,
kasete, DVD plošče ali druge nosilce zapisa

18.20.3

Razmnoževanje računalniških zapisov
18.20.30

Razmnoževanje računalniških zapisov
Sem spada:
- razmnoževanje izvornih kopij računalniških programov ali podatkov na
diskete, laserske in druge plošče, trakove in druge nosilce zapisa

19

Koks in naftni derivati

19.1

Koks

19.10

Koks
19.10.1

62

Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno oglje
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19.10.10
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Koks in polkoks iz črnega premoga, rjavega premoga, lignita ali šote; retortno
oglje
Sem ne spada:
smolni koks iz premogovega katrana, gl. 19.10.30

19.10.2

Katran iz premogov; drugi mineralni katrani
19.10.20

Katran iz premogov; drugi mineralni katrani
Sem ne spada:
smolni koks in olja iz premogovega katrana, gl.19.10.30

19.10.3

Katranska smola in smolni koks
19.10.30

19.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa
19.10.99

19.2

Katranska smola in smolni koks
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koksa

Naftni derivati

19.20

Naftni derivati
19.20.1

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva
19.20.11

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz črnega premoga
Sem spada tudi:
- peleti in briketi organskih fosilov

19.20.12

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz rjavega premoga in lignita
Sem spada tudi:
- peleti in briketi organskih fosilov

19.20.13

Briketi raznih oblik in podobna trdna goriva iz šote
Sem spada tudi:
- peleti in briketi organskih fosilov

19.20.2

Tekoča goriva in olja, pridobljena iz nafte
19.20.21

Motorni bencin

19.20.22

Letalski bencin

19.20.23

Beli špirit

19.20.24

Bencinsko gorivo in kerozin za reaktivne motorje

19.20.25

Primarni bencin

19.20.26

Plinska olja

19.20.27

Srednje težka naftna olja; srednje težki naftni derivati, d. n.

19.20.28

Mazut, težka kurilna olja

19.20.29

Mazalna naftna olja; težki naftni derivati, d.n.
Sem spada tudi:
- maziva z več kot 70 % naftnih olj

19.20.3

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina
Sem ne spada:
zemeljski plin, gl. 06.20.10
19.20.31

Propan in butan, utekočinjena
Sem ne spada:
zemeljski plin, gl. 06.20.10

19.20.32

Etilen, propilen, butilen, butadien

19.20.39

Drugi naftni plini in plinasti ogljikovodiki, razen zemeljskega plina
Sem ne spada:
zemeljski plin, gl. 06.20.10

19.20.4

Drugi naftni derivati
19.20.41

Vazelin; parafinski vosek; vosek iz nafte in podobni voski
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19.20.42
19.20.9

Naftni koks; naftni bitumen in drugi ostanki iz nafte

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov
19.20.99
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naftnih derivatov

Kemikalije in kemični izdelki

20.1

Osnovne kemikalije, gnojila in dušikove spojine, plastične mase in
sintetični kavčuk v primarni obliki

20.11

Tehnični plini
20.11.1

Tehnični plini
20.11.11

Vodik, argon, žlahtni plini, dušik in kisik
Sem spada tudi:
- helij

20.11.9

20.11.12

Ogljikov dioksid in druge anorganske kisikove spojine z nekovinami

20.11.13

Utekočinjen in stisnjen zrak

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov
20.11.99

20.12

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tehničnih plinov

Barvila, pigmenti in strojila
20.12.1

Oksidi, peroksidi in hidroksidi
20.12.11

Cinkov oksid in peroksid; titanov oksid

20.12.12

Kromovi, manganovi, svinčevi in bakrovi oksidi in hidroksidi

20.12.19

Drugi kovinski oksidi, peroksidi in hidroksidi
Sem ne spada:
aluminijev oksid (glinica), gl. 24.42.12

20.12.2

Strojilni ekstrakti ali ekstrakti za barvanje; tanini in njihovi derivati; barvila, d. n.
20.12.21

Sintetična organska barvila in preparati na njihovi osnovi; sintetični organski
proizvodi, ki se uporabljajo kot fluorescenčna belilna sredstva ali kot luminofori;
in lak barve ter preparati na osnovi lak barv

20.12.22

Strojilni ekstrakti rastlinskega izvora; tanini in njihove soli, etri, estri in drugi
derivati; barvila rastlinskega ali živalskega izvora
Sem ne spada:
nekemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52

20.12.23

Sintetična organska strojila; anorganska strojila; strojilni preparati; encimski
preparati za predstrojenje

20.12.24

Barvila, d. n.; anorganski proizvodi, ki se uporabljajo kot luminofori
Sem spada tudi:
- litopon

20.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil
20.12.99

20.13

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barvil, pigmentov in strojil

Druge osnovne anorganske kemikalije
20.13.1

Obogateni uran in plutonij; osiromašeni uran in torij; drugi radioaktivni elementi
20.13.11

Obogateni uran in plutonij ter njune spojine

20.13.12

Osiromašeni uran in torij ter njune spojine

20.13.13

Drugi radioaktivni elementi, izotopi in spojine; zlitine, disperzije, keramični
proizvodi in mešanice, ki vsebujejo te elemente, izotope ali spojine
Sem ne spada:
izotopi neradioaktivnih elementov, gl. 20.13.61

20.13.14
20.13.2
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Nekovine
Sem spada:
- ogljik kot saje ali v drugi obliki
- sublimirano, precipitirano ali koloidalno žveplo
- halogeni, bor, silicij, fosfor, arzen, selen in druge nekovine
Sem ne spada:
rafinirano žveplo, gl. 20.13.66
tehnični plini (vodik, dušik, kisik, helij, argon ipd.), gl. 20.11.11
živalsko oglje, gl. 20.14.71
lesno oglje, gl. 20.14.72
aktivno oglje, gl. 20.59.54
umetni grafit, gl. 23.99.14

20.13.22

Halogenske ali žveplove spojine nekovin

20.13.23

Alkalijske ali zemeljsko-alkalijske kovine; kovine redkih zemelj; skandij in itrij;
živo srebro

20.13.24

Klorovodik; oleum; difosforjev pentoksid; druge anorganske kisline; silicijev in
žveplov dioksid

20.13.25

Oksidi, hidroksidi in peroksidi; hidrazin in hidroksilamin in njune anorganske
soli
Sem spada:
- kavstična soda, natrijev lug, aluminijev hidroksid
Sem ne spada:
kovinski oksidi – pigmenti ali barvila, gl. 20.12.1
vodikov peroksid, gl. 20.13.63
apno, gl. 23.52.10
aluminijev oksid (glinica), gl. 24.42.12

20.13.3

20.13.4

Kovinski halogenidi; hipokloriti, klorati in perklorati
20.13.31

Kovinski halogenidi

20.13.32

Hipokloriti, klorati in perklorati

Soli žveplovih, fosforovih, dušikovih in ogljikovih kislin
20.13.41

Sulfidi, sulfiti in sulfati
Sem ne spada:
nekemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52

20.13.42

Fosfinati, fosfonati, fosfati, polifosfati in nitrati (razen kalija)
Sem ne spada:
nekemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52
kalijev nitrat, gl. 20.15.76

20.13.43

Karbonati
Sem ne spada:
amonijev karbonat, gl. 20.15.20

20.13.5

Soli drugih kovin
20.13.51

Oksi in peroksi soli kovinskih kislin; plemenite kovine v koloidnem stanju

20.13.52

Anorganske spojine d. n., vključno z destilirano vodo; amalgami, razen
amalgamov plemenitih kovin
Sem spada tudi:
- kemično in nekemično opredeljene spojine živega srebra
destilirana voda
Sem ne spada:
amalgami plemenitih kovin, gl. 20.13.51

20.13.6

Druge osnovne anorganske kemikalije
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Izotopi d. n. in njihove spojine (vključno težka voda)
Sem spada:
- izotopi neradioaktivnih elementov, tudi težka voda
Sem ne spada:
izotopi radioaktivnih elementov, gl. 20.13.13

20.13.62

Cianidi, cianidovi oksidi in kompleksni cianidi; fulminati, cianati in tiocianati;
silikati; borati; perborati; druge soli anorganskih kislin ali peroksi kislin
Sem ne spada:
- ne-kemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52

20.13.63

Vodikov peroksid

20.13.64

Fosfidi; karbidi; hidridi; nitridi; azidi; silicidi in boridi
Sem ne spada:
ne-kemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52

20.13.65

Spojine kovin redkih zemelj, itrija ali skandija

20.13.66

Žveplo, razen sublimiranega, usedlinskega in koloidnega žvepla
Sem spada tudi:
- rafinirano žveplo
Sem ne spada:
sublimirano, precipitarno in koloidno žveplo, gl. 20.13.21

20.13.67

Praženi železovi piriti

20.13.68

Piezoelektrični kremen; drugi sintetični ali rekonstruirani dragi ali poldragi
kamni, neobdelani
Sem ne spada:
industrijski diamanti, gl. 08.99.22
umetni korund, gl. 23.99.15

20.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih kemikalij
20.13.99

20.14

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih anorganskih
kemikalij

Druge osnovne organske kemikalije
20.14.1

Ogljikovodiki in njihovi derivati
20.14.11

Aciklični ogljikovodiki
Sem spada:
- etilen, propilen, butilen in njihovi izomeri, čistote > 95 %
- acetilen, izopren
Sem ne spada:
metan in etan iz nahajališč, gl. 06.20.10
butan in propan, gl. 19.20.31

20.14.2

20.14.12

Ciklični ogljikovodiki

20.14.13

Klorirani derivati acikličnih ogljikovodikov

20.14.14

Sulfonirani, nitrirani ali nitronizirani derivati ogljikovodikov, halogenirani ali
nehalogenirani

20.14.19

Drugi derivati ogljikovodikov

Alkoholi, fenoli, fenolni alkoholi in njihovi halogenirani, sulfonirani, nitrirani ali
nitronizirani derivati; industrijski maščobni alkoholi
20.14.21

Industrijski maščobni alkoholi

20.14.22

Monohidroksilni alkoholi
Sem ne spada:
nedenaturirani etanol, z vsebnostjo alkohola >= 80 %, gl. 20.14.74
denaturirani etanol, gl. 20.14.75
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Dioli, polialkoholi, ciklični alkoholi in njihovi derivati
Sem ne spada:
glicerol (glicerin), gl. 20.41.10
sorbitol (d-glucitol), gl. 20.59.57

20.14.24

Fenoli; fenolni alkoholi in derivati fenolov
Sem spada:
- fenol najmanj 90 % čistote
Sem ne spada:
fenol < 90 % čistote, gl. 20.14.73

20.14.3

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; karboksilne kisline in njihovi derivati
20.14.31

Industrijske monokarboksilne maščobne kisline; kisla olja iz rafinacije
Sem ne spada:
stearin, gl. 10.41.11

20.14.32

Nasičene aciklične monokarboksilne kisline in njihovi derivati
Sem spada:
- kisline, kot so ocetna, mravljinčna, stearinska, laurinska, palmitinska,
njihovi estri in soli, acetati

20.14.33

Nenasičene monokarboksilne, ciklanske, ciklenske ali cikloterpenske aciklične
polikarboksilne kisline in njihovi derivati
Sem spada:
- kisline kot so akrilna, linolna, benzojska, oleinska ipd., njihove soli, estri

20.14.34

Aromatske polikarboksilne in karboksilne kisline z dodatnimi kisikovimi
funkcijami; njihovi derivati, razen salicilne kisline in njenih soli
Sem spada:
- kisline kot so citronska, tereftalna kislina ipd.
Sem ne spada:
salicilna kislina in njene soli, gl. 21.10.10

20.14.4

Organske spojine z dušikovimi funkcijami
20.14.41

Spojine z aminskimi funkcijami
Sem spada:
- anilin in njegove soli

20.14.42

Amino spojine s kisikovo funkcijo, razen lizina in glutaminske kisline
Sem ne spada:
lizin in glutaminska kislina, gl. 21.10.20

20.14.5

20.14.43

Ureini; spojine s karboksiamidno funkcijo, spojine z nitrilno funkcijo; njihovi
derivati

20.14.44

Spojine z drugimi dušikovimi funkcijami

Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine; heterociklične
spojine, d. n.
20.14.51

Organsko žveplove spojine in druge organsko-anorganske spojine

20.14.52

Heterociklične spojine, d.n.; nukleinske kisline in njihove soli
Sem ne spada:
ne-kemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52

20.14.53
20.14.6

Estri drugih anorganskih kislin nekovin (razen estrov vodikovih halogenidov) in
njihove soli; in njihovi halogenirani sulfo-, nitro- ali nitrozo- derivati

Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali; druge organske spojine
20.14.61

Spojine z aldehidno funkcijo
Sem spada:
- formaldehid, aldehid-alkoholi
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Spojine s ketonsko in kinonsko funkcijo
Sem spada:
- aceton, kafra, kinoni

20.14.63

Etri, organski peroksidi, epoksidi, acetali in hemiacetali in njihovi derivati
Sem spada:
- dietil eter, digol, oksiran

20.14.64

Encimi in druge organske spojine, d. n.
Sem spada tudi:
- sirilo in njegovi koncentrati

20.14.7

Razne osnovne organske kemikalije
20.14.71

Derivati proizvodov rastlin ali smol
Sem spada:
- živalsko oglje, lesni katran, kolofonijske smole

20.14.72

Lesno oglje

20.14.73

Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo premogovega katrana pri visoki
temperaturi in podobni proizvodi
Sem spada tudi:
- fenol < 90 % čistote

20.14.74

Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo ≥ 80 vol. %
Sem ne spada:
žgane pijače, etanol z vsebnostjo alkohola < 80 %, gl. 11.01.10

20.14.75

Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli vsebnostjo alkohola
Sem spada:
- denaturiran etanol in drugi alkoholi, sintetični ali pridobljeni z
alkoholnim vrenjem

20.14.8

Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja
20.14.80

20.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij
20.14.99

20.15

Lužnice iz proizvodnje lesne celuloze, razen tal-olja
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih osnovnih organskih kemikalij

Gnojil in dušikove spojine
20.15.1

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak
20.15.10

20.15.2

Amonijev klorid; nitriti
20.15.20

20.15.3

Solitrna kislina; sulfonitritne kisline; amoniak
Amonijev klorid; nitriti

Dušikova gnojila, mineralna ali kemična
20.15.31

Sečnina
Sem ne spada:
raztopine sečnine in amonijevega nitrata, gl. 20.15.36

20.15.32

Amonijev sulfat

20.15.33

Amonijev nitrat

20.15.34

Dvojne soli in mešanice kalcijevega nitrata in amonijevega nitrata

20.15.35

Mešanice amonijevega nitrata s kalcijevim karbonatom ali drugimi
anorganskimi negnojilnimi snovmi

20.15.36

Raztopine sečnine in amonijevega nitrata

20.15.39

Druga dušikova gnojila in mešanice, d. n.
Sem ne spada:
raztopine sečnine in amonijevega nitrata, gl. 20.15.36

20.15.4
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20.15.5

20.15.6

20.15.41

Superfosfati

20.15.49

Druga fosfatna gnojila

Kalijeva gnojila, mineralna ali kemična
20.15.51

Kalijev klorid

20.15.52

Kalijev sulfat

20.15.59

Druga kalijeva gnojila

Natrijev nitrat
20.15.60

20.15.7

20.15.8
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Natrijev nitrat

Gnojila, d. n.
20.15.71

Gnojila, ki vsebujejo tri gnojilne elemente: dušik, fosfor in kalij

20.15.72

Diamonijev fosfat (diamonijev hidrogenortofosfat)

20.15.73

Monoamonijev fosfat

20.15.74

Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: dušik in fosfor

20.15.75

Gnojila, ki vsebujejo dva gnojilna elementa: fosfor in kalij

20.15.76

Kalijev nitrat

20.15.79

Druga mineralna ali kemična gnojila, ki vsebujejo vsaj dva gnojilna elementa
(dušik, fosfat, kalijev klorid)

Živalska ali rastlinska gnojila, d. n.
20.15.80

Živalska ali rastlinska gnojila, d. n.
Sem spada tudi:
- zemlja za presajanje z dodano šoto
- zemlja za presajanje z dodatki peska, gline, mineralov

20.15.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin
20.15.99

20.16

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gnojil in dušikovih spojin

Plastične mase v primarnih oblikah
20.16.1

Polietileni v primarnih oblikah
20.16.10

20.16.2

Polimeri stirena v primarnih oblikah
20.16.20

20.16.3

Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati,
alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah
20.16.40

20.16.5

Polimeri stirena v primarnih oblikah

Polimeri vinilklorida ali drugih halogeniranih olefinov, v primarnih oblikah
20.16.30

20.16.4

Polietileni v primarnih oblikah

Poliacetali, drugi polietri in epoksidne smole, v primarnih oblikah; polikarbonati,
alkidne smole, polialilestri in drugi poliestri, v primarnih oblikah

Druge plastične mase v primarnih oblikah; ionski izmenjevalci
20.16.51

Polimeri propilena ali drugih olefinov, v primarnih oblikah

20.16.52

Polimeri vinilacetata ali drugih vinil estrov in drugi vinilni polimeri, v primarnih
oblikah

20.16.53

Akrilni polimeri v primarnih oblikah

20.16.54

Poliamidi v primarnih oblikah

20.16.55

Sečninske (urea) smole, tiourea smole in melaminske smole, v primarnih
oblikah

20.16.56

Druge amino smole, fenolne smole in poliuretani, v primarnih oblikah

20.16.57

Silikoni v primarnih oblikah

69

C PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI
20.16.59

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Druge plastične mase v primarnih oblikah, d. n.
Sem spada:
- celulozni acetati, nitrati in drugi celulozni derivati v primarni obliki
- ionski izmenjevalci na osnovi polimerov

20.16.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah
20.16.99

20.17

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plastičnih mas v primarnih oblikah

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah
20.17.1

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah
20.17.10

Sintetični kavčuk v primarnih oblikah
Sem spada tudi:
- lateks

20.17.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih oblikah
20.17.99

20.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sintetičnega kavčuka v primarnih
oblikah

Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki

20.20

Razkužila, pesticidi in drugi agrokemični izdelki
20.20.1

Pesticidi in drugi agrokemični izdelki
20.20.11

Insekticidi
Sem ne spada:
nevarni pesticidi, gl. 20.20.16

20.20.12

Herbicidi
Sem ne spada:
nevarni pesticidi, gl. 20.20.16

20.20.13

Sredstva proti klitju in regulatorji rasti rastlin
Sem ne spada:
nevarni pesticidi, gl. 20.20.16

20.20.14

Razkužila
Sem ne spada:
nevarni pesticidi, gl. 20.20.16

20.20.15

Fungicidi
Sem ne spada:
nevarni pesticidi, gl. 20.20.16

20.20.9

20.20.16

Nevarni pesticidi

20.20.19

Drugi pesticidi in drugi agrokemični izdelki

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
20.20.99

20.3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pesticidov in drugih agrokemičnih
izdelkov

Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti

20.30

Barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti
20.30.1

20.30.2

Premazna sredstva na osnovi polimerov
20.30.11

Premazna sredstva na osnovi akrilnih ali vinilnih polimerov, v vodnem mediju

20.30.12

Premazna sredstva na osnovi poliestrov, akrilnih ali vinilnih polimerov, v
nevodnem mediju; raztopine, polimerov z masnim deležem topila > 50 %

Druga premazna sredstva in sorodni izdelki; slikarske in tiskarske barve
20.30.21

Pripravljeni pigmenti, sredstva za motnenje in barve, steklasti emajli in glazure,
lošči, tekoči keramični laki ipd.; steklena frita
Sem ne spada:
osnovna barvila in pigmenti, gl. 20.12
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Druga premazna sredstva; pripravljeni sikativi, kiti in tesnilne mase, organska
topila
Sem spada:
- biserna esenca, organska razredčila, pigmenti v nevodnih vezivih,
oljne barve, laki in emajli
Sem ne spada:
anorganska topila in razredčila, gl. 20.59.59

20.30.23

Slikarske barve, barve za šolo, barve za črkoslikarstvo, barve za niansiranje
ipd.

20.30.24

Tiskarska črnila in barve
Sem ne spada:
črnila in tuši za pisanje in za tiskalnike, gl. 20.59.30

20.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih
barv in kitov
20.30.99

20.4

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje barv, lakov in podobnih premazov,
tiskarskih barv in kitov

Mila in pralna sredstva, čistilna in polirna sredstva, parfumi in toaletna
sredstva

20.41

Milo in detergenti, čistila in loščila
20.41.1

Glicerol
20.41.10

20.41.2

Glicerol

Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila
Sem ne spada:
milo, gl. 20.41.31
toaletno milo, gl. 20.42.19
20.41.20

Organska površinsko aktivna sredstva, razen mila
Sem ne spada:
milo, gl. 20.41.31
toaletno milo, gl. 20.42.19

20.41.3

Milo, pralni in čistilni preparati
20.41.31

Milo in organske površinsko aktivne snovi in sredstva, ki se uporabljajo kot
milo; papir, vata, polst in netkane tkanine, impregnirani ali premazani z milom
ali detergentom
Sem spada tudi:
- pralno milo
Sem ne spada:
toaletno milo, gl. 20.42.19

20.41.32

Detergenti in pralni preparati
Sem spada:
- površinsko aktivna sredstva za pranje in čiščenje perila, posode,
podov, oken, WC, avtomobilov itd.

20.41.4

20.41.9

Sredstva za odišavljanje prostorov, voski, loščila
20.41.41

Sredstva za odišavljanje ali dezodoriranje prostorov

20.41.42

Umetni in pripravljeni voski

20.41.43

Loščila in kreme za obutev, pohištvo, tla, vozila, karoserije, steklo ali kovine

20.41.44

Čistilne paste in praški ter druga sredstva za čiščenje z drgnjenjem

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil
20.41.99

20.42

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mila in detergentov, čistil in loščil

Parfumi in toaletna sredstva
20.42.1

Parfumi in toaletna sredstva
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Parfumi in toaletne vodice
Sem ne spada:
eterična olja, gl. 20.53.10

20.42.12

Sredstva za ličenje ustnic in oči

20.42.13

Sredstva za manikiranje ali pedikiranje

20.42.14

Praški za kozmetično ali toaletno uporabo

20.42.15

Druga lepotilna sredstva in izdelki za nego kože (vključno s preparati za
sončenje), d. n.

20.42.16

Šamponi, laki za lase, preparati za trajno kodranje ali utrjevanje las

20.42.17

Drugi losioni in sredstva za nego las, d. n.

20.42.18

Sredstva za ustno ali zobno higieno (vključno s pastami in praški za pritrjevanje
protez), nitke za čiščenje zob

20.42.19

Brivski preparati; deodoranti za osebno nego; toaletna mila, preparati za
kopanje; druga kozmetična ali toaletna sredstva
Sem spada:
- soli in drugi pripravki za kopanje, depilatorji, deodoranti, vodice in
kreme za britje
- toaletno milo
Sem ne spada:
pralno milo, gl. 20.41.31

20.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev
20.42.99

20.5

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje parfumov in toaletnih sredstev

Drugi kemični izdelki

20.51

Razstreliva
20.51.1

Pripravljena razstreliva; počasi goreče vžigalne vrvice; udarne ali razstrelilne kapice;
vžigalniki; električni detonatorji; pirotehnični proizvodi za ognjemete
20.51.11

Smodniki in pripravljena razstreliva

20.51.12

Počasi goreče vžigalne vrvice; detonirne vrvice; udarne in razstrelilne kapice;
vžigalniki; električni detonatorji

20.51.13

Pirotehnični proizvodi za ognjemete
Sem spada tudi:
- petarde, pasje bombice ipd.

20.51.14

Signalne rakete, rakete proti toči, signalne rakete za gosto meglo in drugi
pirotehnični izdelki, razen za ognjemete
Sem ne spada:
pirotehnični proizvodi za ognjemete, gl. 20.51.13

20.51.2

Vžigalice
20.51.20

20.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv
20.51.99

20.52

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje razstreliv

Lepila
20.52.1

Lepila
20.52.10

20.52.9

20.53

Eterična olja
20.53.1

Lepila

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil
20.52.99

72

Vžigalice

Eterična olja

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lepil

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

20.53.10

C PROIZVODI PREDELOVALNIH DEJAVNOSTI

Eterična olja
Sem spada:
- eterična olja in rezinoidi ter vodni destilati in raztopine eteričnih olj
- mešanice dišav (tudi alkoholne raztopine) za uporabo v prehrambni
industriji ali proizvodnji toaletnih sredstev
Sem ne spada:
sintetične arome, gl. 20.14
parfumi, gl. 20.42.11

20.53.9

20.59.1

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj
20.53.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje eteričnih olj

20.59

Drugi kemični izdelki, d. n.

Fotografske plošče in filmi, filmi za trenutno – hitro fotografijo; kemični preparati in
nezmešani izdelki za fotografske namene
20.59.11

Fotografske plošče in filmi ter filmi za trenutno – hitro fotografijo, občutljivi za
svetlobo, neosvetljeni; fotografski papir
Sem ne spada:
papir s termo- ali elektroobčutljivimi premazi, gl. 17.12.77

20.59.12
20.59.2

Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne mešanice
živalskih ali rastlinskih maščob ali olj
20.59.20

20.59.3

Emulzije, občutljive na svetlobo, za fotografske namene; kemični preparati za
fotografske namene, d. n.

Kemično modificirane živalske ali rastlinske maščobe in olja; neužitne
mešanice živalskih ali rastlinskih maščob ali olj

Črnila in tuši, razen tiskarskih
20.59.30

Črnila ali tuši, razen tiskarskih
Sem spada tudi:
- črnila za tiskalnike
Sem ne spada:
tiskarska črnila, gl. 20.30.24

20.59.4

Mazalni preparati; dodatki za mineralna olja; sredstva proti zmrzovanju
20.59.41

Mazalni preparati
Sem ne spada:
- maziva z več kot 70 % naftnih olj, gl. 19.20.29

20.59.5

20.59.42

Antidetonatorji; dodatki za mineralna olja in podobni izdelki

20.59.43

Tekočine za hidravlične zavore; sredstva proti zmrzovanju in pripravljene
tekočine za odtajanje

Različni kemični izdelki
20.59.51

Peptoni ter druge proteinske snovi in njihovi derivati, d. n.; kožni prah
Sem ne spada:
nekemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52

20.59.52

Mase za modeliranje, tudi za zobno protetiko; preparati in polnila za gasilne
naprave; pripravljene kulture za gojenje mikroorganizmov; diagnostični ali
laboratorijski reagenti ipd
Sem ne spada:
zobni cement (za plombe), reagent za določanje krvnih skupin in
reagenti, namenjeni za uporabo na bolnikih, gl. 32.50.50

20.59.53

Kemični elementi v obliki kolutov in spojine, dopirane za uporabo v elektroniki

20.59.54

Aktivno oglje

20.59.55

Sredstva za dodelavo, nosilci barv, sredstva za pospeševanje barvanja in
fiksiranje barvil ter podobni izdelki
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20.59.56

Preparati za dekapiranje; talila; talila za spajkanje; pripravljena pospeševala
vulkanizacije; stabilizatorji za gumo ali plastične mase; katalizatorji, mešani
alkilbenzeni in mešani alkilnaftaleni

20.59.57

Pripravljena vezivna sredstva za livarske kalupe ali livarska jedra; kemični
izdelki

20.59.58

Biodizel
Sem spada:
- čisti biodizel, tudi sintetično dizelsko gorivo, ne glede na proizvodni
proces

20.59.59

Razni kemični izdelki, d. n.
Sem ne spada:
nekemično opredeljene spojine živega srebra, gl. 20.13.52

20.59.6

Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin
Sem spada tudi:
- mlečni albumini
20.59.60

Želatina in njeni derivati, vključno mlečni albumin
Sem spada tudi:
- mlečni albumini

20.59.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov
20.59.99

20.6

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kemičnih izdelkov

Umetna ali sintetična vlakna

20.60

Umetna ali sintetična vlakna
20.60.1

Sintetična vlakna
20.60.11

Prameni in rezana vlakna iz sintetičnih filamentov, nemikana ali nečesana

20.60.12

Preja velike trdnosti iz poliamidov in poliestrov

20.60.13

Druga preja iz sintetičnih filamentov, enojna

20.60.14

Sintetični monofilament; trakovi in podobno, iz sintetičnih tekstilnih materialov
Sem ne spada:
monofilament s premerom nad 1 mm, gl. 22.21.10

20.60.2

20.60.9

Umetna vlakna
20.60.21

Prameni in rezana vlakna iz umetnih filamentov, nemikana ali nečesana

20.60.22

Preja velike trdnosti iz viskoze

20.60.23

Druga preja iz umetnih filamentov, enojna

20.60.24

Umetni monofilament, trakovi in podobno, iz umetnih tekstilnih materialov

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken
20.60.99

21

Farmacevtske surovine in preparati

21.1

Farmacevtske surovine

21.10

Farmacevtske surovine
21.10.1

Salicilne kisline, njihove soli in estri
21.10.10

21.10.2

21.10.3

Salicilne kisline, njihove soli in estri

Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi;
fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov
21.10.20
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje umetnih in sintetičnih vlaken

Lizin, glutaminska kislina in njune soli; kvarterne amonijeve soli in hidroksidi;
fosfoaminolipidi; amidi in njihovi derivati ter soli amidov in njihovih derivatov

Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v strukturi
nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč, nekondenziran
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triazinski obroč ali naprej nekondeniziran fenotiazinov obroč; hidantoin in njegovi
derivati; sulfonamidi

21.10.4

21.10.31

Laktoni, d. n., heterociklične spojine z dušikovimi heteroatomi, ki imajo v
strukturi nekondenziran pirazolov obroč, pirimidinski obroč, piperazinski obroč,
nekondenziran triazinski obroč ali naprej nekondenziran fenotiazinov obroč;
hidantoin in njegovi derivati

21.10.32

Sulfonamidi

Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n.
21.10.40

Kemično čisti sladkorji, d. n.; sladkorni etri in estri ter njihove soli, d. n.
Sem ne spada:
laktoza, gl. 10.51.54
maltoza, glukoza, fruktoza, gl. 10.62.13
saharoza, gl. 10.81.12

21.10.5

Provitamini, vitamini in hormoni; glikozidi in rastlinski alkaloidi in njihovi derivati;
antibiotiki
21.10.51

Provitamini, vitamini in njihovi derivati

21.10.52

Hormoni in njihovi derivati; drugi steroidi, ki se uporabljajo predvsem kot
hormoni

21.10.53

Glikozidi, rastlinski alkaloidi, njihove soli, etri, estri in drugi derivati
Sem ne spada:
izvlečki opija, gl. 10.89.15

21.10.54
21.10.6

Antibiotiki

Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n.
21.10.60

Žleze in drugi organi; njihovi ekstrakti in druge človeške ali živalske snovi, d. n.
Sem spada:
- kri in krvna plazma, organi za transplantacijo, mikrobne kulture, toksini
ipd.

21.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin
21.10.99

21.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih surovin

Farmacevtski preparati

21.20

Farmacevtski preparati
21.20.1

Zdravila
21.20.11

Zdravila, ki vsebujejo peniciline ali druge antibiotike

21.20.12

Zdravila, ki vsebujejo hormone, brez antibiotikov

21.20.13

Zdravila, ki vsebujejo alkaloide ali njihove derivate, brez hormonov ali
antibiotikov
Sem spada tudi:
- pripravljeni rastlinski izvlečki za terapevtsko ali profilaktično rabo,
“zelena zdravila”

21.20.2

21.20.9

Drugi farmacevtski pripravki
21.20.21

Antiserumi in cepiva

21.20.22

Kemični kontracepcijski preparati na osnovi hormonov ali spermicidov

21.20.23

Diagnostični reagenti in drugi farmacevtski pripravki

21.20.24

Lepljive obveze, kirurški katgut ipd; kompleti za prvo pomoč

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov
21.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje farmacevtskih preparatov
Sem spada tudi:
- storitveno sestavljanje kompletov prve pomoči
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Izdelki iz gume in plastičnih mas

22.1

Izdelki iz gume

22.11

Plašči in zračnice za vozila; obnavljanje plaščev in zračnic za vozila
22.11.1

22.11.2

Novi plašči in zračnice za vozila
22.11.11

Novi plašči za osebne avtomobile

22.11.12

Novi plašči za motorna kolesa ali dvokolesa

22.11.13

Novi plašči za avtobuse, tovornjake ali letala

22.11.14

Plašči za kmetijske stroje; drugi novi plašči

22.11.15

Zračnice, polne gume ali gume z zračnimi komorami, zamenljivi ščitniki

22.11.16

Profilirani trakovi za protektiranje plaščev

Protektirani plašči
22.11.20

22.11.9

Protektirani plašči

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
22.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gumijastih plaščev in zračnic za
vozila
Sem spada tudi:
- storitveno čiščenje rabljenih plaščev pred vulkanizacijo

22.19

Drugi izdelki iz gume
22.19.1

Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih
22.19.10

22.19.2

Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice in
profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume
22.19.20

22.19.3

Regenerirana guma v primarnih oblikah ali v ploščah, listih ali trakovih

Nevulkanizirani kavčuk in izdelki iz njega; niti, kord, plošče, listi, trakovi, palice
in profili iz vulkanizirane gume, razen iz trde gume

Gumene cevi, razen iz trde gume
22.19.30

Gumene cevi, razen iz trde gume
Sem ne spada:
izdelki iz trde ali penaste gume, gl. 22.19.73

22.19.4

Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.
22.19.40

22.19.5

Gumeni transportni trakovi, transmisijski jermeni ipd.

Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče
22.19.50

Gumirani tekstilni materiali, razen korda za avtomobilske plašče
Sem ne spada:
kord za avtomobilske plašče, gl. 13.96.15

22.19.6

Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume
22.19.60

Gumena oblačila in dodatki za oblačila, razen iz trde gume
Sem spada tudi:
- rokavice iz gume
Sem ne spada:
izdelki iz trde ali penaste gume, gl. 22.19.73

22.19.7
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Drugi gumeni izdelki; trda guma; izdelki iz trde gume
22.19.71

Gumeni higienski ali farmacevtski izdelki (tudi dude), razen iz trde gume

22.19.72

Gumene talne obloge, prevleke in predpražniki, razen iz penaste ali trde gume
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22.19.73

Drugi gumeni izdelki; trda guma v vseh oblikah in izdelki iz nje; talne obloge,
prevleke in predpražniki, iz penaste gume
Sem spada:
- izdelki iz penaste gume, ebonit ter ostanki, odpadki in prah iz trde
gume
Sem spada tudi:
- podplati in pete iz gume
- ventili iz mehke gume
- napihljive blazine iz gume

22.19.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume
22.19.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz gume
Sem spada:
- storitveno urezovanje posameznih delov gumijastih izdelkov
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na gumijaste izdelke

22.2

Izdelki iz plastičnih mas

22.21

Plošče, listi, folije, cevi in profili iz plastičnih mas
22.21.1

Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas
22.21.10

Monofilamenti s premerom > 1 mm, palice in profili, iz plastičnih mas
Sem ne spada:
monofilament s premerom pod 1 mm, gl. 20.60.14

22.21.2

22.21.3

Cevi in fitingi iz plastičnih mas
22.21.21

Umetna čreva iz strjenih beljakovin ali celuloznih materialov; toge cevi iz
plastičnih mas

22.21.29

Druge cevi in fitingi, iz plastičnih mas

Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani z
drugimi materiali
22.21.30

Plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neojačani ali nekombinirani
z drugimi materiali
Sem spada tudi:
- folije za zavijanje živil
- celofan
- okrasni trakovi iz plastičnih mas

22.21.4

22.21.9

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi, iz plastičnih mas
22.21.41

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, celičaste strukture

22.21.42

Druge plošče, listi, filmi, folije in trakovi iz plastičnih mas, neceličaste strukture

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plošč, folij, cevi in profilov iz
plastičnih mas
Sem spada:
- storitveno urezovanje posameznih plastičnih plošč, trakov, cevi ipd.
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na plastične cevi

22.22

Embalaža iz plastičnih mas
22.22.1

Embalaža iz plastičnih mas
22.22.11

Vreče in vrečke iz polimerov etilena
Sem spada tudi:
- tulci

22.22.12

Vreče in vrečke iz drugih plastičnih mas, razen polietilenskih
Sem spada tudi:
- tulci

22.22.13

Škatle, zaboji in podobni izdelki iz plastičnih mas
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Baloni, plastenke in podobni izdelki iz plastičnih mas
Sem ne spada:
cisterne prostornine nad 300 l, gl. 22.23.13

22.22.19

Drugi izdelki za pakiranje iz plastičnih mas
Sem spada tudi:
- pokrovi, zamaški, motki, sodi in druge transportne posode iz plastičnih
mas, tudi ojačanih z vlakni
Sem ne spada:
folije iz plastičnih mas za pakiranje živil, gl. 22.21.30

22.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas
22.22.99

22.23

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje embalaže iz plastičnih mas

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.23.1

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo; razen montažnih stavb
22.23.11

Talne, stenske ali stropne obloge iz plastičnih mas, v zvitkih ali v ploščah

22.23.12

Kopalne kadi, umivalniki, straniščne školjke in podobni sanitarni izdelki, iz
plastičnih mas

22.23.13

Rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode, s prostornino > 300 l, iz
plastičnih mas
Sem ne spada:
posode s prostornino pod 300 l, gl. 22.22

22.23.14

Vrata, okna in okviri ter pragovi za vrata; naoknice, roloji ter podobni izdelki in
njihovi deli, iz plastičnih mas

22.23.15

Linolej in talne obloge s trdo prevleko na tekstilni podlagi
Sem ne spada:
talne obloge iz plastičnih mas, gl. 22.23.11

22.23.19
22.23.2

Izdelki iz plastičnih mas za gradbeništvo, d. n.

Montažne stavbe iz plastičnih mas
22.23.20

Montažne stavbe iz plastičnih mas
Sem spada:
- montažne stavbe pretežno iz plastičnih mas, delno ali povsem
sestavljene (plastični kioski, stojnice, rastlinjaki, koče, lope ipd.)
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti
montažnih stavb. Stavbe se lahko uporabljajo kot hiše na gradbiščih
- prodajalne, lope, rastlinjaki ipd.

22.23.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.23.99

22.29

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz plastičnih mas za
gradbeništvo

Drugi izdelki iz plastičnih mas
22.29.1

Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas
22.29.10

Oblačila in dodatki za oblačila (vključno rokavice) iz plastičnih mas
Sem spada tudi:
- rokavice iz plastičnih mas
- imitacija usnja, ki je na osnovi plastičnih materialov

22.29.2
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Drugi izdelki iz plastičnih mas, d. n.
22.29.21

Samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne ploščate
oblike, iz plastičnih mas, v zvitkih širine ≤ 20cm

22.29.22

Druge samolepilne plošče, listi, filmi, folije, trakovi, pasovi in druge podobne
ploščate oblike, iz plastičnih mas

22.29.23

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni izdelki, iz
plastičnih mas
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22.29.24

Deli, d. n., za svetilke in svetila, osvetljene plošče z napisi ipd., iz plastičnih
mas

22.29.25

Pisarniški in šolski pribor iz plastičnih mas
Sem spada:
- ovojnice, mape, aktovke, plastični pisalni in risalni pribor

22.29.26

Pribor za pohištvo, karoserije ipd., iz plastičnih mas; kipci in drugi okrasni
predmeti, iz plastičnih mas

22.29.29

Drugi izdelki iz plastičnih mas
Sem spada tudi:
- plastični deli obutve (podplati, pete ipd.)
- vodne blazine iz plastičnih mas

22.29.9

Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas; storitve podizvajalcev kot del
proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas
22.29.91

Storitvena proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
Sem spada tudi:
- rezanje, zvijanje, prekrivanje in druga obdelava plastičnih površin
- metaliziranje predmetov iz plastičnih mas
- plastificiranje nekovinskih predmetov
Sem ne spada:
plastificiranje kovin, gl. 25.61.12

22.29.99

23

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz plastičnih mas

Drugi nekovinski mineralni izdelki

23.1

Steklo in stekleni izdelki

23.11

Ravno steklo
23.11.1

23.11.9

Ravno steklo
23.11.11

Lito, valjano, vlečeno ali pihano steklo, v ploščah, toda drugače neobdelano

23.11.12

Float steklo in površinsko brušeno ali polirano steklo, v ploščah, toda drugače
neobdelano

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla
23.11.99

23.12

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neobdelanega ravnega stekla

Oblikovano in obdelano ravno steklo
23.12.1

23.12.9

Oblikovano in obdelano ravno steklo
23.12.11

Steklo v ploščah, upognjeno, z obdelanimi robovi, gravirano, luknjano,
emajlirano ali drugače obdelano, toda neuokvirjeno ali montirano

23.12.12

Varnostno steklo

23.12.13

Steklena ogledala; večplastni panelni elementi za izolacijo, iz stekla

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega stekla
23.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje oblikovanega in obdelanega ravnega
stekla
Sem spada:
- končna obdelava zrcal, naparjanje, žigosanje in jedkanje ravnega
stekla

23.13

Votlo steklo
23.13.1

Votlo steklo
23.13.11

Steklenice in druga steklena embalaža, razen ampul; zamaški, pokrovi,
pokrovke in druga zapirala; iz stekla
Sem ne spada:
ampule, gl. 23.19.23

23.13.12

Stekleni kozarci, razen iz steklene keramike
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23.13.13

Namizni, kuhinjski, toaletni, pisarniški ter okrasni izdelki iz stekla

23.13.14

Stekleni vložki za termovke ali druge vakuumske posode

Dodelava votlega stekla; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla
23.13.91

Dodelava steklenih kozarcev in drugih namiznih ali kuhinjskih steklenih
izdelkov
Sem spada:
- jedkanje, naparjanje, graviranje kozarcev in podobnih steklenih
izdelkov
Sem ne spada:
tiskanje na steklo, gl. 18.12.16

23.13.92

Dodelava steklenih posod
Sem spada:
- jedkanje, naparjanje, graviranje steklenih posod, steklenic, ampul in
podobnih steklenih izdelkov, ki se uporabljajo za transport ali
embalažo (steklenice za živila in pijačo, za farmacevtske proizvode ali
za toaletna sredstva)
Sem ne spada:
tiskanje na steklo, gl. 18.12.16
kalibriranje tehnične steklenine, gl. 23.19.91
končna obdelava steklenih ampul, gl. 23.19.91
- čiščenje steklenic, gl. 81.29.19

23.13.99

23.14

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje votlega stekla

Steklena vlakna
23.14.1

Steklena vlakna
23.14.11

Prameni, roving, preja in rezane niti iz steklenih vlaken
Sem ne spada:
optična vlakna, gl. 27.31.12

23.14.12

Koprena (voal), mreže, mat, plošče in drugi izdelki iz steklenih vlaken, razen
tkanin
Sem ne spada:
tkanine iz steklenih vlaken, gl. 13.20.46

23.14.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken
23.14.99

23.19

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje steklenih vlaken

Drugo steklo, obdelano, vključno s tehnično steklenino
23.19.1

Drugi stekleni polizdelki
23.19.11

Steklo v masi, v obliki krogel (razen mikrokroglic), palic, cevi, neobdelano
Sem ne spada:
steklene mikro kroglice, gl. 23.19.26

23.19.12

23.19.2

Bloki, opeke, ploščice in drugi izdelki iz stisnjenega ali litega stekla za
gradbeništvo; vitražno steklo; večcelično ali penasto steklo v obliki blokov,
panelov, plošč ali v podobnih oblikah

Tehnična steklenina in drugi izdelki iz stekla
23.19.21

Stekleni deli za električne žarnice, katodne cevi ipd.

23.19.22

Stekla za ure in očala, optično neobdelana; votla sferna stekla in segmenti za
proizvodnjo takih stekel
Sem ne spada:
steklene leče in drugi optični elementi, gl. 32.50.41
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23.19.23

Laboratorijski, higienski ali farmacevtski stekleni izdelki; steklene ampule

23.19.24

Stekleni deli svetil, napisnih tabel ipd.

23.19.25

Stekleni električni izolatorji
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Stekleni izdelki, d. n.
Sem spada:
- steklene mikro kroglice
- stekleni biseri, imitacije dragih kamnov
- stekleni kipci in okraski, izdelani na pihalnikih
- reakcijske cevi iz kremenovega stekla in drugi stekleni predmeti

23.19.9

Dodelava tudi tehnične in druge steklenine; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje
drugega obdelanega stekla, tudi tehnične steklenine
23.19.91

Dodelava drugega stekla, vključno s tehnično steklenino
Sem spada:
- jedkanje, naparjanje, graviranje tehnične steklenine, tudi kalibriranje
laboratorijskih posod in končna obdelava steklenih ampul
Sem ne spada:
tiskanje na steklo, gl. 18.12.16
čiščenje steklenic, gl. 81.29.19

23.19.99

23.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega obdelanega stekla, tudi
tehnične steklenine

Izdelki iz ognjevzdržne keramike

23.20

Izdelki iz ognjevzdržne keramike
23.20.1

23.20.9

Izdelki iz ognjevzdržne keramike
23.20.11

Opeka, bloki, ploščice in drugi keramični izdelki iz silikatne fosilne moke ali
podobnih silikatnih zemljin

23.20.12

Ognjevzdržna opeka, bloki, ploščice in podobni ognjevzdržni gradbeni
keramični izdelki, razen tistih iz silikatne fosilne moke ali podobnih silikatnih
zemljin

23.20.13

Ognjevzdržni cementi, malte, betoni in podobne zmesi, d. n.

23.20.14

Nežgani ognjevzdržni izdelki in drugi ognjevzdržni keramični izdelki

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike
23.20.99

23.3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz ognjevzdržne keramike

Neognjevzdržna gradbena keramika

23.31

Zidne in talne keramične ploščice
23.31.1

Zidne in talne keramične ploščice
23.31.10

Zidne in talne keramične ploščice
Sem ne spada:
pečnice, gl. 23.49.12
tlakovci in ploščice iz betona, terca ali drugega umetnega kamna, gl.
23.61.11

23.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog
23.31.99

23.32

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih ploščic in oblog

Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline
23.32.1

23.32.9

Opeka, strešniki in drugi gradbeni izdelki iz žgane gline
23.32.11

Neognjevzdržna keramična opeka, tlakovci, zidaki ipd.

23.32.12

Strešniki, slemenjaki, deli dimnikov, arhitektonski okraski in podobna gradbena
keramika

23.32.13

Keramične cevi, odvodi, žlebovi in cevni vezniki

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih
izdelkov iz žgane gline
23.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje opek, strešnikov in drugih gradbenih
izdelkov iz žgane gline
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Drugi izdelki iz keramike in porcelana

23.41

Keramični gospodinjski in okrasni predmeti
23.41.1

Keramični gospodinjski in okrasni predmeti
23.41.11

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti,
iz porcelana

23.41.12

Namizna in kuhinjska posoda in pribor, drugi gospodinjski in toaletni predmeti,
iz druge keramike

23.41.13

Kipci in drugi okrasni predmeti iz keramike
Sem ne spada:
bižuterija, gl. 32.13.10
umetniška dela, gl. 90.03.13

23.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike
23.41.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje gospodinjske in okrasne keramike
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje, tiskanje ali krašenje gospodinjske keramike

23.42

Sanitarna keramika
23.42.1

Sanitarna keramika
23.42.10

23.42.9

Sanitarna keramika

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike
23.42.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sanitarne keramike
Sem spada tudi:
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na sanitarno
keramiko

23.43

Keramični električni izolatorji in izolirni deli
23.43.1

Keramični električni izolatorji in izolirni deli
23.43.10

23.43.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in izolirnih
delov
23.43.99

23.44

Keramični električni izolatorji in izolirni deli

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje keramičnih električnih izolatorjev in
izolirnih delov

Druga tehnična keramika
23.44.1

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo
23.44.11

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz
porcelana

23.44.12

Keramični izdelki za laboratorijsko, kemično ali drugo tehnično uporabo, iz
druge keramike
Sem spada tudi:
- feritni ali keramični trajni magneti
- ventili iz keramike

23.44.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike
23.44.99

23.49

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge tehnične keramike

Drugi keramični izdelki
23.49.1

Drugi keramični izdelki
23.49.11

Keramični izdelki za uporabo v kmetijstvu in za prenašanje ali pakiranje blaga

23.49.12

Drugi izdelki iz keramike, d. n.
Sem spada tudi:
- pečnice
Sem ne spada:
opeka, strešniki, cevi in drugi gradbeni keramični izdelki, gl. 23.32.1
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov
23.49.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih keramičnih izdelkov
Sem spada:
- storitveno barvanje, krašenje, tiskanje druge keramike
- storitveno pritrjevanje delov iz drugih materialov na keramične izdelke

23.5

Cement, apno in mavec

23.51

Cement
23.51.1

23.51.9

Cement
23.51.11

Cementni klinker

23.51.12

Portlandski cement, aluminatni cement, žlindrani cement in podobni cementi

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa
23.51.99

23.52

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje cementa

Apno in mavec
23.52.1

Živo, gašeno in hidravlično apno
23.52.10

23.52.2

Mavec
23.52.20

23.52.3

Žgan ali sintran dolomit

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca
23.52.99

23.6

Mavec

Žgan ali sintran dolomit
23.52.30

23.52.9

Živo, gašeno in hidravlično apno

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje apna in mavca

Izdelki iz betona, cementa in mavca

23.61

Betonski izdelki za gradbeništvo
23.61.1

Betonski izdelki za gradbeništvo
23.61.11

Zidarski bloki, tlakovci, zidaki in podobni izdelki, iz cementa, betona ali
umetnega kamna

23.61.12

Montažni gradbeni elementi iz cementa, betona ali umetnega kamna za
gradnje in gradbeništvo
Sem spada:
- betonski železniški pragovi
- stopnice, ograje, stebri ipd. iz betona ali umetnega kamna

23.61.2

Montažne stavbe iz betona
23.61.20

Montažne stavbe iz betona
Sem spada:
- montažne stavbe pretežno iz betona, povsem ali le deloma
sestavljene
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti
montažnih stavb. Stavbe se lahko uporabljajo kot stanovanjske hiše,
hiše na gradbiščih, prodajalne, garaže ipd.

23.61.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.61.99

23.62

Mavčni izdelki za gradbeništvo
23.62.1

Mavčni izdelki za gradbeništvo
23.62.10

23.62.9

Mavčni izdelki za gradbeništvo

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo
23.62.99

23.63

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje betonskih izdelkov za gradbeništvo

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje mavčnih izdelkov za gradbeništvo

Sveža betonska mešanica
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23.63.1

Sveža betonska mešanica
23.63.10

23.63.9

Sveža betonska mešanica

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice
23.63.99

23.64
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sveže betonske mešanice

Malte
23.64.1

Malte
23.64.10

23.64.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte
23.64.99

23.65

Malte
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje malte

Izdelki iz vlaknatega cementa
23.65.1

23.65.9

Izdelki iz vlaknatega cementa
23.65.11

Plošče, bloki, ipd. iz rastlinskih vlaken, slame ali lesnih odpadkov, aglomerirani
z mineralnimi vezivi

23.65.12

Izdelki iz azbestnega cementa, iz cementa s celuloznimi vlakni ipd.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa
23.65.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje izdelkov iz vlaknatega cementa
Sem spada:
- storitveno sortiranje, čiščenje in priprava rastlinskih vlaken, slame,
lesnih odpadkov ipd. za izdelavo vlaknatega cementa

23.69

Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa
23.69.1

Drugi izdelki iz betona, mavca in cementa
23.69.11

Drugi izdelki iz mavca ali mešanic na osnovi mavca, d. n.

23.69.19

Izdelki iz cementa, betona ali umetnega kamna, d. n.
Sem spada:
- betonske mize in klopi
- betonska cvetlična korita
- vodometni bazeni, vrtno okrasje iz betona ali umetnega kamna
- drugi izdelki iz betona ali umetnega kamna

23.69.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in cementa
23.69.99

23.7

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov iz betona, mavca in
cementa

Obdelan naravni kamen

23.70

Obdelan naravni kamen
23.70.1

Obdelan naravni kamen
23.70.11

Marmor, lehnjak, alabaster, obdelan, in izdelki iz njih (razen kock, plošč,
robnikov in podobnih izdelkov); umetno obarvana zrna, luskine in prah iz
marmorja, lehnjaka in alabastra
Sem ne spada:
kocke, plošče, robniki in podobni izdelki, gl. 23.70.12

23.70.12
23.70.9

Drug obdelan okrasni in gradbeni kamen ter izdelki iz njega; druga umetno
obarvana zrna in prah iz naravnega kamna; izdelki iz aglomeriranega skrilavca

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna
23.70.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje obdelanega naravnega kamna
Sem spada:
- graviranje in klesanje ornamentov in napisov na kamnite spomenike,
nagrobnike ipd.

23.9
23.91
84

Brusilna sredstva in drugi nekovinski mineralni izdelki
Brusilna sredstva
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23.91.1

23.91.9

Brusilna sredstva
23.91.11

Mlinski kamni, kamni za razvlaknjevanje, brusi, brusilne plošče ipd., brez
ogrodja, iz naravnega kamna, aglomeriranih naravnih ali umetnih abrazivnih
materialov ali iz keramike

23.91.12

Brusni prah ali zrna na podlagi iz tekstila, papirja ali kartona

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev
23.91.99

23.99
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje brusilnih sredstev

Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n.
23.99.1

Drugi nekovinski mineralni izdelki, d. n.
23.99.11

Predelana azbestna vlakna; mešanice na osnovi azbesta in magnezijevega
karbonata; izdelki iz takšnih mešanic ali azbesta; torni materiali za zavore,
sklopke ipd., nemontirani
Sem spada:
- tkanine, oblačila, obutev ter oblačilni dodatki iz azbestnih vlaken

23.99.12

Izdelki iz asfalta ali podobnih materialov
Sem spada:
- bitumenizirana lepenka za prekrivanje streh in podobni izdelki

23.99.13

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta in materialov iz umetnega
kamna in bitumna, naravnega asfalta ali sorodnih vezivnih snovi
Sem ne spada:
naftni bitumen, gl. 19.20.42

23.99.14

Umetni grafit; koloidni ali polkoloidni grafit; preparati na osnovi grafita ali drugih
vrst ogljika v obliki polizdelkov
Sem ne spada:
ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v
elektrotehniki, gl. 27.90.13

23.99.15

Umetni korund
Sem ne spada:
industrijski diamanti, gl. 08.99.22
drugi umetni dragi kamni, gl. 20.13.68
aluminijev oksid (nekristaliziran), gl. 24.42.12

23.99.19

Mineralna volna, ekspandirane gline in drugi izdelki iz kamnin in mineralov
Sem spada:
- mineralna volna, ekspandirana žlindra, ekspandirani vermikulit, izdelki
iz sljude, šote, ogljikova (karbonska) vlakna
Sem spada tudi:
- kalciniran kaolin
- posušena in drobljena glina
Sem ne spada:
neekspandirani vermikulit, gl. 08.99.29
neekspandirana žlindra, gl. 38.11.58
ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v
elektrotehniki, gl. 27.90.13

23.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov
23.99.99

24

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nekovinskih mineralnih izdelkov

Kovine

24.1

Železo, jeklo in ferozlitine

24.10

Železo, jeklo in ferozlitine
24.10.1

Surovo železo in jeklo
24.10.11

Grodelj in zrcalovina, v štrucah, blokih in drugih primarnih oblikah
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24.10.12

Ferozlitine

24.10.13

Železo, dobljeno z direktno redukcijo železove rude, in drugi gobasti izdelki v
kosih, peletih ali podobnih oblikah; železo minimalne čistoče 99,94 mas. %, v
kosih, peletih ali podobnih oblikah

24.10.14

Granule in prah iz grodlja, zrcalovine in železa ali jekla

Surovo jeklo
24.10.21

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nelegiranega jekla

24.10.22

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz nerjavnega jekla

24.10.23

Ingoti, druge primarne oblike in polizdelki iz drugih legiranih jekel

Ploščati valjani izdelki iz jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani
24.10.31

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani,
širine ≥ 600 mm

24.10.32

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani,
širine < 600 mm

24.10.33

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani,
širine ≥ 600 mm

24.10.34

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, vroče valjani, nadalje neobdelani,
širine < 600 mm

24.10.35

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, vroče valjani, nadalje
neobdelani, širine ≥ 600 mm

24.10.36

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel (razen silicijevega jekla za
elektropločevino), vroče valjani, nadalje neobdelani, širine < 600 mm
Sem ne spada:
izdelki iz silicijevega jekla, gl. 24.10.53

24.10.4

24.10.5

24.10.6

Ploščati valjani izdelki iz jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani, širine ≥ 600 mm
24.10.41

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani,
širine ≥ 600 mm

24.10.42

Ploščati valjani izdelki iz nerjavnega jekla, hladno valjani, nadalje neobdelani,
širine ≥ 600 mm

24.10.43

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, hladno valjani, nadalje
neobdelani, širine ≥ 600 mm

Ploščati valjani izdelki iz jekla, platirani, prevlečeni ali prekriti in ploščati valjani izdelki
iz hitroreznega jekla in silicijevega jekla za elektropločevino
24.10.51

Ploščati valjani izdelki iz nelegiranega jekla, širine ≥ 600 m; platirani, prevlečeni
ali prekriti

24.10.52

Ploščati valjani izdelki iz drugih legiranih jekel, širine ≥ 600 mm; platirani,
prevlečeni ali prekriti

24.10.53

Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine ≥ 600 mm

24.10.54

Ploščati valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevino, širine < 600 mm

24.10.55

Ploščati valjani izdelki iz hitroreznega jekla, širine < 600 mm

Vroče obdelane palice in žica iz jekla
24.10.61

Vroče valjana žica iz nelegiranega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih

24.10.62

Druge palice iz nelegiranega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane,
nadalje neobdelane
Sem spada tudi:
- jeklene palice, spiralno zvite po valjanju

24.10.63

Vroče valjana žica iz nerjavnega jekla, v ohlapno navitih kolobarjih

24.10.64

Druge palice iz nerjavnega jekla, kovane, vroče valjane, vlečene ali iztiskane,
nadalje neobdelane
Sem spada tudi:
- palice iz nerjavnega jekla, spiralno zvite po valjanju
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24.10.65

Vroče valjana žica iz drugih legiranih jekel, v ohlapno navitih kolobarjih

24.10.66

Druge palice iz drugih legiranih jekel, kovane, vroče valjane, vlečene ali
iztiskane, nadalje neobdelane
Sem spada tudi:
- palice iz drugih legiranih jekel, spiralno zvite po valjanju

24.10.67
24.10.7

24.10.9

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani; piloti, tračnice, iz jekla
24.10.71

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nelegiranega
jekla

24.10.72

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz nerjavnega
jekla

24.10.73

Profili, vroče valjani, vlečeni ali iztiskani, nadalje neobdelani, iz drugih legiranih
jekel

24.10.74

Piloti, zvarjeni profili in kotniki, iz jekla

24.10.75

Tračnice in deli za železniške tire, iz jekla

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin
24.10.99

24.2

Votle palice za svedre

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje železa, jekla in ferozlitin

Jeklene cevi, votli profili in fitingi

24.20

Jeklene cevi, votli profil in fitingi
24.20.1

24.20.2

24.20.3

24.20.4

Jeklene brezšivne cevi in votli profili
24.20.11

Jeklene brezšivne cevi za naftovode ali plinovode

24.20.12

Zaščitne, proizvodne in vrtalne jeklene brezšivne cevi, ki se uporabljajo pri
pridobivanju nafte ali plina

24.20.13

Druge jeklene brezšivne cevi in votli profili s krožnim prerezom

24.20.14

Jeklene brezšivne cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega

Jeklene varjene cevi in votli profili, krožnega prereza, z zunanjim premerom > 406,4 mm
24.20.21

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode,
z zunanjim premerom > 406,4 mm

24.20.22

Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju
nafte ali plina, z zunanjim premerom > 406,4 mm

24.20.23

Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim
premerom > 406,4 mm

24.20.24

Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z
zunanjim premerom > 406,4 mm

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm
24.20.31

Jeklene varjene cevi in votli profili krožnega prereza za naftovode ali plinovode,
z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.32

Zaščitne in proizvodne jeklene varjene cevi, ki se uporabljajo pri pridobivanju
nafte ali plina, z zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.33

Druge varjene jeklene cevi in votli profili krožnega prereza, z zunanjim
premerom ≤ 406,4 mm

24.20.34

Jeklene varjene cevi in votli profili s prerezom, drugačnim od krožnega, z
zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

24.20.35

Jeklene kovičene ali podobno spojene cevi in votli profili krožnega prereza, z
zunanjim premerom ≤ 406,4 mm

Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla
24.20.40

24.20.9

Cevi in cevni fitingi iz nelitega jekla

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
24.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
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24.3

Drugi izdelki primarne predelave jekla

24.31

Hladno vlečene palice in profili
24.31.1

Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla
24.31.10

24.31.2
24.31.3

Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov
24.31.99

24.32

Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega

Hladno vlečene palice in profili iz nerjavnega jekla
24.31.30

24.31.9

Hladno vlečene palice in profili iz nelegiranega jekla

Hladno vlečene palice in profili iz legiranih jekel, razen nerjavnega
24.31.20

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečenih palic in profilov

Hladno valjani ozki trak
24.32.1

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen
24.32.10

24.32.2
24.32.9

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanih ozkih trakov
24.32.99

24.33

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, neprevlečen

Hladno valjan jeklen trak, širine < 600 mm, platiran, prekrit, prevlečen
24.32.20

Dejavnosti podizvajalcev kot del proizvodnje hladno valjanih ozkih trakov

Hladno oblikovani ali pregibani jekleni izdelki
24.33.1

24.33.2

Hladno oblikovani ali pregibani jekleni profili
24.33.11

Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nelegiranega jekla

24.33.12

Hladno oblikovani ali pregibani profili iz nerjavnega jekla

Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla
24.33.20

24.33.3
24.33.9

Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih jeklenih
izdelkov
24.33.99

24.34

Rebrasta pločevina iz nelegiranega jekla

Plošče iz dveh slojev profilirane pločevine z izolirno plastjo
24.33.30

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno oblikovanih ali pregibanih
jeklenih izdelkov

Hladno vlečena žica
24.34.1

24.34.9

Hladno vlečena žica
24.34.11

Hladno vlečena žica iz nelegiranega jekla

24.34.12

Hladno vlečena žica iz nerjavnega jekla

24.34.13

Hladno vlečena žica iz drugih legiranih jekel

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice
24.34.99

24.4

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje hladno vlečene žice

Osnovne plemenite in druge neželezne kovine

24.41

Plemenite kovine
24.41.1

Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu
24.41.10

24.41.2
24.41.3

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu
24.41.30

24.41.4

Srebro, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu

Zlato, neobdelano ali v obliki polizdelkov ali v prahu
24.41.20
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Platina, neobdelana ali v obliki polizdelkov ali v prahu

Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki
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24.41.40
24.41.5

Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato,
platirane s platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin
24.41.99

24.42

Navadne kovine ali srebro, platirano z zlatom, nadalje neobdelano, razen kot
polizdelki

Navadne kovine, platirane s srebrom in navadne kovine, srebro ali zlato, platirane s
platino, nadalje neobdelano, razen kot polizdelki
24.41.50

24.41.9
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje plemenitih kovin

Aluminij
24.42.1

Neobdelani aluminij; aluminijev oksid
24.42.11

Neobdelani aluminij

24.42.12

Glinica (aluminijev oksid)
Sem ne spada:
boksit, gl. 07.29.13
aluminijev hidroksid, gl. 20.13.25
umetni korund, gl. 23.99.15

24.42.2

Polizdelki iz aluminija ali aluminijevih zlitin
24.42.21

Aluminijev prah in luskine

24.42.22

Palice in profili iz aluminija

24.42.23

Žica iz aluminija

24.42.24

Plošče, pločevina in trakovi iz aluminija, debeline > 0,2 mm

24.42.25

Folija iz aluminija, debeline ≤ 0,2 mm
Sem spada tudi:
- aluminijasta folija za zavijanje živil

24.42.26
24.42.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija
24.42.99

24.43

Cevi in cevni fitingi iz aluminija
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje aluminija

Svinec, cink in kositer
24.43.1

Svinec, cink in kositer, neobdelan
24.43.11

Svinec, neobdelan

24.43.12

Cink, neobdelan
Sem ne spada:
medenina (zlitina cinka in bakra), gl. 24.44.13

24.43.13

Kositer, neobdelan
Sem ne spada:
bron (zlitina kositra in bakra), gl. 24.44.13

24.43.2

24.43.9

Polizdelki iz svinca, cinka, in kositra ali njihovih zlitin
24.43.21

Svinčene plošče, pločevina, trak in folije; svinčev prah in luske

24.43.22

Cinkov prah in luske

24.43.23

Cinkove palice, profili in žica; cinkove plošče, pločevina, trak in folije

24.43.24

Kositrne palice, profili in žica

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra
24.43.99

24.44

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje svinca, cinka in kositra

Baker
24.44.1

Baker, neobdelan; bakrov kamen; cementni baker
24.44.11

Bakrov kamen; cementni baker

24.44.12

Nerafinirani baker; bakrene anode za elektrolitsko rafinacijo
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Rafinirani baker in bakrove zlitine, neobdelani; predzlitine bakra
Sem spada tudi:
- medenina (zlitina bakra in cinka)
- bron (zlitina bakra in kositra)
- alpaka - novo srebro (zlitina bakra, cinka in niklja)

24.44.2

Polizdelki iz bakra ali bakrovih zlitin
24.44.21

Bakrov prah in luske

24.44.22

Bakrene palice in profili

24.44.23

Bakrena žica
Sem ne spada:
izolirani bakreni električni vodniki, gl. 27.32.1

24.44.9

24.44.24

Bakrene plošče, pločevina in trak, debeline > 0,15 mm

24.44.25

Bakrena folija, debeline ≤ 0,15 mm

24.44.26

Bakrene cevi in cevni fitingi

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra
24.44.99

24.45

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bakra

Druge neželezne kovine
24.45.1

Nikelj, neobdelan; vmesni izdelki pri metalurgiji niklja
24.45.11

Nikelj, neobdelan
Sem ne spada:
alpaka - novo srebro (zlitina niklja, cinka in bakra), gl. 24.44.13

24.45.12
24.45.2

24.45.3

Polizdelki iz niklja ali nikljevih zlitin
24.45.21

Nikljev prah in luske

24.45.22

Nikljeve palice, profili in žica

24.45.23

Nikljeve plošče, pločevina, trak in folije

24.45.24

Nikljeve cevi in cevni fitingi

Druge neželezne kovine in izdelki iz njih; kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine
ali njihove spojine
24.45.30

24.45.9

Druge neželezne kovine in izdelki iz njih: kermeti; pepel in ostanki, ki vsebujejo
kovine ali njihove spojine

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin
24.45.99

24.46

Nikljev kamen, sintrani nikljevi oksidi in drugi vmesni izdelki pri metalurgiji niklja

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih neželeznih kovin

Proizvodnja jedrskega goriva
24.46.1

Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični
proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine
24.46.10

Naravni uran in njegove spojine; zlitine, disperzije (vključno kermeti), keramični
proizvodi in mešanice, ki vsebujejo naravni uran ali uranove spojine
Sem ne spada:
uranova ruda in rumena pogača, gl. 07.21.10

24.46.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jedrskega goriva
24.46.99

24.5

Litje kovin

24.51

Litje železa
24.51.1
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Litje železa
24.51.11

Litje temprane litine

24.51.12

Litje nodularne litine
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24.51.13
24.51.2

Litoželezni cevni fitingi

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa
24.51.99

24.52

Litoželezne cevi in votli profili

Litoželezni cevni fitingi
24.51.30

24.51.9

Litje sive litine

Litoželezne cevi in votli profili
24.51.20

24.51.3
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje litja železa

Litje jekla
24.52.1

Litje jekla
24.52.10

24.52.2

Cevi iz centrifugalno litega jekla
24.52.20

24.52.3

Cevi iz centrifugalno litega jekla

Litojeklene cevi ali cevni fitingi
24.52.30

24.53

Litje jekla

Litojeklene cevi ali cevni fitingi

Litje lahkih kovin
24.53.1

Litje lahkih kovin
24.53.10

Litje lahkih kovin
Sem spada:
- litje aluminija in drugih lahkih kovin ali zlitin s specifično maso do 5
3
g/cm

24.54

Litje drugih neželeznih kovin
24.54.1

Litje drugih neželeznih kovin
24.54.10

Litje drugih neželeznih kovin
Sem ne spada:
litje aluminija in drugih lahkih kovin, gl. 24.53.10

25

Kovinski izdelki, razen strojev in naprav
Sem ne spada:
stroji in naprave, gl. 28

25.1

Kovinski izdelki za gradbeništvo

25.11

Kovinske konstrukcije in njihovi deli
25.11.1

Kovinske montažne stavbe
25.11.10

Kovinske montažne stavbe
Sem spada:
- montažne stavbe pretežno iz kovine, delno ali povsem sestavljene
(kovinski bivalni kontejnerji, kioski, stojnice, rastlinjaki, lope ipd.)
- nedokončane stavbe, sestavljene ali ne, ki že imajo bistvene lastnosti
montažnih stavb.
- stavbe se lahko uporabljajo kot hiše na gradbiščih, prodajalne, lope,
rastlinjaki ipd.

25.11.2

25.11.9

Kovinski gradbeni izdelki in njihovi deli
25.11.21

Mostovi in deli za mostove, iz železa ali jekla

25.11.22

Stolpi in predalčni stebri, iz železa ali jekla

25.11.23

Druge konstrukcije in njihovi deli, iz železa, jekla ali aluminija

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje
25.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih konstrukcij in delov zanje
Sem spada:
- storitveno pritrjevanje nekovinskih delov na kovinske konstrukcije
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Kovinska okna in vrata
25.12.1

Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata
25.12.10

Kovinska vrata, okna in njihovi okviri, pragovi za vrata
Sem spada tudi:
- kovinski roloji, navojnice
- kovinski podboji, okenski in vratni okviri
Sem ne spada:
armirana kovinska vrata, trezorji ipd., gl. 25.99.21

25.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat
25.12.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih oken in vrat
Sem spada:
- storitveno pritrjevanje okovja na kovinska vrata in okna

25.2

Cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin

25.21

Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje
25.21.1

Radiatorji in kotli za centralno ogrevanje
25.21.11

Radiatorji, razen električno ogrevanih, iz železa ali jekla
Sem ne spada:
električno ogrevani radiatorji, gl. 27.51.26

25.21.12

Kotli za centralno ogrevanje za pridobivanje tople vode ali vodne pare z nizkim
tlakom
Sem spada:
- kotli kakršnekoli velikosti za centralno ogrevanje na osnovi kroženja
vode, ne glede na način gretja vode
Sem ne spada:
kotli za pridobivanje pare ipd., gl. 25.30.11

25.21.13
25.21.9

Deli za kotle za centralno ogrevanje

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
25.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za centralno
ogrevanje
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje nevgrajenih radiatorjev

25.29

Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin
25.29.1

Druge cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin
25.29.11

Železni, jekleni ali aluminijasti rezervoarji, cisterne, kadi in podobne posode
(razen za stisnjen ali utekočinjen plin), s prostornino > 300 l, brez mehaničnih
ali termičnih naprav
Sem ne spada:
cisterne in podobne posode s prostornino manjšo od 300 l, gl. 25.91.1
bombice za enkratno uporabo za plinske gorilnike, gl. 32.99.43

25.29.12

Jeklenke in druge kovinske posode za stisnjen ali utekočinjen plin
Sem spada:
- jeklenke za večkratno uporabo za plinske gorilnike

25.29.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in
kontejnerjev
25.29.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovinskih cistern, rezervoarjev in
kontejnerjev
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje kovinskih cistern
Sem ne spada:
storitveno čiščenje notranjosti rezervoarjev in cistern, gl. 81.22.12
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Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s
toplo vodo
Sem ne spada:
kotli za centralno ogrevanje, gl. 25.21.1

25.30

Kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s toplo
vodo
25.30.1

Kotli za pridobivanje vodne pare in njihovi deli
25.30.11

Kotli za pridobivanje pare; kotli za pregreto vodo
Sem ne spada:
kotli za centralno ogrevanje, gl. 25.21.12

25.30.2

25.30.12

Pomožne naprave za kotle; kondenzatorji za parne stroje

25.30.13

Deli za kotle za pridobivanje vodne pare

Jedrski reaktorji in njihovi deli
25.30.21

Jedrski reaktorji, razen ločevalnikov izotopov

25.30.22

Deli jedrskih reaktorjev, razen ločevalnikov izotopov
Sem ne spada:
gorilni elementi za reaktorje, gl. 20.13.14

25.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare,
razen kotlov za centralno ogrevanje
Sem ne spada:
storitve podizvajalcev kot del proizvodnje radiatorjev in kotlov za
centralno ogrevanje, gl. 25.21.99

25.30.99

25.4

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kotlov za pridobivanje vodne pare,
razen kotlov za centralno ogrevanje

Orožje in strelivo

25.40

Orožje in strelivo
25.40.1

Orožje in strelivo ter njihovi deli
25.40.11

Vojaško orožje, razen revolverjev, pištol ipd.
Sem ne spada:
sablje, meči ipd., gl. 25.71.15
pištole, lovske puške in drugo nevojaško orožje, gl. 25.40.12
športni loki, gl. 32.30.15

25.40.12

Revolverji, pištole, drugo nevojaško strelno orožje in podobne naprave
Sem spada tudi:
- podvodne puške
Sem ne spada:
vojaško strelno orožje, gl. 25.40.11

25.40.13

Bombe, izstrelki in podobno vojaško strelivo; naboji, drugo strelivo in projektili
ter njihovi deli
Sem ne spada:
smodnik in pripravljena razstreliva, gl. 20.51.11
petarde, pasje bombice, gl. 20.51.13
signalne rakete, gl. 20.51.14

25.40.14

Deli za vojaško in drugo orožje
Sem ne spada:
vžigalne vrvice, detonatorji, gl. 20.51.12
teleskopski namerilniki in laserji za orožje, gl. 26.70.23

25.40.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva
25.40.99

25.5

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orožja in streliva

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
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Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
25.50.1

Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin
25.50.11

Prosto kovanje kovin
Sem spada tudi:
- hladno preoblikovanje kovinskih obdelovancev

25.50.12

Utopno kovanje kovin
Sem spada:
- utopno kovanje neželeznih kovin po načrtih naročnika

25.50.13

Drugo preoblikovanje kovin
Sem spada:
- stiskanje, vtiskovanje, preoblikovanje delov iz pločevine po načrtih
naročnika

25.50.2

Prašna metalurgija
25.50.20

Prašna metalurgija
Sem spada:
- storitvena izdelava kovinskih predmetov neposredno iz kovinskega
prahu s toplotno obdelavo (sintranjem) ali stiskanjem
- obdelava rezilnih ploščic in drugih delov iz karbidnih trdin
Sem ne spada:
rezilne ploščice iz karbidnih trdin za obdelovalne stroje, gl. 25.73.60

25.6

Površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin

25.61

Površinska obdelava in prekrivanje kovin
25.61.1

Prekrivanje kovin
25.61.11

Prekrivanje kovin s kovinskimi materiali
Sem spada:
- prekrivanje kovinskih predmetov z drugo kovino po različnih
postopkih:

s potapljanjem (cinkanje ipd.)

z naparjanjem

elektrolitsko ali kemično (cinkanje, kromanje, nikljanje ipd.)

25.61.12

Prekrivanje kovin z nekovinskimi materiali
Sem spada:
- prekrivanje kovin s plastiko ali drugimi materiali, npr. fosfatiranje,
emajliranje, plastificiranje
Sem ne spada:
barvanje kovin, gl. 25.61.22

25.61.2

Druga obdelava kovin
25.61.21

Toplotna obdelava kovin, razen prekrivanja s kovinami
Sem spada:
- kaljenje, cementiranje kovin

25.61.22

Druga površinska obdelava kovin
Sem spada:
- peskanje, barvanje, ličenje, eloksiranje, naparjanje in druga
površinska obdelava kovin
Sem ne spada:
metaliziranje plastičnih delov ali predmetov, gl. 22.29.91

25.62

Storitve mehanske obdelave kovin
25.62.1

Storitve struženja kovinskih delov
25.62.10

Storitve struženja kovinskih delov
Sem spada:
- storitve proizvodnje struženih kovinskih delov
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Druga mehanska obdelava kovin
25.62.20

Druga mehanska obdelava kovin
Sem spada:
- splošne mehanične storitve, če niso del proizvodnega procesa
izdelka, npr.:vrtanje, rezkanje, povrtavanje, posnemanje, ravnanje,
lepanje, klepanje, žaganje, elektroerozija, odžiganje, razrez, varjenje,
spajanje kovinskih obdelovancev
Sem spada tudi:
- lasersko graviranje kovin ter drugih materialov

25.7

Rezila, orodje, ključavnice in okovje

25.71

Rezila in jedilni pribor
25.71.1

Rezila in jedilni pribor
25.71.11

Noži (razen za stroje) in škarje ter njihova rezila
Sem spada tudi:
- vrtnarski noži
Sem ne spada:
obdelava ploščic iz karbidnih trdin, gl. 25.50.20
brušenje in obdelava orodja, gl. 25.62.20
brivske britve, gl. 25.71.12
sablje, meči ipd., gl. 25.71.15
škarje za drevje, vrtnarske škarje, srpi, vinjeki in podobno kmetijsko
orodje,

25.71.12

Brivske naprave (neelektrične), vključno britve
Sem spada tudi:
rezila v trakovih
Sem ne spada:
električni brivniki, gl. 27.51.22

25.71.13

Drugi rezilni predmeti; garniture in priprave za manikiranje ali pedikiranje
Sem spada:
- pribor za nego nohtov, nog (tudi pilice), ostrila za svinčnike ipd.

25.71.9

25.71.14

Žlice, vilice, zajemalke, žlice za peno, lopatice za serviranje kolačev, noži za
ribe, noži za maslo, prijemalke za sladkor in podoben kuhinjski in namizni
pribor

25.71.15

Sablje, meči, bajoneti, sulice in podobno orožje ter njihovi deli

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora
25.71.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rezil in jedilnega pribora
Sem spada:
- brušenje kuhinjskih nožev
- storitveno opremljanje rezil z ročaji ipd.

25.72

Ključavnice in okovje
25.72.1

Ključavnice in okovje
25.72.11

Obešanke in ključavnice za vozila in pohištvo, iz navadnih kovin

25.72.12

Druge ključavnice, iz navadnih kovin

25.72.13

Zapirala in okovja z zapirali z vgrajenimi ključavnicami; deli
Sem ne spada:
sefi, armirana vrata, trezorji, gl. 25.99.21
takojšnje kopiranje ključev, gl. 96.09.19

25.72.14

Okovje za motorna vozila, pohištvo ipd., iz navadnih kovin
Sem spada tudi:
- samodejna vratna zapirala

25.72.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ključavnic in okovja
Sem spada:
- storitveno sestavljanje posameznih delov ključavnic ali okovja
- storitveno barvanje ključavnic in okovja

25.73

Orodje
25.73.1

Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu
25.73.10

Ročno orodje za uporabo v kmetijstvu, vrtnarstvu ali gozdarstvu
Sem spada:
- lopate, grablje, vile, krampi, motike ipd.
- škarje za drevje, vrtnarske škarje, sekire, kose, srpi, vinjeki in
podobno kmetijsko orodje
Sem ne spada:
vrtnarski noži, gl. 25.71.11

25.73.2

Ročne žage; rezila za žage vseh vrst
25.73.20

Ročne žage; rezila za žage vseh vrst
Sem spada tudi:
- rezilne verige za žage

25.73.3

Drugo ročno orodje
25.73.30

Drugo ročno orodje
Sem spada:
- pile, klešče, kladiva, izvijači, ključi, dleta ipd.
- ročne škarje za rezanje kovin
- ročne spajkalne plamenke
Sem ne spada:
brusila, gl. 23.91.1
razpršilne pištole, gl. 28.29.22
električno in pnevmatično ročno orodje, gl. 28.24.1
električne spajkalne in varilne naprave, gl. 27.90.31

25.73.4

Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje
25.73.40

Zamenljivi nastavki za ročne obdelovalne naprave in obdelovalne stroje
Sem spada tudi:
- rezkarji, stružni noži in podobna zamenljiva orodja

25.73.5

Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe
25.73.50

25.73.6

Kalupi; livarski okviri; modelne plošče; modeli za kalupe

Drugo orodje
25.73.60

Drugo orodje
Sem spada:
- orodje za stiskanje, kovanje, preoblikovanje kovin
- matrice za izvlekanje kovin
- noži in rezila za stroje
- zamenljivi rezilni vložki
- orodja za vrtanje kamnin
- rezilne ploščice iz karbidnih trdin za obdelovalne stroje
Sem ne spada:
brušenje rezil za stroje, gl. 33.12
obdelovalni stroji, gl. 28.4
električno in pnevmatično ročno orodje, gl. 28.24.1
vpenjala za obdelovalne stroje, gl. 28.49.22
livarski kalupi, utopi, modelne plošče, gl. 25.73.50
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja
25.73.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje orodja
Sem spada:
- storitveno sestavljanje posameznih delov orodij

25.9

Drugi kovinski izdelki

25.91

Jekleni sodi in podobne posode
25.91.1

Jekleni sodi in podobne posode
25.91.11

Rezervoarji, cisterne, sodi, tanki in podobne posode za kateri koli material
(razen za plin), iz železa ali jekla, prostornine ≥ 50 l toda ≤ 300 l, brez
mehaničnih ali termičnih naprav

25.91.12

Rezervoarji, cisterne, sodi, pločevinke (razen tistih, ki se zaprejo s spajkanjem
ali robljenjem) in podobne posode za kateri koli material (razen za plin), iz
železa ali jekla, prostornine < 50 l, brez mehaničnih ali termičnih naprav
Sem ne spada:
pločevinke iz železa ali jekla, ki se zaprejo s spajkanjem ali
robljenjem, gl. 25.92.11

25.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod
25.91.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje jeklenih sodov in podobnih posod
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje kovinskih posod

25.92

Lahka kovinska embalaža
25.92.1

Lahka kovinska embalaža
25.92.11

Pločevinke, iz železa ali jekla, ki se zaprejo s spajkanjem ali robljenjem,
prostornine < 50 l
Sem spada:
- kovinske konzerve, tube ipd.

25.92.12

Aluminijasti, sodi, pločevinke, škatle in podobne posode (razen za plin),
prostornine ≤ 300 l
Sem ne spada:
aluminijasta folija za zavijanje živil, gl. 24.42.25

25.92.13

Zamaški in pokrovi, iz navadnih kovin
Sem spada tudi:
- pokrovi iz aluminijaste, kositrne ali svinčeve folije (npr. za jogurtove
lončke), svinčene plombe ipd.

25.92.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže
25.92.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje lahke kovinske embalaže
Sem spada:
- storitveno barvanje lahke kovinske embalaže
- storitveno sestavljanje posameznih delov lahke kovinske embalaže

25.93

Žični izdelki, verige in vzmeti
25.93.1

Žični izdelki, verige in vzmeti
25.93.11

Vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz železa ali jekla, električno
neizolirani
Sem ne spada:
električni vodniki, gl. 27.32

25.93.12

Bodeča žica, iz železa ali jekla; vpredena žica, kabli, pleteni trakovi ipd., iz
bakra ali aluminija, električno neizolirani
Sem ne spada:
električni vodniki, gl. 27.32
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Tkanine, rešetke in ograje iz železne, jeklene ali bakrene žice; mrežasta
pločevina iz železa, jekla ali bakra
Sem spada tudi:
- rešetke iz raztegnjene železne ali jeklene pločevine
Sem ne spada:
rešetke iz aluminija ali drugih neželeznih kovin, gl.25.99.29

25.93.14

Žeblji, risalni žebljički, sponke in podobni izdelki
Sem spada:
- železni, bakreni ali aluminijasti žičniki, sponke, žeblji ipd., stiskani,
kovani, rezani, liti
Sem spada tudi:
- vijaki in matice iz aluminija
Sem ne spada:
vijaki in matice, razen iz aluminija, gl. 25.94.11
zakovice, razcepke, podložke, gl. 25.94.12

25.93.15

Oplaščena žica, palice, elektrode ipd. za varjenje ali spajkanje
Sem ne spada:
električni vodniki, gl. 27.32

25.93.16

Železne ali jeklene vzmeti in njihova peresa; bakrene vzmeti
Sem ne spada:
vzmeti za ure, gl. 26.52.27

25.93.17

Verige (razen verig za mehanski prenos energije) in njihovi deli
Sem spada tudi:
- snežne verige
Sem ne spada:
verige za mehanski prenos energije, gl. 28.15.21

25.93.18
25.93.9

Šivalne igle, pletilne igle, kvačke, igle za vezenje in podobni izdelki za ročno
delo, iz železa ali jekla; varnostne zaponke in druge igle iz železa ali jekla

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti
25.93.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žičnih izdelkov, verig in vzmeti
Sem spada tudi:
- storitveno barvanje žičnih izdelkov

25.94

Vijačni material in vezi
25.94.1

Vijačni material in vezi
25.94.11

Železni ali jekleni vijačni material, z navoji, d. n.
Sem ne spada:
vijaki in matice iz bakra, gl. 25.94.13
vijaki in matice iz aluminija, gl. 25.93.14

25.94.12

Železni ali jekleni vijačni material, brez navojev, d. n.
Sem spada tudi:
- zakovice, razcepke, podložke
Sem ne spada:
žeblji in podobni izdelki, gl. 25.93.14

25.94.13

Bakreni vijačni material, z navoji in brez njih
Sem ne spada:
bakreni žeblji, gl. 25.93.14

25.94.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vijačnega materiala in vezi
25.94.99

25.99

Drugi kovinski izdelki, d. n.
25.99.1
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Sanitarni izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra ali aluminija
Sem spada:
- kovinska pomivalna korita, kopalne kadi ipd.

25.99.12

Namizni, kuhinjski ali gospodinjski izdelki ter njihovi deli, iz železa, jekla, bakra
ali aluminija
Sem spada:
- kuhinjska posoda ter manjše ročne mehanske naprave za pripravo
hrane
Sem spada tudi:
- žične blazinice in žična volna za čiščenje
Sem ne spada:
kuhinjski in namizni pribor, gl. 25.71.14

25.99.2

Drugi izdelki iz navadnih kovin
25.99.21

Armirani ali ojačani sefi, trezorji in vrata, iz navadnih kovin
Sem spada:
- kovinske blagajne in kasete za denar

25.99.22

Kartotečne škatle, regali za papir, stojala za peresa, stojala za žige in podobna
pisarniška ali namizna oprema iz navadnih kovin, razen pisarniškega pohištva
Sem spada:
- kartotečna stojala, regali za papir, stojala za peresa, drobna namizna
pisarniška oprema iz navadnih kovin
Sem ne spada:
namizna pisarniška oprema iz plemenitih kovin, gl. 32.12.14

25.99.23

Mehanizmi za mape z nepovezanimi listi ali za fascikle, sponke za spise in
pisma, kartotečni jezdeci in podobni pisarniški predmeti ter sponke v trakovih,
iz navadnih kovin
Sem ne spada:
pisarniški pribor iz plemenitih kovin, gl. 32.12.14

25.99.24

Kipci, okvirji in drugi okrasni predmeti, iz navadnih kovin
Sem spada tudi:
- športni pokali, kolajne ipd.
Sem ne spada:
okrasni predmeti iz plemenitih kovin, gl. 32.12
umetniški unikati, gl. 90.03.13

25.99.25

Sponke, pritrjevala, kljukice, očesca in podobno, za obleko, obutev, ročne
torbe, potovalne predmete in druge gotove izdelke; cevaste ali razcepne kovice
iz navadnih kovin; biseri in bleščice iz navadnih kovin
Sem ne spada:
galanterija iz plemenitih kovin, gl. 32.12.14

25.99.26

Propelerji in lopatice za ladje ali čolne

25.99.29

Drugi izdelki iz navadnih kovin, d. n.
Sem spada tudi:
- kovinski trajni magneti
- rešetke iz aluminija ali drugih neželeznih kovin
Sem ne spada:
keramični ali feritni trajni magneti, gl. 23.44.12

25.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov
25.99.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih kovinskih izdelkov
Sem spada:
- storitveno barvanje drugih kovinskih izdelkov
- storitveno sestavljanje posameznih delov kovinskih izdelkov
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Računalniki, elektronski in optični izdelki

26.1

Elektronske komponente in plošče

26.11

Elektronske komponente
26.11.1

Žarilnokatodne, hladnokatodne in fotokatodne elektronske in cevi, vključno katodne
cevi
26.11.11

Katodne cevi za televizijske sprejemnike; slikovne cevi za televizijske kamere;
druge katodne cevi
Sem ne spada:
videomonitorji, gl. 26.40.34

26.11.12
26.11.2

Magnetroni, klistroni in druge mikrovalovne elektronske

Diode, tranzistorji, polprevodniški elementi
26.11.21

Diode; tranzistorji; tiristorji, diac in triac elementi
Sem ne spada:
svetleče diode (LED), gl. 26.11.22

26.11.22
26.11.3

Elektronska integrirana vezja
26.11.30

26.11.4

Polprevodniški elementi; svetleče diode (LED); montirani piezoelektrični kristali;
deli zanje
Elektronska integrirana vezja

Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.
26.11.40

Deli za elektronske in druge elektronske komponente, d. n.
Sem ne spada:
transformatorji, gl. 27.11.41
usmerniki, tuljave, induktorji, gl. 27.11.50

26.11.5

Tiskana vezja
26.11.50

26.11.9

Tiskana vezja

Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij; storitve podizvajalcev kot
del proizvodnje elektronskih komponent
26.11.91

Storitve v zvezi s proizvodnjo elektronskih integriranih vezij
Sem spada:
- sestavljanje mikro elementov na integrirana vezja

26.11.99

26.12

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih komponent

Elektronske plošče
26.12.1

Opremljena tiskana vezja
26.12.10

Opremljena tiskana vezja
Sem spada tudi:
- opremljene elektronske plošče

26.12.2

Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko obdelavo
podatkov
26.12.20

26.12.3

Grafične, glasbene, video in podobne kartice za naprave za avtomatsko
obdelavo podatkov

Pametne kartice
26.12.30

Pametne kartice
Sem spada:
- kartice z vdelanim elektronskim integriranim vezjem
Sem ne spada:
kartice z vdelanim neposnetim nosilcem magnetnega zapisa, gl.
26.80.14

26.12.9
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Storitve v zvezi s tiskanjem vezij in mikro sestavljanjem na tiskanih vezjih
Sem spada:
- jedkanje, lakiranje, naparjanje tiskanih vezij in polprevodnikov
- sestavljanje mikro elementov na tiskana vezja

26.12.99

26.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih plošč

Računalniki in periferne naprave

26.20

Računalniki in periferne naprave
26.20.1

Računalniške naprave ter deli in oprema zanje
26.20.11

Prenosne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, z maso ≤ 10 kg, npr.
prenosni računalniki, notesniki; dlančniki in podobni računalniki
Sem spada tudi:
- tablični računalniki
Sem ne spada:
kalkulatorji, gl. 28.23.12

26.20.12

Prodajni terminali, bankomati in podobne naprave s povezavo na skupni
računalnik ali omrežje za obdelavo podatkov

26.20.13

Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, s centralno procesno
enoto ter vhodno in izhodno enoto v istem ohišju

26.20.14

Digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, v obliki sistemov

26.20.15

Druge digitalne naprave za avtomatsko obdelavo podatkov, tudi če imajo v
istem ohišju eno ali dve od naslednjih vrst enot: pomnilne enote, vhodne enote,
izhodne enote

26.20.16

Vhodne ali izhodne enote, z ali brez pomnilnih enot

26.20.17

Monitorji in projektorji, ki se uporabljajo predvsem v sistemih za obdelavo
podatkov

26.20.18

Enote, ki opravljajo dve ali več naslednjih funkcij: tiskanje, skeniranje, kopiranje
ter pošiljanje in prejemanje faksov
Sem spada tudi:
- optični čitalniki za računalniški vnos podatkov

26.20.2

Pomnilne enote in drugi pomnilniki
26.20.21

Pomnilne enote
Sem ne spada:
neposnete diskete, gl. 26.80.11

26.20.22

Polprevodniški mediji s trajnim pomnjenjem, neposneti
Sem spada tudi:
- USB ključi

26.20.3

Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov
26.20.30

Druge enote naprav za avtomatsko obdelavo podatkov
Sem ne spada:
kalkulatorji, gl. 28.23.12

26.20.4

Deli in oprema računalniških naprav
26.20.40

Deli in oprema računalniških naprav
Sem ne spada:
napajalniki naprav za obdelavo podatkov, gl. 27.11.50
elektronska integrirana vezja in mikrosestavi, gl. 26.11.30

26.20.9

Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav; storitve podizvajalcev kot del
proizvodnje računalnikov in perifernih naprav
26.20.91

Storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav

26.20.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih naprav
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Komunikacijske naprave

26.30

Komunikacijske naprave
26.30.1

26.30.2

Radijski ali televizijski oddajniki; televizijske kamere
26.30.11

Oddajniki z vdelanim sprejemnikom

26.30.12

Oddajniki brez vdelanega sprejemnika

26.30.13

Televizijske kamere

Električne naprave za telefonijo ali telegrafijo; videofoni
26.30.21

Žični telefonski aparati z brezžično slušalko

26.30.22

Telefoni za mobilno omrežje ali druga brezžična omrežja
Sem spada tudi:
- pametni telefoni

26.30.23

Drugi telefonski aparati in naprave za prenos ali sprejem glasu, slik ali drugih
podatkov, vključno aparati za komuniciranje v žičnem ali brezžičnem omrežju
(kot je lokalno ali prostrano omrežje)
Sem spada tudi:
- telefonske preklopne naprave

26.30.3

Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav
26.30.30

Deli električnih telefonskih ali telegrafskih naprav
Sem ne spada:
elektronske komponente, gl. 26.11

26.30.4

Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali televizijskih
oddajnikov in televizijskih kamer
26.30.40

26.30.5

Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave
26.30.50

26.30.6

Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav
26.30.99

26.4

Protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave

Deli za protivlomne ali protipožarne alarmne in podobne naprave
26.30.60

26.30.9

Antene in antenski reflektorji vseh vrst in njihovi deli; deli radijskih ali
televizijskih oddajnikov in televizijskih kamer

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje komunikacijskih naprav

Elektronske naprave za široko rabo

26.40

Elektronske naprave za široko rabo
26.40.1

Radijski sprejemniki
26.40.11

Radijski sprejemniki (razen za motorna vozila), kombinirani ali nekombinirani z
aparatom za snemanje ali za reprodukcijo zvoka ali z uro
Sem ne spada:
sprejemniki za radiodifuzijo, ki ne morejo delovati brez zunanjega vira
energije, za uporabo v motornih vozilih, gl. 26.40.12

26.40.12
26.40.2

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki ali
aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike
26.40.20

26.40.3

Sprejemniki za radiodifuzijo, ki ne morejo delovati brez zunanjega vira energije,
za uporabo v motornih vozilih

Televizijski sprejemniki, kombinirani ali nekombinirani z radijskimi sprejemniki
ali aparati za snemanje ali reprodukcijo zvoka ali slike

Naprave za snemanje in predvajanje zvočnih in slikovnih zapisov
26.40.31

Gramofoni, kasetofoni in druge naprave za predvajanje zvočnih zapisov
Sem spada tudi:
- naprave za predvajanje laserskih zvočnih zapisov

26.40.32
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26.40.33

Videorekorderji, videokamere in druge naprave za snemanje ali predvajanje
slikovnih zapisov

26.40.34

Monitorji in projektorji, nevgrajeni v televizijski sprejemnik in ki se načeloma ne
uporabljajo v sistemih za obdelavo podatkov
Sem spada tudi:
- videomonitorji

26.40.4

26.40.5

26.40.6

Mikrofoni, zvočniki, slušalke, avdiofrekvenčni ojačevalniki
26.40.41

Mikrofoni in stojala zanje

26.40.42

Zvočniki; slušalke, kombinirane z mikrofonom ali ne, in kompleti, sestavljeni iz
mikrofona in enega ali več zvočnikov

26.40.43

Avdiofrekvenčni električni ojačevalniki; električni sestavi za ojačevanje zvoka

26.40.44

Radijski pozivniki in drugje nerazvrščeni sprejemniki za radiotelefonijo ali
telegrafijo

Deli za zvočne in video naprave
26.40.51

Deli in oprema za zvočne in video naprave

26.40.52

Deli radijskih sprejemnikov in oddajnikov

Konzole za video igre (za uporabo s TV sprejemnikom ali z lastnim zaslonom) in druge
spretnostne igre ali igre na srečo z elektronskim prikazovalnikom
26.40.60

Konzole za video igre (za uporabo s TV sprejemnikom ali z lastnim zaslonom)
in druge spretnostne igre ali igre na srečo z elektronskim prikazovalnikom
Sem ne spada:
videoigre za uporabo na računalnikih, gl. 58.21.10

26.40.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih naprav za široko rabo
26.40.99

26.5

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektronskih naprav za široko rabo

Merilni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave; ure

26.51

Merilni, kontrolni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave
26.51.1

Navigacijski, meteorološki, geofizikalni in podobni instrumenti in naprave
26.51.11

Navigacijski kompasi; drugi navigacijski instrumenti in naprave
Sem spada:
- naprave za satelitsko navigacijo GPS (global positioning system) in
Galileo

26.51.12

Teodoliti in tahimetri (tahometri); drugi meritveni, geodetski, hidrografski,
oceanografski, hidrološki, meteorološki ali geofizikalni instrumenti in naprave
Sem ne spada:
daljinomeri, gl. 26.70.24

26.51.2

Radarji in naprave za radio-navigacijo
26.51.20

Radarji in naprave za radio-navigacijo
Sem spada:
- radijski altimetri, meteorološki radarji
- naprave za slepo letenje, radijske naprave za daljinsko vodenje
Sem ne spada:
naprave za satelitsko navigacijo (GPS), gl. 26.51.11

26.51.3

Precizne tehtnice; instrumenti za risanje, označevanje, merjenje dolžine, logaritemska
računala ipd.
26.51.31

Tehtnice z občutljivostjo najmanj 0,05 g

26.51.32

Risalne deske in naprave ter drugi instrumenti za risanje ali označevanje,
logaritemska računala ipd.
Sem spada:
- kotomeri, risalna šestila, pantografi ipd.
- logaritemska računala
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Ročna merila za merjenje dolžine, tudi mikrometri, kalibrska merila, merila z
nonijem, d. n.
Sem spada tudi:
- kljunasta merila
Sem ne spada:
merilne palice, mizarski metri, merilni trakovi ipd., gl. 28.29.39

26.51.4

Instrumenti za merjenje električnih veličin ali ionizirajočih sevanj
26.51.41

Instrumenti in naprave za merjenje ali odkrivanje ionizirajočih sevanj

26.51.42

Katodni osciloskopi in oscilografi

26.51.43

Instrumenti za merjenje električnih količin, brez registrirnih naprav
Sem ne spada:
instrumenti za električne meritve z registrirnimi napravami, gl.
26.51.45

26.51.44

Instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo telekomunikacijskih naprav

26.51.45

Instrumenti in naprave za merjenje ali preizkušanje električnih količin, d. n.
Sem spada tudi:
- instrumenti za električne meritve z registrirnimi napravami

26.51.5

Instrumenti za preizkušanje drugih fizikalnih lastnosti
26.51.51

Hidrometri, termometri, pirometri, barometri, higrometri in psihrometri

26.51.52

Instrumenti za merjenje ali kontrolo pretoka, nivoja, pritiska ali drugih
spremenljivk pri tekočinah in plinih
Sem ne spada:
črpalke z vgrajenimi merilnimi napravami, gl. 28.13.11

26.51.53

Instrumenti in naprave za fizikalne ali kemične analize, d. n.
Sem ne spada:
merilnik svetlobe, gl. 26.70.24

26.51.6

Drugi merilni, kontrolni in preizkuševalni instrumenti in naprave
26.51.61

Mikroskopi (razen optičnih) in difrakcijske naprave
Sem ne spada:
optični mikroskopi, daljnogledi, teleskopi, gl. 26.70.22
- laserji, gl. 26.70.23

26.51.62

Stroji in naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov

26.51.63

Merilniki proizvodnje ali porabe plina, tekočin ali električnega toka

26.51.64

Števci vrtljajev in proizvodnje; taksimetri; kazalniki hitrosti in tahometri
Sem ne spada:
stroboskopi, gl. 26.70.24

26.51.65

Hidravlični ali pnevmatični inštrumenti in aparati za avtomatsko regulacijo ali
krmiljenje

26.51.66

Instrumenti, naprave in stroji za merjenje ali preizkušanje, d. n.
Sem ne spada:
projektorji in optični instrumenti in naprave, d.n., gl. 26.70.24

26.51.7

Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje ali
kontroliranje
26.51.70

26.51.8
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Termostati, manostati in drugi instrumenti in naprave za avtomatsko reguliranje
ali kontroliranje

Deli instrumentov in naprav za merjenje, preizkušanje in navigacijo
26.51.81

Deli za radarje in pomožne naprave za radijsko navigacijo

26.51.82

Deli in oprema za geodetske in risalne instrumente, ročne merilne naprave ter
instrumente za merjenje električnih veličin pod 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33,
26.51.4 in 26.51.5; mikrotomi; deli d. n.

26.51.83

Deli in oprema za mikroskope (razen optičnih) in difrakcijske aparate
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26.51.9

26.51.84

Deli in oprema za naprave pod 26.51.63 in 26.51.64

26.51.85

Deli in oprema za instrumente in naprave za avtomatsko regulacijo in krmiljenje
pod 26.51.65, 26.51.66 in 26.51.70

26.51.86

Deli in oprema za kompase in druge navigacijske instrumente pod 26.51.11 in
naprave za preizkušanje mehanskih lastnosti materialov pod 26.51.62

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih in
drugih instrumentov in naprav
26.51.99

26.52

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje merilnih, preizkuševalnih,
navigacijskih in drugih instrumentov in naprav

Ure
26.52.1

Ure, razen urnih mehanizmov in delov
Sem ne spada:
- urni mehanizmi, gl. 26.52.21

26.52.2

26.52.11

Ročne ure, žepne ure, z okrovom iz plemenite kovine ali kovine, platirane s
plemenito kovino

26.52.12

Druge osebne ure, tudi štoparice

26.52.13

Ure za instrumentne plošče in podobne ure za vozila

26.52.14

Ure z mehanizmom za osebne ure; budilke in stenske ure; druge ure

Urni mehanizmi in deli
26.52.21

26.52.9

26.52.22

Okrovi za ure in deli zanje

26.52.23

Drugi deli za ure

26.52.24

Naprave za kontrolo in registriranje časa, parkirne ure; časovna stikala z urnim
mehanizmom

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ur
26.52.99

26.6

Urni mehanizmi

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ur

Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave

26.60

Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave
26.60.1

Sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave
26.60.11

Rentgenske naprave ali naprave, ki uporabljajo alfa, beta ali gama žarke

26.60.12

Elektrodiagnostične naprave za uporabo v medicini
Sem spada tudi:
- ultrazvočni skenerji

26.60.9

26.7

26.60.13

Medicinske naprave, ki uporabljajo infrardeče ali ultravijolične žarke

26.60.14

Srčni spodbujevalniki; slušni pripomočki

Storitvena proizvodnja medicinskih instrumentov; storitve podizvajalcev kot del
proizvodnje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
26.60.91

Storitvena proizvodnja medicinskih instrumentov

26.60.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sevalnih, elektromedicinskih in
elektroterapevtskih naprav

Optični instrumenti in fotografska oprema

26.70

Optični instrumenti in fotografska oprema
26.70.1

Fotografske naprave in deli zanje
26.70.11

Objektivi za kamere, projektorje ali povečevalnike

26.70.12

Fotografske naprave za pripravo tiskovnih stavkov ali valjev; fotografske
naprave za mikrofilm ipd.

26.70.13

Digitalni fotoaparati

26.70.14

Polaroidni in drugi fotoaparati
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Filmske kamere
Sem ne spada:
videokamere, digitalne fotokamere, gl. 26.70.13

26.70.16

Kinematografski projektorji

26.70.19

Druga fotografska oprema; deli in pribor za fotografsko opremo
Sem spada:
- diaprojektorji
- čitalniki za mikrofilme
- naprave za fotografsko povečevanje ali pomanjševanje
- fotografske svetilke, bliskavice

26.70.2

Drugi optični instrumenti in deli zanje
26.70.21

Listi in plošče iz polarizirajočega materiala; leče, prizme, ogledala in drugi
optični elementi (razen steklenih, ki niso optično obdelani), vgrajeni ali ne,
razen za kamere, projektorje ali naprave za fotografsko povečevanje ali
pomanjševanje
Sem ne spada:
stekla za očala, optično neobdelana, gl. 23.19.22

26.70.22

Daljnogledi in optični teleskopi; drugi astronomski instrumenti; optični
mikroskopi
Sem ne spada:
optični merilni in kontrolni instrumenti, gl. 26.51
neoptični mikroskopi, gl. 26.51.61

26.70.23

Naprave s tekočimi kristali; laserji, razen laserskih diod; drugi optični
instrumenti in naprave, d. n.
Sem spada tudi:
- teleskopski namerilniki in laserji za orožje

26.70.9

26.70.24

Optični instrumenti in naprave za merjenje in kontrolo

26.70.25

Deli in oprema za daljnoglede, optične teleskope in druge astronomske
instrumente in za optične mikroskope

26.70.26

Deli in oprema za naprave s tekočimi kristali, laserje (razen laserskih diod) in
druge optične instrumente in naprave, d. n.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje optičnih instrumentov in fotografske opreme
26.70.99

26.8

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje optičnih instrumentov in fotografske
opreme

Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa

26.80

Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa
26.80.1

Neposneti magnetni in optični nosilci zapisa
26.80.11

Neposneti magnetni nosilci zapisa, razen kartic z vdelanim magnetnim trakom
Sem spada tudi:
- neposnete diskete
Sem ne spada:
-

kartice z vdelanim magnetnim trakom, gl. 26.80.14

26.80.12

Neposneti optični nosilci zapisa

26.80.13

Drugi neposneti nosilci zapisa, tudi neposnete matrice za snemanje plošč

26.80.14

Kartice z vdelanim neposnetim magnetnim trakom
Sem ne spada:
kartice z vdelanim integriranim vezjem, gl. 26.12.30

26.80.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
26.80.99
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27

Električne naprave

27.1

Elektromotorji, generatorji in transformatorji, naprave za distribucijo in
krmiljenje elektrike

27.11

Elektromotorji, generatorji in transformatorji
27.11.1

Elektromotorji z močjo ≤ 37,5 W; drugi enosmerni motorji; enosmerni generatorji
27.11.10

27.11.2

Elektromotorji z močjo ≤ 37,5 W; drugi enosmerni motorji; enosmerni
generatorji

Univerzalni izmenični/enosmerni motorji z močjo > 37,5 W; drugi izmenični motorji;
generatorji izmeničnega toka (alternatorji)
27.11.21

Univerzalni izmenični/enosmerni motorji z močjo > 37,5 W

27.11.22

Enofazni motorji na izmenični tok

27.11.23

Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo ≤ 750 W

27.11.24

Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo > 750 W ≤ 75 kW

27.11.25

Večfazni motorji na izmenični tok, z močjo > 75 kW
Sem spada tudi:
- električni motorji za tirna vozila

27.11.26

Generatorji izmeničnega toka (alternatorji)
Sem ne spada:
generatorji za motorna vozila, gl. 29.31.22

27.11.3

27.11.4

27.11.5

Električni generatorski agregati in rotacijski pretvorniki
27.11.31

Agregati z dizelskim motorjem

27.11.32

Agregati z bencinskim motorjem; drugi agregati; električni rotacijski pretvorniki

Električni transformatorji
27.11.41

Transformatorji z izolacijsko tekočino

27.11.42

Drugi transformatorji, nazivne moči ≤ 16 kVA

27.11.43

Drugi transformatorji, nazivne moči > 16 kVA

Dušilke za žarnice; statični pretvorniki; drugi induktorji
27.11.50

Dušilke za žarnice; drugi induktorji
-

27.11.6

27.11.9

Deli za elektromotorje, generatorje in transformatorje
27.11.61

Deli za elektromotorje in generatorje

27.11.62

Deli za transformatorje, induktorje in statične pretvornike

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev
27.11.99

27.12

Sem ne spada:
razsmerniki, usmerniki, pretvorniki, gl. 27.90.41

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje elektromotorjev, generatorjev in
transformatorjev

Naprave za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.12.1

Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti > 1 000 V
27.12.10

Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, napetosti >
1000 V
Sem ne spada:
dušilni elementi, za napetosti > 1 000 V (razen za distribucijsko raven
napetosti), gl. 27.90.43

27.12.2

Električna stikala in naprave za varovanje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V
27.12.21

Varovalke, za napetosti ≤ 1 000 V

27.12.22

Avtomatska izklopna stikala, za napetosti ≤ 1 000 V
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27.12.23

Druge naprave za varovanje električnih tokokrogov, za napetosti ≤ 1 000 V

27.12.24

Releji, za napetosti ≤ 1 000 V

Krmilne plošče
27.12.31

Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za
napetosti ≤ 1 000 V
Sem ne spada:
telefonske preklopne naprave, gl. 26.30.23

27.12.32
27.12.4

Komandne plošče in druge osnove za krmiljenje električnih tokokrogov, za
napetosti > 1 000 V

Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.12.40

Deli naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
Sem ne spada:
električni vodniki, gl. 27.32
ogljikove in grafitne elektrode, gl. 27.90.13
diode, gl. 26.11.21

27.12.9

Storitve po dizvajalcev kot del proizvodnje naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.12.99

27.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za distribucijo in krmiljenje
elektrike

Baterije in akumulatorji

27.20

Baterije in akumulatorji
27.20.1

27.20.2

27.20.9

Primarni členi in primarne baterije ter deli zanje
27.20.11

Primarni členi in primarne baterije

27.20.12

Deli za primarne člene in primarne baterije

Električni akumulatorji in deli zanje
27.20.21

Svinčevi akumulatorji za zagon batnih motorjev

27.20.22

Drugi svinčevi akumulatorji, razen za zagon batnih motorjev

27.20.23

Nikelj-kadmijevi, nikelj-kovinsko-hidridni, litij-ionski, litij-polimerni, nikelj-železovi
in drugi električni akumulatorji

27.20.24

Deli za električne akumulatorje, vključno s separatorji

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje baterij in akumulatorjev
27.20.99

27.3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje baterij in akumulatorjev

Oplaščeni vodniki in naprave za ožičenje

27.31

Kabli iz optičnih vlaken
27.31.1

Kabli iz optičnih vlaken
27.31.11

Kabli iz posamično oplaščenih optičnih vlaken
Sem ne spada:
neoplaščena optična vlakna, gl. 27.31.12

27.31.12

Optična vlakna in snopi optičnih vlaken; kabli iz optičnih vlaken (razen
posamično oplaščenih optičnih vlaken)
Sem spada tudi:
- neoploščena optična vlakna

27.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kablov iz optičnih vlaken
27.31.99

27.32

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kablov iz optičnih vlaken

Drugi električni kabli in žice
27.32.1

Drugi električni kabli in žice
27.32.11

Izolirana žica za navitja
Sem ne spada:
neizolirane žice, gl. 24
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27.32.12

Koaksialni kabli in drugi koaksialni električni vodniki
Sem ne spada:
neizolirani kabli, gl. 25.93.11
vžigalni kabli za avtomobile, gl. 29.31.10

27.32.13

Drugi električni vodniki, za napetosti ≤ 1000 V
Sem ne spada:
kabli za aparate, podaljški in drugi električni kabli z izolirano žico in
konektorji, gl. 27.90.44

27.32.14
27.32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih električnih kablov in žic
27.32.99

27.33

Drugi električni vodniki, za napetosti > 1 000 V
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih električnih kablov in žic

Naprave za ožičenje
27.33.1

27.33.9

Naprave za ožičenje
27.33.11

Stikala, za napetosti ≤ 1 000 V

27.33.12

Okovi žarnic, za napetosti ≤ 1 000 V

27.33.13

Vtiči, vtičnice, konektorji in druge naprave za povezavo v električnih tokokrogih,
d. n.

27.33.14

Izolirni deli iz plastičnih mas

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za ožičenje
27.33.99

27.4

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za ožičenje

Naprave in oprema za razsvetljavo

27.40

Naprave in oprema za razsvetljavo
27.40.1

Električne žarnice z žarilno nitko ali žarnice na razelektrenje; obločnice
27.40.11

Zaprti reflektorski vložki z vgrajenimi žarnicami

27.40.12

Volframove halogenske žarnice, razen ultravijoličnih ali infrardečih
Sem ne spada:
ultravijolične in infrardeče žarnice, gl. 27.40.15

27.40.2

27.40.3

27.40.13

Žarnice z žarilno nitko, moči ≤ 200 W in za napetosti > 100 V

27.40.14

Druge žarnice z žarilno nitko.

27.40.15

Žarnice na razelektrenje; ultravijolične ali infrardeče žarnice; obločnice

Svetilke, lestenci, osvetljene napisne table
27.40.21

Prenosne električne svetilke z lastnim virom energije

27.40.22

Električne namizne ali stoječe svetilke

27.40.23

Neelektrične svetilke in svetila

27.40.24

Osvetljeni znaki, osvetljene napisne table ipd.

27.40.25

Lestenci in druga električna stropna ali stenska svetila

Druga svetila
27.40.30

Druga svetila
-

27.40.4

Sem ne spada:
fotografske svetilke in svetilne naprave, gl. 26.70.19

Deli za svetilke in opremo za razsvetljavo
27.40.41

Deli za žarnice

27.40.42

Deli svetilk in svetil
Sem ne spada:
deli za svetilke, iz plastičnih mas, gl. 22.29.24
steklene bučke in odprte cevi za žarnice, gl. 23.19.21
stekleni deli napisnih tabel in svetil, gl. 23.19.24
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav in opreme za razsvetljavo

Gospodinjske naprave

27.51

Električne gospodinjske naprave
27.51.1

Hladilniki in zamrzovalniki; pralni in pomivalni stroji; električne odeje; ventilatorji
27.51.11

Gospodinjski hladilniki in zamrzovalniki
Sem ne spada:
negospodinjski hladilniki, gl. 28.25.13

27.51.12

Gospodinjski pomivalni stroji
Sem ne spada:
negospodinjski pomivalni stroji, gl. 28.29.50

27.51.13

Gospodinjski pralni in sušilni stroji
Sem ne spada:
negospodinjski pralni in sušilni stroji, gl. 28.94.22

27.51.14

Električne odeje

27.51.15

Gospodinjski ventilatorji in nape
Sem ne spada:
ventilatorji moči preko 125 W, gl. 28.25.20
gospodinjske električne grelne naprave z vgrajenim ventilatorjem, gl.
27.51.26

27.51.2

Druge električne gospodinjske naprave, d. n.
27.51.21

Elektromehanične gospodinjske naprave z lastnim elektromotorjem
Sem spada:
- sesalniki za prah, mešalniki, sokovniki ipd.
Sem ne spada:
gospodinjski šivalni stroji, gl. 28.94.40

27.51.22

Brivniki in naprave za striženje las, z lastnim elektromotorjem

27.51.23

Elektrotermične naprave za urejanje las ali sušenje rok; električni likalniki

27.51.24

Druge elektrotermične naprave

27.51.25

Električni grelniki vode
Sem spada:
- grelniki vode z rezervoarjem, pretočni in potopni grelniki vode
Sem ne spada:
električni boljerji za centralno ogrevanje, gl. 25.21.12

27.51.26

Električne naprave za ogrevanje prostorov in električne naprave za ogrevanje tal
Sem spada:
- akumulacijski grelniki, električni radiatorji, konvekcijski grelniki z
ventilatorjem, ogrevalne plošče z infrardečimi žarki, grelniki za vozila ipd.
- gospodinjske električne grelne naprave z vgrajenim ventilatorjem

27.51.27

Mikrovalovne pečice

27.51.28

Druge pečice; kuhalniki, kuhalne plošče, kuhalni prstani; grelne mrežice in ražnji
Sem spada tudi:
- kombinirani električno-plinski štedilniki
- gospodinjske električne pečice
Sem ne spada:
negospodinjska oprema za kuhanje, npr. v hotelih, restavracijah, gl.
28.93.17

27.51.29

Električni grelni upori
Sem ne spada:
žični upori za odmrzovanje stekel v avtomobilu, gl. 29.31.23
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27.51.3

Deli za električne gospodinjske naprave
27.51.30

27.51.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav
27.51.99

27.52

Deli za električne gospodinjske naprave
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav

Neelektrične gospodinjske naprave
27.52.1

Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje ali ogrevanje
27.52.11

Neelektrične gospodinjske naprave za kuhanje, iz železa ali jekla ali iz bakra
Sem ne spada:
kombinirani plinsko-električni štedilniki, gl. 27.51.28

27.52.12

Druge gospodinjske naprave za ogrevanje prostora, na plinsko gorivo ali
kombinirane na plinsko gorivo in na druga goriva, na tekoče ali trdno gorivo

27.52.13

Neelektrični grelniki zraka ali distributorji toplega zraka, d. n., iz železa ali jekla

27.52.14

Neelektrični pretočni ali akumulacijski grelniki vode
Sem spada tudi:
- kolektorji za gretje vode s sončno energijo

27.52.2

Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske naprave
27.52.20

27.52.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav
27.52.99

27.9

Deli za štedilnike, kuhalnike in podobne neelektrične gospodinjske naprave
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje neelektričnih gospodinjskih naprav

Druge električne naprave

27.90

Druge električne naprave
27.90.1

Druge električne naprave in deli zanje
27.90.11

Električni stroji in naprave s posebnimi funkcijami
Sem ne spada:
-

27.90.12

akumulatorski polnilniki, gl. 27.11.50

Električni izolatorji; izolirni deli za električne stroje ali opremo; cevi za električne
vodnike
Sem spada:
- elektroinštalacijske cevi z notranjo izolacijo
Sem ne spada:
stekleni izolatorji, gl. 23.19.25
keramični izolatorji, gl. 23.43.10

27.90.13

Ogljikove elektrode in drugi izdelki iz grafita za uporabo v elektrotehniki
Sem spada tudi:
- grafitne elektrode
Sem ne spada:
oplaščena žica ter elektrode za varjenje ali spajkanje, gl. 25.93.15

27.90.2

Indikatorske plošče s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami; druge električne naprave
za zvočno ali vizualno signalizacijo
27.90.20

27.90.3

Indikatorske plošče s tekočimi kristali ali svetlečimi diodami; druge električne
naprave za zvočno ali vizualno signalizacijo

Električni stroji in naprave za varjenje in spajkanje, površinsko kaljenje in vroče
brizganje kovin ter deli zanje
27.90.31

Električni stroji in naprave za spajkanje in varjenje; električni stroji in aparati za
vroče brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov

27.90.32

Deli za električne stroje in naprave za spajkanje in varjenje ter za vroče
brizganje kovin ali sintranih kovinskih karbidov

27.90.33

Deli druge električne opreme; električni deli strojev in naprav, d. n.
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Druga električna oprema, d. n.
27.90.41

Razsmerniki, usmerniki, pretvorniki

27.90.42

Gorivne celice

27.90.43

Dušilni elementi, za napetosti > 1000 V

27.90.44

Kabli za aparate, podaljški in drugi električni kabli z izolirano žico in konektorji

27.90.45

Elektromagneti; elektromagnetne sklopke in zavore; elektromagnetne
vpenjalne in dvižne glave; pospeševalniki delcev; generatorji električnih
signalov in druge električne naprave, d. n.
Sem spada tudi:
- solariji

27.90.5

27.90.6

Električni kondenzatorji
27.90.51

Konstantni kondenzatorji, namenjeni za uporabo v tokokrogih s frekvenco
50/60 Hz, s kapacitivno jalovo močjo ≥ 0,5 kvar (močnostni kondenzatorji)

27.90.52

Drugi konstantni kondenzatorji

27.90.53

Spremenljivi ali nastavljivi (prednastavljeni) kondenzatorji

Električni upori, razen grelnih uporov
27.90.60

Električni upori, razen grelnih uporov
Sem ne spada:
grelni upori, gl. 27.51.29

27.90.7

Električne naprave za signalizacijo in varnost prometa na cestah, železnicah, letališčih,
parkiriščih, pristaniščih
27.90.70

27.90.8

27.90.9

Deli električnih kondenzatorjev, električnih uporov, reostatov, potenciometrov
27.90.81

Deli električnih kondenzatorjev

27.90.82

Deli električnih uporov, reostatov, potenciometrov

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge električne opreme
27.90.99

28

Električne naprave za signalizacijo in varnost prometa na cestah, železnicah,
letališčih, parkiriščih, pristaniščih

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje druge električne opreme

Stroji in naprave d. n.

28.1

Stroji in oprema za splošne namene

28.11

Motorji in turbine, razen za letala in motorna vozila
Sem ne spada:
- motorji z notranjim zgorevanjem za motorna vozila, gl. 29.10
- motorji za zračna ali vesoljska plovila, gl. 30.30.1
- motorji za motorna kolesa, z notranjim zgorevanjem, gl. 30.91
28.11.1

Motorji, razen za letala in motorna vozila
28.11.11

Izvenkrmni motorji za pogon plovil

28.11.12

Drugi batni motorji na vžig s svečkami, za plovila in druge namene, razen za
vozila
Sem spada tudi:
- vgradni bencinski motorji za vodna plovila
Sem ne spada:
bencinski motorji za vozila, gl. 29.10.1

28.11.13

Batni motorji s kompresijskim vžigom, za plovila in druge namene, razen za
vozila
Sem spada tudi:
- pogonski dizel motorji za tirna vozila
Sem ne spada:
dizelski motorji za vozila, gl. 29.10.13
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28.11.2

Turbine
28.11.21

Parne turbine
Sem ne spada:
parni stroji, gl. 28.12.12

28.11.22

Hidravlične turbine in vodna kolesa

28.11.23

Plinske turbine, razen turboreaktivnih motorjev in turbopropelerskih motorjev
Sem ne spada:
- vetrne turbine, gl. 28.11.24
- plinski generator, gl. 28.29.11
- turboreaktivne in turbopropelerske turbine, gl. 30.30.12

28.11.24
28.11.3

Vetrne turbine

Deli turbin
28.11.31

Deli parnih turbin

28.11.32

Deli hidravličnih turbin, vodnih koles, vključno z regulatorji

28.11.33

Deli plinskih turbin, razen turboreaktivnih in turbopropelerskih motorjev
Sem ne spada:
- turboreaktivni in turbopropelerski letalski motorji, gl. 30.30.12

28.11.4

Deli za motorje
28.11.41

Deli za motorje z notranjim zgorevanjem na vžig s svečkami, razen delov za
letalske motorje
Sem spada tudi:
- ventili za motorje z notranjim zgorevanjem
Sem ne spada:
-

deli za letalske motorje na vžig s svečko, gl. 30.30.15

-

deli za turboreaktivne ali turbopropelerske letalske motorje,
gl. 30.30.16

28.11.42
28.11.9

Deli za druge motorje, d. n.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motorjev in turbin, razen letalskih motorjev
in motorjev za motorna vozila
28.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motorjev in turbin, razen letalskih
motorjev in motorjev za motorna vozila
Sem spada:
- storitveno sestavljanje posameznih delov motorjev
Sem ne spada:
- storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih vozil, gl. 29.10.99
- storitve podizvajalcev kot del proizvodnje zračnih in vesoljskih plovil,
gl. 30.30.99
- storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih koles, gl. 30.91.99

28.12

Naprave za fluidno tehniko
28.12.1

Naprave za fluidno tehniko, razen delov
Sem ne spada:
deli naprav za fluidno tehniko, gl. 28.12.20
28.12.11

Linearno delujoči hidravlični in pnevmatični pogonski stroji

28.12.12

Rotacijski hidravlični in pnevmatični pogonski stroji
Sem spada tudi:
- parni stroji

28.12.13

Hidravlične črpalke

28.12.14

Hidravlični in pnevmatični ventili

28.12.15

Hidravlične enote

28.12.16

Hidravlični sistemi
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Deli naprav za fluidno tehniko

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za fluidno tehniko
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje naprav za fluidno tehniko

Druge črpalke in kompresorji
28.13.1

Črpalke za tekočine elevatorji za tekočine
28.13.11

Črpalke za goriva, maziva, hladilne tekočine ter beton
Sem spada tudi:
- črpalke z vgrajenimi merilnimi napravami

28.13.12

Druge tlačne črpalke z izmeničnim gibanjem, za tekočine

28.13.13

Druge rotacijske črpalke za tekočine

28.13.14

Druge centrifugalne črpalke za tekočine; druge črpalke
Sem ne spada:
hidravlične sklopke, gl. 28.15.26

28.13.2

28.13.3

28.13.9

Zračne ali vakuumske črpalke; zračni ali drugi plinski kompresorji
28.13.21

Vakuumske črpalke

28.13.22

Zračne črpalke na ročni ali nožni pogon

28.13.23

Kompresorji za hladilne naprave

28.13.24

Zračni kompresorji, vgrajeni na podvozje s kolesi

28.13.25

Turbokompresorji

28.13.26

Batni kompresorji

28.13.27

Rotacijski kompresorji

28.13.28

Drugi kompresorji

Deli črpalk in kompresorjev
28.13.31

Deli črpalk; deli elevatorjev za tekočine

28.13.32

Deli za zračne ali vakuumske črpalke, zračne ali plinske kompresorje in
ventilatorje

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih črpalk in kompresorjev
28.13.99

28.14

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih črpalk in kompresorjev

Druge pipe in ventili
28.14.1

Pipe, zasuni, ventili in podobne naprave za pipe, kotle, rezervoarje, velike posode ali
podobno
28.14.11

Redukcijski ventili, varnostni ventili

28.14.12

Pipe, zasuni, ventili za vodovodno in sanitarno napeljavo in centralno
ogrevanje

28.14.13

Procesni krmilni ventili, zasuni in pipe
Sem ne spada:
ventili iz mehke gume, gl. 22.19.73
ventili iz keramike, gl. 23.44.12
ventili za motorje z notranjim zgorevanjem, gl. 28.11.41

28.14.2

Deli za pipe in ventile in podobni izdelki
28.14.20

28.14.9

Deli za pipe in ventile in podobni izdelki

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pip in ventilov
28.14.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih pip in ventilov
Sem spada:
- storitveno sestavljanje posameznih delov pip in ventilov

28.15
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28.15.1

Kotalni ležaji
28.15.10

28.15.2
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Kotalni ležaji

Drugi ležaji, gredi, zobniki in elementi za mehanski prenos energije
28.15.21

Verige za mehanski prenos energije, iz železa ali jekla
Sem ne spada:
verige drugih vrst, gl. 25.93.17

28.15.22

Transmisijske gredi in ročice
Sem spada tudi:
- kolenaste in odmične gredi

28.15.23

Ohišja za ležaje in drsni ležaji

28.15.24

Zobniki in zobniški prenosniki; navojne gredi s kroglicami; menjalniki
Sem ne spada:
menjalniki za motorna vozila, gl. 29.32.30

28.15.25

Vztrajniki in jermenice, vključno s tistimi za škripčevja
Sem spada tudi:
- koluti za škripčevja

28.15.26

Sklopke in gredne vezi
Sem spada tudi:
- hidravlične sklopke
- kardanski in homokinetični zglobi
Sem ne spada:
elektromagnetne sklopke, gl. 27.90.40
sklopke za motorna vozila, gl. 29.32.30

28.15.3

Deli za ležaje, gredi, zobnike in elemente za mehanski prenos energije
28.15.31

Krogle, igle in valjčki; deli za kroglične ali kotalne ležaje

28.15.32

Deli verig za mehanski prenos energije

28.15.39

Deli za ležaje in elemente za mehanski prenos energije, n. d.
Sem spada tudi:
- polži, verižna kolesa

28.15.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za
mehanski prenos energije
28.15.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ležajev, gredi, zobnikov in elementov
za mehanski prenos energije
Sem spada:
- storitveno sestavljanje posameznih delov elementov za prenos
energije

28.2

Druge naprave za splošne namene

28.21

Peči in gorilniki
28.21.1

Peči in gorilniki ter deli zanje
28.21.11

Gorilniki za peči; mehanske kurilne naprave; mehanski odstranjevalniki pepela
ipd.

28.21.12

Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave, neelektrične, vključno s
pečmi za sežiganje, razen pekarniških peči
Sem ne spada:
kotli za centralno ogrevanje, gl. 25.21.12
neelektrične pekarniške peči, gl. 28.93.15
sušilnice za kmetijske pridelke, gl. 28.93.16
sušilnice za les, papir, gl. 28.99.31
gospodinjske neelektrične pečice, gl. 27.52
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Industrijske ali laboratorijske peči in kurilne naprave, električne; indukcijske ali
dielektrične naprave za ogrevanje
Sem spada tudi:
- električne pekarniške peči
Sem ne spada:
neelektrične pekarniške peči, gl. 28.93.15
gospodinjske električne pečice, gl. 27.51.28
medicinski in laboratorijski sterilizatorji, gl. 32.50.12

28.21.14
28.21.9

Deli za gorilnike, peči in kurilne naprave

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kurilnih naprav, peči in gorilnikov
28.21.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kurilnih naprav, peči in gorilnikov
Sem spada:
- storitveno barvanje peči, kurilnih naprav
- storitveno sestavljanje posameznih delov peči, kurilnih naprav

28.22

Dvigalne in transportne naprave
28.22.1

Dvigalne in transportne naprave ter njihovi deli
28.22.11

Škripčevja in škripci, d. n.

28.22.12

Izvozne naprave za jaške; vitli, posebej izdelani za uporabo pod zemljo; drugi
vitli; vretenska dvigala

28.22.13

Dvigalniki; dvigala za vozila
Sem spada tudi:
- prenosne avtomobilske dvigalke

28.22.14

Žerjavi, portalna, luška, samovozna in druga dvigala

28.22.15

Viličarji in druga vozila z napravami za dviganje ali manipulacijo; tovorni vozički

28.22.16

Osebna in tovorna dvigala, skipi, tekoče stopnice in premične steze

28.22.17

Elevatorji, konvejerji, transporterji z brezkončnim trakom, razen rudniških
Sem spada tudi:
- elevatorji za uporabo v kmetijstvu

28.22.18

Druge dvigalne in transportne naprave
Sem spada:
- žičnice, sedežnice, vlečnice, palubna dvigala ipd.
Sem ne spada:
naprave za raztovarjanje silosov, gl. 28.30.86
bagri in samovozni nakladalniki, gl. 28.92.26
dvigala za delo pod zemljo, gl. 28.92.11

28.22.19

Deli za dvigalne in transportne naprave
Sem ne spada:
transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave,
bagre ipd., gl. 28.22.20

28.22.2

Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.
28.22.20

28.22.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dvigalnih in transportnih naprav
28.22.99

28.23

Transportne posode, lopate, žlice, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje dvigalnih in transportnih naprav

Pisarniški stroji in naprave (razen računalnikov in perifernih naprav)
Sem ne spada:
računalniki in periferne naprave, gl. 26.20
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28.23.1

Knjigovodski in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami
28.23.10

Knjigovodski in podobni stroji z vdelanimi računskimi napravami
Sem spada:
- pisalni stroji in stroji za obdelavo besedila
- računski stroji in žepni kalkulatorji
- registrirne blagajne, frankirni stroji, stroji za izdajanje kart in podobni
stroji z vgrajenimi računskimi napravami

28.23.2

Fotokopirne naprave, pisarniški stroji za ofsetno tiskanje in drugi pisarniški stroji, deli
in oprema za pisarniške stroje
28.23.21

Pisarniški stroji
Sem spada:
- fotokopirne naprave z vdelanim optičnim sistemom, naprave za
kontaktno
- kopiranje in termično kopiranje
- pisarniški stroji in naprave za formatno ofsetno tiskanje

28.23.22
28.23.9

Deli in oprema pisarniških strojev

Storitvena proizvodnja pisarniških in računskih strojev; storitve podizvajalcev kot del
proizvodnje pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih enot)
28.23.91

Storitvena proizvodnja pisarniških in računskih strojev (razen računalnikov in
perifernih enot)
-

28.23.99

Sem ne spada:
storitvena proizvodnja računalnikov in perifernih naprav, gl. 26.20.91

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pisarniških strojev in naprav (razen
računalnikov in perifernih enot
-

28.24

Sem ne spada:
storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih
naprav, gl. 26.20.99

Sem ne spada:
storitve podizvajalcev kot del proizvodnje računalnikov in perifernih
naprav, gl. 26.20.99

Ročni stroji in naprave
28.24.1

28.24.2

28.24.9

Ročni prenosni obdelovalni stroji, drugi ročni prenosni stroji
28.24.11

Ročni prenosni obdelovalni stroji z lastnim elektromotorjem

28.24.12

Drugi ročni prenosni stroji

Deli za ročne prenosne stroje
28.24.21

Deli ročnih prenosnih obdelovalnih strojev z lastnim elektromotorjem

28.24.22

Deli drugih ročnih prenosnih strojev

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ročnih prenosnih strojev
28.24.99

28.25

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ročnih prenosnih strojev

Negospodinjske hladilne in prezračevalne naprave
28.25.1

Toplotni izmenjevalniki; negospodinjske klimatske naprave, hladilne in zamrzovalne
naprave
28.25.11

Toplotni izmenjevalniki in naprave za utekočinjenje zraka in drugih plinov

28.25.12

Klimatske naprave

28.25.13

Oprema za hlajenje in zamrzovanje ter toplotne črpalke, razen za
gospodinjstva
Sem ne spada:
hladilna in zamrzovalna oprema za gospodinjstva, gl. 27.51.11

28.25.14

Stroji in naprave za filtriranje ali čiščenje plinov, razen filtrov za motorje.
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Ventilatorji, razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih ali strešnih
ventilatorjev
28.25.20

Ventilatorji, razen namiznih, talnih, stenskih, okenskih, stropnih ali strešnih
ventilatorjev
Sem spada tudi:
- ventilatorji moči preko 125 W
Sem ne spada:
gospodinjski ventilatorji, gl. 27.51.15

28.25.3

Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke
28.25.30

28.25.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih
naprav
28.25.99

28.29

Deli za hladilne in zamrzovalne naprave ter toplotne črpalke

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje negospodinjskih hladilnih in
prezračevalnih naprav

Drugi stroji in naprave za splošne namene
28.29.1

28.29.2

Plinski generatorji, aparati za destiliranje in filtriranje
28.29.11

Generatorji za generatorski ali vodni plin; acetilenski in podobni generatorji;
naprave za destilacijo ali rektifikacijo

28.29.12

Naprave za filtriranje ali čiščenje tekočin

28.29.13

Filtri za olje, gorivo ali zrak za motorje z notranjim izgorevanjem

Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic in drugih posod; gasilski aparati,
pršilne pištole, stroji za brizganje pare ali peska; tesnila
28.29.21

Naprave za čiščenje, polnjenje ali zapiranje steklenic in drugih posod

28.29.22

Gasilni aparati, pršilne pištole, stroji za brizganje peska in podobne mehanske
naprave, razen za kmetijstvo
Sem ne spada:
razprševalne naprave za kmetijstvo, gl. 28.30.60
polnila za gasilne aparate, gl. 20.59.52

28.29.23
28.29.3

Tesnila iz kovinskih listov; mehanska tesnila

Industrijske, gospodinjske in druge tehtalne in merilne naprave
28.29.31

Tehtalne naprave za industrijske namene; tehtnice za kontinuirano tehtanje
blaga na tekočem traku; dozirne tehtnice ipd
Sem spada tudi:
- strojno precizno orodje

28.29.32

Osebne in gospodinjske tehtalne naprave in tehtnice

28.29.39

Druge tehtalne in merilne naprave
Sem spada tudi:
- merilne palice, mizarski metri, merilni trakovi ipd.
Sem ne spada:
precizne tehtnice z občutljivostjo <= 0,05 g, gl. 26.51.31
ročni mikrometri, kljunasta merila, kalibrska merila, gl. 26.51.33

28.29.4

Centrifuge, kalandri in prodajni avtomati
28.29.41

Centrifuge, d. n.

28.29.42

Kalandri ali druge naprave za valjanje, razen za kovine ali steklo
Sem ne spada:
naprave za valjanje kovin, gl. 28.91.11
naprave za valjanje stekla, gl. 28.99.39

28.29.43

Prodajni avtomati
Sem ne spada:
bankomati, gl. 26.20.12
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Industrijski pomivalni stroji
28.29.50

Industrijski pomivalni stroji
Sem ne spada:
strojne naprave za čiščenje steklenic, gl. 28.29.21
- gospodinjski pomivalni stroji, gl. 27.51.12

28.29.6

Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature
28.29.60

Druge naprave za obdelavo materialov s spremembo temperature
Sem spada tudi:
- hladilni stolpi, naprave za naparjanje kovin v vakuumu ipd.

28.29.7

Neelektrične naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; naprave na plin za
površinsko kaljenje
28.29.70

28.29.8

Neelektrične naprave za spajkanje in varjenje ter deli zanje; naprave na plin za
površinsko kaljenje

Deli drugih strojev za splošne namene
28.29.81

Deli za plinske generatorje

28.29.82

Deli za centrifuge; deli naprav in aparatov za filtriranje in čiščenje tekočin ali
plinov

28.29.83

Deli za kalandre ali druge naprave za valjanje; deli za razpršilne naprave; deli
za tehtalne naprave

28.29.84

Deli za stroje, razen električnih priključkov, d. n.
Sem ne spada:
električni priključki za stroje, gl. 27

28.29.9

28.29.85

Deli za industrijske pomivalne stroje ter stroje za čiščenje, polnjenje, pakiranje
ali zapiranje

28.29.86

Deli neelektričnih strojev in naprav za spajkanje in varjenje; stroji in aparati na
plin za površinsko kaljenje

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za splošne namene
28.29.99

28.3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za splošne namene

Kmetijski in gozdarski stroji

28.30

Kmetijski in gozdarski stroji
28.30.1

Enoosni traktorji
28.30.10

28.30.2

Enoosni traktorji

Drugi kmetijski traktorji
28.30.21

Kmetijski traktorji z močjo motorja ≤ 37 kW

28.30.22

Traktorji z močjo motorja > 37 ≤ 59 kW

28.30.23

Traktorji z močjo motorja > 59 kW
Sem ne spada:
zgibni traktorji in strojne naprave za spravilo gozdnih sortimentov, gl.
28.30.86
traktorji gosenčarji, gl. 28.92.50
cestna vozila in prikolice, gl. 29.10 in 29.20

28.30.3

Kmetijski stroji za obdelavo zemlje
28.30.31

28.30.4

Plugi

28.30.32

Brane, kultivatorji, rahljalniki, okopalniki

28.30.33

Stroji za sejanje, sajenje in presajevanje

28.30.34

Trosilniki gnojil

28.30.39

Drugi stroji za obdelavo zemlje

Kosilnice za travo
28.30.40

Kosilnice za travo
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Stroji za pobiranje kmetijskih pridelkov
28.30.51

Druge kosilnice razen za travo, tudi traktorske kosilnice
Sem ne spada:
kosilnice za travo, gl. 28.30.40
kombajni, gl. 28.30.59

28.30.52

Stroji za spravilo sena
Sem spada:
- obračalniki, zgrabljalniki ipd.

28.30.53

Balirke za seno ali krmo, tudi stroji za pobiranje sena in krme

28.30.54

Stroji za izkopavanje in spravilo korenovk in gomoljnic

28.30.59

Drugi stroji za žetev in spravilo pridelkov
Sem spada tudi:
- kombajni

28.30.6

Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo ali
vrtnarstvo
28.30.60

28.30.7

Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo
28.30.70

28.30.8

Stroji in naprave za brizganje in razprševanje tekočin ali prahu, za kmetijstvo
ali vrtnarstvo
Samonakladalne ali samorazkladalne prikolice in polprikolice za kmetijstvo

Drugi kmetijski in gozdarski stroji
28.30.81

Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje jajc, sadja ali drugih kmetijskih
pridelkov, razen semen, zrna ali suhih stročnic
Sem ne spada:
stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih
stročnic, gl. 28.93.20

28.30.82

Molzni stroji

28.30.83

Stroji in naprave za pripravo krmil

28.30.84

Valilniki in tople baterije za piščance

28.30.85

Naprave za rejo perutnine

28.30.86

Stroji in naprave za kmetijstvo, vrtnarstvo, gozdarstvo, perutninarstvo ali
čebelarstvo, d. n.
Sem spada:
- stroji za spravilo gozdnih sortimentov, avtomatski napajalniki, naprave
za raztovarjanje silosov, oprema za čebelarstvo itd.
Sem ne spada:
kmetijsko ročno orodje, gl. 25.73.10
posnemovalniki smetane, gl. 28.93.11

28.30.9

28.4

Deli za kmetijske stroje in naprave; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje
kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav
28.30.91

Deli strojev za spravilo pridelkov

28.30.92

Deli strojev za obdelavo zemlje

28.30.93

Deli za druge kmetijske stroje in naprave

28.30.94

Deli za molzne in mlekarniške stroje in naprave, d. n.

28.30.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kmetijskih in gozdarskih strojev

Obdelovalni stroji

28.41

Stroji za oblikovanje in obdelavo kovin
28.41.1

Stroji za obdelavo kovin z laserjem, ultrazvokom ipd.; centri za strojno obdelavo kovin
ipd.
28.41.11

Stroji za obdelavo kovin z odvzemanjem materiala z laserjem, ultrazvokom,
vodnim curkom ipd.
Sem spada tudi:
- stroji za vodni razrez
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Centri za strojno obdelavo, stroji s samostojnimi obdelovalnimi enotami in
prenašalni stroji z več postajami, za obdelavo kovin

Stružnice, vrtalni in rezkalni stroji za obdelavo kovin
28.41.21

Stružnice za obdelavo kovin

28.41.22

Obdelovalni stroji za vrtanje, povrtavanje ali rezkanje kovin; stroji za vrezovanje
ali narezovanje navojev, d. n.
Sem ne spada:
- stacionarni rotacijski ali rotacijski udarni vrtalniki, 28.49.13

28.41.23

Stroji za posnemanje robov, ostrenje, brušenje ali drugačno končno obdelavo
kovin

28.41.24

Stroji za skobljanje, žaganje, odrezovanje ali drugačno rezanje kovin
Sem ne spada:
stroji za piljenje, gl. 28.49.13

28.41.3

Drugi stroji za obdelavo kovin
28.41.31

Stroji za upogibanje, robljenje in ravnanje kovin

28.41.32

Stroji za zarezovanje, izrezovanje kovin
Sem ne spada:
rezala za pločevino, gl. 28.49.13

28.41.33

Stroji in kladiva za kovanje ali stiskanje v utopih; hidravlične stiskalnice in
stiskalnice za obdelavo kovin, d. n.

28.41.34

Stroji, d. n., za obdelavo kovin, sintranih kovinskih karbidov ali kermetov, brez
odvzemanja materiala
Sem ne spada:
stroji za kovičenje, gl. 28.49.13

28.41.4

Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin
28.41.40

Deli in oprema za stroje za obdelavo kovin
Sem ne spada:
matrice za izvlekanje kovin, noži in rezila za strojno obdelavo
materialov, orodja za stiskanje, prerezovanje, preoblikovanje kovin, gl.
25.73.60

28.41.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za obdelavo kovin
28.41.99

28.49

Drugi obdelovalni stroji
28.49.1

28.49.2

28.49.9

Stroji za obdelavo kamna, lesa in podobnih trdih materialov
28.49.11

Stroji za obdelavo kamna, keramike, betona ali podobnih mineralnih materialov
ali za hladno obdelavo stekla

28.49.12

Stroji za obdelavo lesa, plute, kosti, trde gume, trde plastike ali podobnih trdih
materialov; stroji in naprave za galvanizacijo

28.49.13

Stacionarni rotacijski ali rotacijski udarni vrtalniki, stroji za piljenje, stroji za
kovičenje, rezala za pločevino

Vpenjala
28.49.21

Orodna vpenjala, samoodpiralne glave za rezanje navojev

28.49.22

Vpenjala za obdelovance

28.49.23

Razdelilne glave in druge posebne naprave za obdelovalne stroje

28.49.24

Deli in oprema za stroje za obdelavo lesa, plute, kamna, trde gume in podobnih
trdih materialov

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih obdelovalnih strojev
28.49.99

28.9
28.91

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za obdelavo kovin

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih obdelovalnih strojev

Drugi stroji in naprave za posebne namene
Metalurški stroji in naprave
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Metalurški stroji in naprave ter njihovi deli
28.91.11

Konvertorji, livarski lonci, kokile za ingote in livarski stroji; valjalne proge

28.91.12

Deli za metalurške stroje in naprave; deli za valjalne proge
Sem ne spada:
vlečne klopi, gl. 28.41.34
livarski kalupi in modelne plošče, gl. 25.73.50

28.91.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metalurških strojev in naprav
28.91.99

28.92

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metalurških strojev in naprav

Stroji in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
28.92.1

Rudarski stroji in naprave
28.92.11

Kontinuirano delujoča dvigala in transportni trakovi za delo pod zemljo

28.92.12

Stroji za spodrezovanje premoga ali kamnin ter za vrtanje predorov; drugi stroji
za vrtanje

28.92.2

Drugi stroji za ravnanje, strganje, izkopavanje, nabijanje, kopanje ali vrtanje
zemlje, mineralov ali rud, samovozni, za zemljo, minerale ali rude (vključno z
buldožerji, žličnimi bagri in cestnimi valjarji)

28.92.21

Samovozni buldožerji in poravnalni stroji

28.92.22

Samovozni grederji in ravnalniki; motorni skreperji

28.92.23

Samovozni zbijalni stroji in cestni valjarji

28.92.24

Samovozni čelni lopatasti nakladalniki

28.92.25

Samovozni žlični bagri, nakladalniki z vrtljivo nadgradnjo, razen čelnih
lopatastih nakladalnikov
Sem ne spada:
čelni lopatasti nakladalniki, gl. 28.92.24

28.92.3

28.92.26

Drugi samovozni žlični bagri in nakladalniki; drugi samovozni stroji za kopanje

28.92.27

Lemeži za buldožerje ali poravnalne stroje

28.92.28

Samorazkladalni prekucniki (dumperji) za terensko delo

Drugi stroji in naprave za kopanje
28.92.30

28.92.4

Drugi stroji in naprave za kopanje

Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in drugih
mineralnih materialov
28.92.40

Stroji in naprave za sortiranje, drobljenje, mešanje zemlje, kamenja, rud in
drugih mineralnih materialov
Sem spada tudi:
- mešalniki za beton
Sem ne spada:
stroji za obdelavo kamna, tudi za lomljenje in čiščenje kamna, gl.
28.49.11
tovornjaki z betonskimi mešalniki, gl. 29.10.59

28.92.5

Traktorji goseničarji
28.92.50

Traktorji goseničarji
Sem ne spada:
kolesni traktorji, gl. 28.30.2
prekucniki (dumperji) za uporabo zunaj cestnega omrežja, gl.
28.92.29

28.92.6

Deli za stroje in naprave za rudarstvo, pridobivanje kamnin in gradbeništvo
28.92.61

Deli za stroje in naprave za vrtanje, kopanje ali dvigovanje; deli za žerjave
Sem ne spada:
transportne posode, lopate, grabila in prijemala za žerjave, bagre ipd.,
gl. 28.22.20
lemeži za poravnalne stroje ali buldožerje, gl. 28.92.28
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28.92.62
28.92.9

Deli za stroje in naprave za obdelavo zemlje, rudnin in drugih mineralnih snovi
in mineralnih materialov

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje
naravnih kamnin in gradbeništvo
28.92.99

28.93
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za rudarstvo,
pridobivanje naravnih kamnin in gradbeništvo

Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
28.93.1

Stroji in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov, razen njihovih delov
Sem ne spada:
deli za stroje in naprave za proizvodnjo pijač, gl.28.93.31
deli za stroje in naprave za proizvodnjo živil, gl.28.93.32
deli za stroje in naprave za predelavo tobaka, gl.28.93.33
28.93.11

Centrifugalni separatorji smetane

28.93.12

Drugi stroji in naprave za proizvodnjo mlečnih izdelkov

28.93.13

Stroji in naprave za mletje ali predelavo žita in sušenih vrtnin, d. n.

28.93.14

Stroji in naprave za proizvodnjo vina, jabolčnika, sadnih sokov in podobnih
pijač

28.93.15

Neelektrične pekarniške peči; negospodinjska oprema za kuhanje ali ogrevanje

28.93.16

Sušilnice za kmetijske pridelke

28.93.17

Drugi stroji in naprave za proizvodnjo živil in pijač, tudi maščob
Sem spada tudi:
- stroji in naprave za industrijsko proizvodnjo maščob ali olj
- negospodinjska oprema za kuhanje, npr. v hotelih, restavracijah
Sem ne spada:
stroji za polnjenje steklenic, pakirane, zavijanje in tehtanje, gl.
28.29.21

28.93.18
28.93.2

Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic
28.93.20

28.93.3

28.93.9

Stroji za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih stročnic

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov
28.93.31

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo pijač

28.93.32

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo živil

28.93.33

Deli za stroje in naprave za predelavo tobaka

28.93.34

Deli strojev za čiščenje, sortiranje ali razvrščanje semena, zrnja ali suhih
stročnic

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in
tobačnih izdelkov
28.93.99

28.94

Stroji za pripravo ali predelavo tobaka, d. n.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo živil,
pijač in tobačnih izdelkov

Stroji za proizvodnjo tekstila, oblačil in usnja
28.94.1

Stroji in naprave za pripravo, predenje, tkanje in pletenje tekstila
28.94.11

Stroji za ekstrudiranje, izvlačenje, teksturiranje in rezanje umetnih ali sintetičnih
tekstilnih materialov; stroji za pripravo tekstilnih vlaken

28.94.12

Stroji za proizvodnjo preje; stroji za združevanje, sukanje ali navijanje preje

28.94.13

Strojne statve

28.94.14

Pletilni stroji, šivalno-pletilni in podobni stroji; stroji za taftiranje

28.94.15

Pomožni stroji in naprave za obdelavo tekstila; drugi tiskarski stroji
Sem spada tudi:
- nitne in žakardne naprave
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Drugi stroji in naprave za proizvodnjo tekstila in oblačil, vključno s šivalnimi stroji
28.94.21

Stroji in naprave za pranje, čiščenje, ožemanje, likanje, barvanje ipd. tekstilne
preje in blaga; stroji za proizvodnjo in dodelavo klobučevine

28.94.22

Pralni in sušilni stroji s kapaciteto > 10 kg perila; stroji za kemično čiščenje
Sem ne spada:
pralni in sušilni stroji s kapaciteto < 10 kg, gl. 27.51.13

28.94.23

Sušilne centrifuge za tekstilne izdelke

28.94.24

Šivalni stroji, razen strojev za spenjanje knjig in gospodinjskih šivalnih strojev
Sem ne spada:
gospodinjski šivalni stroji, gl. 28.94.40
knjigoveški stroji, gl. 28.99.11

28.94.3

Stroji in naprave za proizvodnjo usnja ali za izdelovanje in popravilo obutve in usnjenih
izdelkov
28.94.30

28.94.4

Gospodinjski šivalni stroji
28.94.40

28.94.5

28.94.9

Gospodinjski šivalni stroji

Deli za stroje in naprave za predenje in tkanje ter za stroje in naprave za drugo
proizvodnjo tekstila in oblačil ter za obdelavo usnja
28.94.51

Deli in pribor za tkalne in predilne stroje

28.94.52

Deli za stroje in naprave za drugo proizvodnjo tekstila in oblačil ter za obdelavo
usnja

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo tekstila,
oblačil in usnja
28.94.99

28.95

Stroji in naprave za proizvodnjo usnja ali za izdelovanje in popravilo obutve in
usnjenih izdelkov

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo
tekstila, oblačil in usnja

Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona
28.95.1

28.95.9

Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona ter njihovi deli
28.95.11

Stroji in naprave za proizvodnjo papirja in kartona

28.95.12

Deli za stroje in naprave za proizvodnjo papirja in kartona

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo papirja in
kartona
28.95.99

28.96

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev in naprav za proizvodnjo
papirja in kartona

Stroji in naprave za plastiko in gumo
28.96.1

Stroji in naprave, d. n., za obdelavo gume ali plastičnih mas ali za proizvodnjo izdelkov
iz teh materialov
28.96.10

28.96.2

Deli za stroje in naprave za obdelavo gume ali plastičnih mas, d. n.
28.96.20

28.96.9

Deli za stroje in naprave za obdelavo gume ali plastičnih mas, d. n.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev za plastiko in gumo
28.96.99

28.99

Stroji in naprave, d. n., za obdelavo plastike in gume ali za proizvodnjo izdelkov
iz teh materialov

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje strojev za plastiko in gumo

Drugi stroji za splošno rabo, d. n.
28.99.1

Tiskarski in knjigoveški stroji in naprave
28.99.11

Knjigoveški stroji in naprave, vključno s stroji za spenjanje knjig

28.99.12

Stroji, naprave in oprema za izdelavo tiskarskih stavkov, za pripravljanje ali
izdelovanje klišejev, plošč

28.99.13

Stroji in naprave za ofsetno tiskanje, razen pisarniških
Sem ne spada:
pisarniški stroji in naprave za formatno ofsetno tiskanje, gl. 28.23.21
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Drugi tiskarski stroji in naprave, razen pisarniških;
Sem ne spada:
pisarniški stroji in naprave za formatno ofsetno tiskanje gl. 28.23.21

28.99.2

Stroji, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali
polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali
ravnih ploščatih prikazovalnikov
28.99.20

28.99.3

28.99.4

Stroji in naprave za posebne namene, d. n.
28.99.31

Sušilnice za les, vlaknine, papir, karton; druge negospodinjske sušilnice

28.99.32

Vrtiljaki, gugalnice, strelišča in druge zabaviščne naprave

28.99.39

Lansirne naprave za letala, krovna prestrezala ipd.; stroji za uravnoteženje
koles; drugi stroji in naprave za posebne namene

Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave
28.99.40

28.99.5

28.99.9

Deli za tiskarske in knjigoveške stroje in naprave

Deli strojev, ki se uporabljajo izključno ali pretežno za proizvodnjo polprevodnikov ali
polprevodniških rezin, polprevodniških elementov, elektronskih integriranih vezij ali
ravnih ploščatih prikazovalnikov; deli drugih strojev in naprav za posebne namen
28.99.51

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

28.99.52

Deli za druge stroje in naprave za posebne namene

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za posebne namene
28.99.99

29

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

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih strojev za posebne namene

Motorna vozila, prikolice in polprikolice

29.1

Motorna vozila

29.10

Motorna vozila
29.10.1

29.10.2

Motorji z notranjim zgorevanjem za motorna vozila
29.10.11

Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja
≤ 1 000 cm3

29.10.12

Motorji z notranjim zgorevanjem za vozila, na vžig s svečko, s prostornino valja
> 1 000 cm3

29.10.13

Batni motorji z notranjim zgorevanjem na kompresijski vžig (dizel motorji), za
vozila

Osebna vozila
29.10.21

Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s
prostornino valja ≤ 1 500 cm3

29.10.22

Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko, s
prostornino valja > 1 500 cm3

29.10.23

Osebni avtomobili z motorjem z notranjim zgorevanjem, na kompresijski vžig
(dizel ali poldizel)

29.10.24

Druga osebna motorna vozila
Sem spada tudi:
- avtomobili z električnim motorjem
- avtomobili z wanklovim motorjem

29.10.3

Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb
29.10.30

29.10.4

Motorna vozila za prevoz 10 ali več oseb

Tovorna motorna vozila
29.10.41

Tovorna vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem, na kompresijski vžig (dizel
ali poldizel), nova
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29.10.42

Tovorna vozila z motorjem z notranjim zgorevanjem na vžig s svečko; druga
tovorna vozila, nova

29.10.43

Cestni vlačilci za polprikolice

29.10.44

Podvozja z motorji, za motorna vozila

Motorna vozila za posebne namene
29.10.51

Vozila z dvigali

29.10.52

Motorna vozila za vožnjo po snegu; golf vozila ipd.
Sem spada tudi:
- snežni skuterji
Sem ne spada:
vodni skuterji, gl. 30.12.19

29.10.59

Motorna vozila za posebne namene, d. n.
Sem spada tudi:
- gasilska vozila
- vozila z betonskim mešalcem
- vozila z vrtalno ploščadjo
- posebno ojačana vozila za prevoz denarja in dragocenosti
Sem ne spada:
avtodomi, gl. 29.10.2

29.10.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih vozil
29.10.99

29.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih vozil

Karoserije za motorna vozila; prikolice, polprikolice

29.20

Karoserije za motorna vozila; prikolice, polprikolice
29.20.1

Karoserije za motorna vozila
29.20.10

Karoserije za motorna vozila
Sem ne spada:
sestavljanje in opremljanje karoserij, gl. 29.20.40

29.20.2

Prikolice in polprikolice; zabojniki (kontejnerji)
29.20.21

Zabojniki, posebej konstruirani za en ali več načinov prevoza

29.20.22

Bivalne prikolice in polprikolice
Sem ne spada:
opremljanje bivalnih prikolic, gl. 29.20.50

29.20.23

Druge prikolice in polprikolice
Sem ne spada:
prikolice in polprikolice - priključki za uporabo v kmetijstvu, gl. 28.30

29.20.3

Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila
29.20.30

29.20.4

Deli za prikolice, polprikolice in druga nesamovozna vozila

Predelava, sestavljanje in opremljanje motornih vozil
29.20.40

Predelava, sestavljanje in opremljanje motornih vozil
Sem spada:
- ojačevanje kabin za boljšo zaščito potnikov, opremljanje tovarniških
vozil po želji kupcev, naravnavanje motornih vozil
Sem ne spada:
popravila in vzdrževanje motornih vozil, gl. 45.20

29.20.5

Opremljanje bivalnih prikolic in avtodomov
29.20.50

29.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje karoserij za motorna vozila, prikolic in
polprikolic
29.20.99
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Deli in oprema za motorna vozila

29.31

Električna in elektronska oprema za motorna vozila
29.31.1

Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, letala ali ladje
29.31.10

Kompleti vodnikov za vžig in drugi kompleti vodnikov za vozila, letala ali ladje
Sem spada tudi:
- vžigalni kabli za avtomobile

29.31.2

Druga električna oprema in naprave, za vozila ter deli zanje
29.31.21

Vžigalne svečke; vžigalni magneti; dinamomagneti; magnetni vztrajniki;
razdelilniki; vžigalne tuljave

29.31.22

Električni zaganjalniki, zaganjalniki-generatorji; drugi generatorji in oprema

29.31.23

Električna oprema za razsvetljavo ali signalizacijo za motorna vozila,
vetrobranski brisalci, naprave za odmrzovanje šip ipd.
Sem spada tudi:
- žični upori za odmrzovanje stekel v avtomobilu

29.31.3

Deli druge električne opreme za motorna vozila in motorna kolesa
29.31.30

29.31.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje električne in elektronske opreme za motorna
vozila
29.31.99

29.32

Deli druge električne opreme, d. n., za motorna vozila in motorna kolesa

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje električne in elektronske opreme za
motorna vozila

Drugi deli in oprema za motorna vozila
29.32.1

Sedeži za motorna vozila
29.32.10

29.32.2

Varnostni pasovi, zračne blazine ter deli in oprema za karoserije
29.32.20

29.32.3

Sedeži za motorna vozila
Varnostni pasovi, zračne blazine ter deli in oprema za karoserije

Deli in oprema, d. n., za motorna vozila
29.32.30

Deli in oprema za motorna vozila, d. n.
Sem spada:
- odbijači, menjalniki, zavore, pogonske osi s diferencialom, kolesa,
amortizerji, hladilniki, glušniki in izpušne cevi, sklopke, volani,
rezervoarji za gorivo, zračne varnostne blazine ipd.
Sem ne spada:
plašči in zračnice za vozila, gl. 22.11
električna napeljava za vozila, gl. 29.31
akumulatorji za zagon motorjev, gl. 27.20.21

29.32.9

Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila; sestavljanje kompletnih
konstrukcijskih sklopov za motorna vozila; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje
drugih delov in opreme za motorna vozila
29.32.91

Sestavljanje kompletnih konstrukcijskih sklopov za motorna vozila
Sem spada:
storitve sestavljanja popolnih setov za izdelavo motornih vozil
Sem ne spada:
montaža posebnih podsestavov iz dobavljenih delov, kot so odbijači,
menjalniki, hladilniki, amortizerji ipd., v motorna vozila, gl. 29.32.92

29.32.92

Sestavljanje delov in opreme za motorna vozila, d. n.
Sem spada:
- sestavljanje kupljenih ali dobavljenih (ne samoproizvedenih) delov
podkategorije 29.32.30 v skupine sestavljanja, npr. sestavljanje
izpušne opreme, koles ali odbijačev, amortizerjev, prezračevalnega ali
hladilnega sistema ipd.
Sem ne spada:
montaža kompletnih konstrukcijskih sestavov za motorna vozila,
gl. 29.32.91

29.32.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih delov in opreme za motorna
vozila
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Druga vozila in plovila

30.1

Ladje in čolni

30.11

Ladje in plavajoče konstrukcije
30.11.1

Bojne ladje
30.11.10

Bojne ladje
Sem spada tudi:
- podmornice

30.11.2

30.11.3

Ladje in podobna plovila za prevoz potnikov ali blaga
30.11.21

Potniške ladje, izletniške ladje in podobne ladje, za prevoz potnikov; trajekti
vseh vrst

30.11.22

Tankerji za prevoz nafte, naftnih derivatov, kemikalij, utekočinjenega plina

30.11.23

Ladje hladilnice, razen tankerjev

30.11.24

Druge tovorne ladje

Ribiške ladje in druga posebna plovila
30.11.31

Ribiške ladje; ladje za predelavo ali konzerviranje ribiškega ulova

30.11.32

Vlečne in potisne ladje

30.11.33

Plavajoči bagri; ladje-svetilniki, plavajoče dvigalne naprave in druga plovila
Sem spada:
- plavajoči doki
- rešilni čolni (razen tistih na vesla)
- ladje, ki imajo nekatere značilnosti vojaških ladij, uporabljajo pa jih
organi oblasti (carina, policija ipd.)
- ladje za znanstvene namene (meteorološke, hidrološke ladje ipd.)
- ledolomilci
- ladje za polaganje kablov
Sem ne spada:
- čolni na vesla, gl. 30.12.19

30.11.4

Plavajoče ali potopne proizvodne ploščadi
30.11.40

Plavajoče ali potopne proizvodne ploščadi
Sem spada:
- ploščadi, ki imajo tudi bivalne prostore, namenjene pa so eksploataciji
naftnih ali plinskih nahajališč

30.11.5

Druge plavajoče konstrukcije (vključno s splavi, rezervoarji, kesoni, bojami in svetilniki)
30.11.50

Druge plavajoče konstrukcije (tudi splavi, pontoni, kesoni, boje in svetilniki)
Sem spada:
- mrežasta plavajoča skladišča za žive ribe in rake
- pristaniški plavajoči pomoli, pontoni
- boje za privezovanje ladij, svetilne in signalne boje
- splavi
Sem spada tudi:
- sedeži za ladje in druga plovila
Sem ne spada:
- plovila za razvedrilo in šport, gl. 30.12

30.11.9

Preurejanje, obnova in opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij; storitve
podizvajalcev kot del proizvodnje ladij in plavajočih konstrukcij
30.11.91

Preurejanje in obnova ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij
Sem spada:
- večje rekonstrukcije ladij - povečanje ali bistvena menjava strukture
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Opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in konstrukcij
Sem spada:
- specializirano notranje opremljanje ladij, plavajočih ploščadi in drugih
plavajočih konstrukcij, npr. nameščanje električne inštalacije,
klimatskih naprav, notranje opreme
- specializirano barvanje ladij in drugih plavajočih konstrukcij
Sem ne spada:
- popravilo ladijskih motorjev, gl. 33.12.11
- opremljanje jadrnic in čolnov za razvedrilo, gl. 33.15.10

30.11.99

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje ladij in plavajočih konstrukcij
Sem ne spada:
- ladijski motorji, gl. 28.11

30.12

Čolni za razvedrilo in šport
30.12.1

Čolni za razvedrilo in šport
30.12.11

Jadrnice (razen napihljivih) za razvedrilo ali šport, s pomožnim motorjem ali
brez njega
Sem ne spada:
- jadra, gl. 13.92.22
- jadralne deske, gl. 32.30.13

30.12.12

Napihljivi čolni za razvedrilo ali šport
Sem ne spada:
- napihljiva oprema za plažo (blazine, obroči ipd.), gl. 32.30.15

30.12.19

Motorni čolni, čolni na vesla in druga plovila za razvedrilo ali šport
Sem spada:
- jahte (razen tistih z jadri)
- čolni na vesla, razen napihljivih
- vodni skuterji, pedalini ipd.
Sem ne spada:
- lesena vesla, gl. 16.29.14
- policijska ali carinska plovila, gl. 30.11.33
- jadrnice, gl. 30.12.11
- napihljivi čolni, z motornem ali brez, gl. 30.12.12
- jadralne deske, gl. 32.30.13

30.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje čolnov za razvedrilo in šport
30.12.99

30.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje čolnov za razvedrilo in šport

Železniška in druga tirna vozila

30.20

Železniška in druga tirna vozila
30.20.1

Lokomotive in zalogovniki
30.20.11

Lokomotive, napajane iz električnega omrežja
Sem ne spada:
- električni motorji za tirna vozila, gl. 27.11.25

30.20.12

Dizelsko-električne lokomotive
Sem ne spada:
- pogonski dizel motorji za tirna vozila, gl. 28.11.13

30.20.13
30.20.2

Druge lokomotive; lokomotivski zalogovniki

Samovozni tirni vagoni, razen vzdrževalnih ali servisnih
30.20.20

Samovozni tirni vagoni, razen vzdrževalnih ali servisnih
Sem spada:
- vagoni z motorjem, ki imajo kabino za upravljanje ter prostor za prevoz
potnikov ali blaga
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Sem spada tudi:
- samovozni vagoni, ki jih poganja elektrika, ki jo dobijo preko drsnikov
ali trole
Sem ne spada:
- vzdrževalni ali servisni vagoni, gl. 30.20.31
30.20.3

Druga tirna vozila
30.20.31

Tirna vzdrževalna ali servisna vozila

30.20.32

Nesamovozni potniški vagoni; prtljažni, poštni in drugi posebni vagoni

30.20.33

Nesamovozni tovorni vagoni
Sem spada tudi:
- rudarski vagončki
Sem ne spada:
- lokomotivski zalogovniki, gl. 30.20.13

30.20.4

Deli lokomotiv, tramvajev, vagonov; mehanske in elektromehanske naprave za kontrolo
prometa
30.20.40

Deli lokomotiv, tramvajev; vagonov; mehanske in elektromehanske naprave za
kontrolo prometa
Sem spada tudi:
- sedeži za tirna vozila
- mehanska oprema za signalizacijo, varnost in urejanje prometa
Sem ne spada:
- leseni železniški pragovi, gl. 16.10.32
- nesestavljene tirnice, gl. 24.10.75
- električne signalne, varnostne in prometno-krmilne naprave,
gl. 27.90.70

30.20.9

Obnavljanje in opremljanje tirnih vozil; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tirnih
vozil
30.20.91

Obnavljanje in opremljanje tirnih vozil
Sem spada:
- specializirano opremljanje tirnih vozil, npr. montaža električne opreme,
klimatskih naprav, sedežev, pregrad, oken itd.
- specializirano barvanje tirnih vozil

30.20.99

30.3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje tirnih vozil

Zračna in vesoljska plovila ter sorodni stroji in oprema

30.30

Zračna in vesoljska plovila ter sorodni stroji in oprema
30.30.1

30.30.2

Motorji za zračna ali vesoljska plovila; naprave za treniranje letenja
30.30.11

Letalski batni motorji na vžig s svečko

30.30.12

Turboreaktivni in turbopropelerski letalski motorji

30.30.13

Reaktivni motorji, razen turboreaktivnih

30.30.14

Naprave za treniranje letenja ter deli zanje

30.30.15

Deli za letalske motorje na vžig s svečko

30.30.16

Deli za turboreaktivne ali turbopropelerske letalske motorje

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in druga zračna plovila brez
lastnega pogona
30.30.20

Baloni in vodljivi zrakoplovi; jadralna letala, pilotirani zmaji in druga zračna
plovila brez lastnega pogona
Sem ne spada:
- padala, gl. 13.92.23
- zmaji z motorjem, gl. 30.30.32

30.30.3

Helikopterji in letala
30.30.31
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Letala in drugi zrakoplovi, z lastno maso ≤ 2 000 kg
Sem spada:
- ultra lahka letala, zmaji z motorjem ipd.

30.30.4

30.30.33

Letala in drugi zrakoplovi, z lastno maso > 2 000 kg toda ≤ 15 000 kg

30.30.34

Letala in drugi zrakoplovi, z lastno maso > 15 000 kg

Vesoljska plovila (vključno s sateliti) in lansirna vozila za vesoljska plovila
30.30.40

Vesoljska plovila (vključno s sateliti) in lansirna vozila za vesoljska plovila
Sem spada tudi:
- medcelinske balistične rakete in podobni projektili

30.30.5

Drugi deli zračnih in vesoljskih plovil
30.30.50

Drugi deli zračnih in vesoljskih plovil
Sem spada tudi:
- propelerji
- sedeži za zrakoplove
Sem ne spada:
- navigacijski instrumenti, gl. 26.51.11
- balistične rakete, gl. 30.30.40

30.30.6

Obnova in predelava letal in letalskih motorjev
30.30.60

30.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje zračnih in vesoljskih plovil
30.30.99

30.4

Obnova in predelava letal in letalskih motorjev
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje zračnih in vesoljskih plovil

Bojna vozila

30.40

Bojna vozila
30.40.1

Motorizirani tanki in druga oklepna bojna vozila ter njihovi deli
30.40.10

Motorizirani tanki in druga oklepna bojna vozila ter njihovi deli
Sem ne spada:
- posebna ojačana vozila za prevoz denarja in dragocenosti,
gl. 29.10.59

30.40.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bojnih vozil
30.40.99

30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bojnih vozil

Druga vozila

30.91

Motorna kolesa
30.91.1

Motorna kolesa in bočne prikolice
30.91.11

Motorna kolesa in kolesa s pomožnim motorjem z notranjim zgorevanjem, s
3
prostornino valja ≤ 50 cm

30.91.12

Motorna kolesa z motorjem z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja > 50
3
cm

30.91.13

Motorna kolesa, d. n.; bočne prikolice
Sem spada tudi:
- kolesa s pomožnim motorjem
Sem ne spada:
- snežni skuterji, gl. 29.10.52
- vodni skuterji, gl. 30.12.19

30.91.2

Deli in oprema za motorna kolesa in bočne prikolice
30.91.20

30.91.3

Deli in oprema za motorna kolesa in bočne prikolice

Motorji z notranjim zgorevanjem za motorna kolesa
30.91.31

Motorji za motorna kolesa, z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja
3
≤ 1 000 cm
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30.91.9

Motorji za motorna kolesa, z notranjim zgorevanjem, s prostornino valja
> 1 000 cm3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih koles
30.91.99

30.92
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje motornih koles

Kolesa in invalidski vozički
30.92.1

Kolesa in podobna vozila brez motorja
30.92.10

Kolesa in podobna vozila brez motorja
Sem ne spada:
- igrače s kolesi, gl. 32.40.31

30.92.2

Invalidski vozički
30.92.20

30.92.3

Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja ter za invalidske vozičke
30.92.30

30.92.4

Otroški vozički in njihovi deli

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koles in invalidskih vozičkov
30.92.99

30.99

Deli in oprema za kolesa in podobna vozila brez motorja ter za invalidske
vozičke

Otroški vozički in njihovi deli
30.92.40

30.92.9

Invalidski vozički

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje koles in invalidskih vozičkov

Vprežna in druga vozila
30.99.1

Vprežna in druga vozila
30.99.10

30.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vprežnih in drugih vozil
30.99.99

31

Vprežna in druga vozila
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje vprežnih in drugih vozil

Pohištvo

31.0

Pohištvo

31.00

Sedežno pohištvo in deli zanj; deli drugega pohištva
31.00.1

Sedežno pohištvo in deli zanj
31.00.11

Sedežno pohištvo s kovinskim ogrodjem
Sem ne spada:
- sedeži za avtomobile, gl. 29.32.10
- sedeži za čolne, ladje, gl. 30.11.50
- sedeži za tirna vozila, gl. 30.20.40
- sedeži za zrakoplove, gl. 30.30.50

31.00.12

Sedežno pohištvo z lesenim ogrodjem
Sem spada tudi:
- sedeži iz bambusa, trsja, protja ipd.

31.00.13

Drugo sedežno pohištvo
Sem spada tudi:
- sedeži iz plastičnih mas

31.00.14
31.00.2

Deli pohištva (razen sedežnega)
31.00.20

31.00.9

Deli sedežnega pohištva
Deli pohištva (razen sedežnega)

Tapeciranje sedežnega pohištva; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sedežnega
pohištva in delov pohištva
31.00.91

Tapeciranje sedežnega pohištva
Sem spada:
- tapeciranje sedežnega in drugega pohištva
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31.00.99

31.01

pletarska dela pri stolih in drugih sedežih

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje sedežnega pohištva in delov
pohištva

Pohištvo za poslovne in prodajne prostore
31.01.1

31.01.9

Pohištvo za poslovne in prodajne prostore
31.01.11

Kovinsko pisarniško pohištvo

31.01.12

Leseno pisarniško pohištvo

31.01.13

Leseno pohištvo za prodajne prostore

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.01.99

31.02

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje pohištva za poslovne in prodajne
prostore

Kuhinjsko pohištvo
31.02.1

Kuhinjsko pohištvo
31.02.10

Kuhinjsko pohištvo
Sem spada:
- kuhinjski pulti, omarice, tudi vgradne

31.02.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kuhinjskega pohištva
31.02.99

31.03

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kuhinjskega pohištva

Žimnice
31.03.1

Žimnice
31.03.11

Nosilci za žimnice

31.03.12

Posteljni vložki
Sem ne spada:
- polnjene blazine, prešite odeje, pernice, gl. 13.92.24
- napihljive blazine iz gume, gl. 22.19.73
- vodne blazine iz plastičnih mas, gl. 22.29.29

31.03.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žimnic
31.03.99

31.09

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje žimnic

Drugo pohištvo
31.09.1

Drugo pohištvo
31.09.11

Kovinsko pohištvo, d. n.

31.09.12

Leseno pohištvo za spalnice, jedilnice in dnevne sobe
Sem spada:
- postelje, omare, komode, jedilne mize, predalčniki, regali ipd.

31.09.13

Leseno pohištvo, d. n.
Sem spada:
- leseno kopalniško in vrtno pohištvo
Sem ne spada:
- pohištvo iz bambusa ali trstike, gl. 31.09.14

31.09.14

Pohištvo iz plastičnih mas ali drugih materialov (npr. trstike, protja ali bambusa)
Sem ne spada:
- mize in klopi iz betona, gl. 23.69.19
- svetilke, gl. 27.40

31.09.9

Dodelava novega pohištva; storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega pohištva
31.09.91

Dodelava in obdelava novega pohištva (razen tapeciranja sedežnega pohištva)
Sem spada tudi:
- lakiranje, poliranje, barvanje pohištva v okviru proizvodnega procesa
Sem ne spada:
- tapeciranje pohištva, gl. 31.00.91
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31.09.99

32

obdelava, popravila in vzdrževanje starega pohištva, gl. 95.24.10

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugega pohištva

Drugi izdelki

32.1

Nakit, bižuterija in podobni izdelki

32.11

Kovanci
32.11.1

Kovanci
32.11.10

Kovanci
Sem spada tudi:
- kovanci iz plemenitih kovin
Sem ne spada:
- kolajne iz neplemenitih kovin, gl. 25.99.24
- numizmatični primerki kovancev, gl. 91.02.20

32.11.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovancev
32.11.99

32.12

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje kovancev

Nakit in podobni izdelki
32.12.1

Nakit in podobni izdelki
32.12.11

Biseri, dragi ali poldragi kamni, tudi obdelani, toda nenanizani, nesortirani in
nevdelani
Sem ne spada:
- piezoelektrični kremen ter neobdelani umetni dragi in poldragi kamni,
gl. 20.13.68
- industrijski diamanti, gl. 32.12.12

32.12.12

Industrijski diamanti, obdelani; prah iz naravnih ali sintetičnih dragih ali
poldragih kamnov

32.12.13

Nakit in deli nakita; zlatarski izdelki in deli zanje
Sem spada tudi:
- namizni pribor ter toaletni, pisarniški, verski predmeti ipd. iz plemenitih
kovin
- medalje iz plemenitih kovin
- predelava nakita
Sem ne spada:
- bižuterija, gl. 32.13.10
- pisala z deli iz plemenitih kovin, gl. 32.99.13

32.12.14

Drugi predmeti iz plemenitih kovin; predmeti iz naravnih ali kultiviranih biserov,
dragih ali poldragih kamnov
Sem spada:
- tehnični izdelki iz plemenitih kovin kot so katalizatorji v obliki mrežic,
topilni lončki, zlate anode ipd.
- namizna pisarniška oprema iz plemenitih kovin
- pisarniški pribor iz plemenitih kovin
- galanterija iz plemenitih kovin
Sem ne spada:
- ohišja za ure iz plemenitih kovin, gl. 26.52.11

32.12.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nakita in podobnih izdelkov
32.12.99

32.13

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje nakita in podobnih izdelkov

Bižuterija
32.13.1

Bižuterija
32.13.10

Bižuterija
Sem spada tudi:
- značke in druga bižuterija iz navadnih kovin
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Sem ne spada:
- nakit iz plemenitih kovin, gl. 32.12.13
32.13.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bižuterije
32.13.99

32.2

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje bižuterije

Glasbila

32.20

Glasbila
32.20.1

Klavirji, orgle in druge brenkala in godala; klaviature; metronomi, glasbene vilice;
mehanizmi za glasbene skrinje
32.20.11

Klavirji in druga glasbila s klaviaturo in strunami

32.20.12

Druga brenkala in godala

32.20.13

Orgle, harmoniji in podobna glasbila; harmonike; orglice; pihala in trobila

32.20.14

Glasbila, katerih zvok nastane ali se ojačuje električno
Sem spada:
- električne kitare, sintesajzerji, električne orgle, digitalni klavirji

32.20.15

Druga glasbila
Sem spada:
- tolkala, lajne, glasbene skrinje, pojoče žage, ropotulje, ustne sirene,
piščalke ipd.

32.20.16
32.20.2

Metronomi, glasbene vilice in intonacijske piščalke; mehanizmi za glasbene
skrinje; strune

Deli in oprema za glasbila
32.20.20

Deli in oprema za glasbila
Sem ne spada:
- škatle za glasbila, gl. 15.12.12
- ojačevaniki, gl. 26.40.43
- glasbila - igračke, gl. 32.40.39

32.20.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje glasbil
32.20.99

32.3

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje glasbil

Športna oprema

32.30

Športna oprema
32.30.1

Športna oprema
32.30.11

Smuči in druga smučarska oprema, razen smučarskih čevljev; drsalke in
kotalke; deli zanje
Sem spada tudi:
- čevlji z vgrajenimi drsalkami ali kotalkami (rolerji)
Sem ne spada:
- montaža smučarskih vezi in popravilo smuči, gl. 95.29.14

32.30.12

Smučarski čevlji

32.30.13

Vodne smuči, jadralne deske in druga oprema za vodne športe
Sem spada tudi:
- plavutke in maske za potapljanje

32.30.14

Rekviziti in oprema za gimnastiko, fitnes ali atletiko
Sem spada tudi:
- naprave za fitnes

32.30.15

Drugi rekviziti in oprema za šport in igre na prostem; igrala za otroška igrišča,
montažni bazeni
Sem spada tudi:
- mreže za športne igre
- športni loki
- napihljiva oprema za plažo (blazine, obroči ipd.)
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Ribiške palice in drug pribor za ribolov; oprema za športni lov in ribolov, d. n.
Sem ne spada:
- profesionalne ribiške mreže, gl. 13.94.12
- podvodne puške, gl. 25.40.12
- plavutke in maske za potapljanje, gl. 32.30.13
- akvalunge, gl. 32.50.21

32.30.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje športne opreme
32.30.99

32.4

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje športne opreme

Rekviziti za igre in igrače

32.40

Rekviziti za igre in igrače
32.40.1

32.40.2

Lutke človeške oblike; igrače v obliki živali ali fantazijskih bitij; deli zanje
32.40.11

Lutke človeške oblike

32.40.12

Igrače v obliki živali ali fantazijskih bitij

32.40.13

Deli in oprema za lutke človeške oblike

Vlakci in oprema zanje; drugi pomanjšani modeli ali konstrukcijske igrače
32.40.20

32.40.3

Vlakci in oprema zanje; drugi zmanjšani modeli in konstrukcijske igrače

Druge igrače, vključno z igračami-glasbili
32.40.31

Otroške igrače s kolesi, za jahanje ali vožnjo; vozički za lutke

32.40.32

Sestavljanke, zloženke
Sem spada tudi:
- kocke za sestavljanje

32.40.39
32.40.4

32.40.9

Rekviziti za igre in zabavo
32.40.41

Igralne karte

32.40.42

Oprema za biljard in druge namizne ali družabne igre; igralni avtomati, ki se
poženejo s kovancem ali žetonom

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rekvizitov za igre in igrač
32.40.99

32.5

Rekviziti za igre in igrače, d. n.

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje rekvizitov za igre in igrač

Medicinski instrumenti, naprave in pripomočki

32.50

Medicinski instrumenti, naprave in pripomočki
32.50.1

Medicinski instrumenti in naprave
32.50.11

Zobozdravniški instrumenti in naprave

32.50.12

Medicinski ali laboratorijski sterilizatorji

32.50.13

Injekcijske brizgalke, igle, katetri, kanile ipd.; oftalmološki in drugi instrumenti in
naprave, d. n.
Sem spada:
- instrumenti in naprave za okuliste, endoskopi, stetoskopi, transfuzijske
naprave, naprave za dializo, merjenje krvnega pritiska, anestezijo
- kirurški instrumenti in orodja
Sem spada tudi:
- kontracepcijske spirale
Sem ne spada:
- kemični kontarcepcijski preparati, gl. 21.20.22
- laboratorijske naprave za analizo krvi, urina ipd., gl. 26.51.53
- sterilni katgut ipd. za šivanje ran, gl. 32.50.50
- termometri, medicinski, gl. 32.50.50
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Terapevtski instrumenti in naprave; ortopedske in protetične naprave in pripomočki
32.50.21

Terapevtski instrumenti in naprave; dihalne naprave
Sem spada tudi:
- akvalunge

32.50.22

Umetni sklepi; ortopedske naprave; umetno zobovje; zobni nastavki; umetni
deli telesa, d. n.
Sem spada:
- zobne proteze in umetni zobje
- umetni sklepi
- umetne žile, srčne zaklopke ter drugi umetni deli telesa
Sem spada tudi:
- ortopedska obutev po meri, kilni pasovi, bergle
Sem ne spada:
- nogavice za krčne žile, gl. 14.31.10
- serijska obutev, gl. 15.20
- masa za zobne zalivke, cement za rekonstrukcijo kosti ipd.,
gl. 32.50.50

32.50.23
32.50.3

Operacijske mize, zobozdravniški stoli in drugo medicinsko ali veterinarsko pohištvo
32.50.30

32.50.4

Deli in oprema protetičnih in ortopedskih naprav
Operacijske mize, zobozdravniški stoli in drugo medicinsko ali veterinarsko
pohištvo

Očala, leče in deli zanje
32.50.41

Kontaktne leče; leče za očala iz katerih koli materialov
Sem ne spada:
- neobdelani optični elementi in steklo, gl. 23.19.22

32.50.42

Očala in podobni izdelki, korektivni, zaščitni ali drugi
Sem ne spada:
- montaža leč v očala za znanega kupca (pripasovanje očal),
gl. 47.00.83

32.50.5

32.50.43

Okviri za očala ipd.

32.50.44

Deli okvirov za očala ipd.

Drugi medicinski in terapevtski pripomočki in oprema
32.50.50

Drugi medicinski in terapevtski pripomočki in oprema
Sem spada tudi:
- zobni cement (za plombe), reagent za določanje krvnih skupin in
reagenti, namenjeni za uporabo na bolnikih
- sterilni katgut ipd. za šivanje ran
- medicinski termometri

32.50.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje medicinskih instrumentov, naprav in
pripomočkov
32.50.99

32.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje medicinskih instrumentov, naprav in
pripomočkov

Drugi končni izdelki, d. n.

32.91

Metle in krtače
32.91.1

Metle in krtače
32.91.11

Metle in krtače za gospodinjstvo

32.91.12

Zobne ščetke, ščetke za lase in druge ščetke za osebno nego; slikarski in
kozmetični čopiči

32.91.19

Druge krtače, d. n.
Sem spada tudi:
- pleskarski čopiči, valjčki in mački
- krtače, ki so deli strojev ipd.
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Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje metel in krtač

Drugje nerazvrščeni končni izdelki
32.99.1

Zaščitna pokrivala; pisala, table, žigi ipd.
32.99.11

Zaščitne čelade in drugi zaščitni izdelki
Sem spada tudi:
- plinske maske
- ognjevarna in zaščitna oblačila
- plutovinasti rešilni pasovi
- ušesni in protihrupni čepki (npr. za plavanje in varovanje pred hrupom)
- kovinska zaščitna pokrivala in drugi kovinski izdelki za osebno zaščito
- varnostni pasovi ter drugi pasovi za poklicno rabo

32.99.12

Kemični svinčniki; flomastri, markerji in podobna polstena pisala; patentni
svinčniki

32.99.13

Peresa za tuširanje; nalivna peresa in podobna peresa
Sem spada tudi:
- pisala z deli iz plemenitih kovin

32.99.2

32.99.14

Kompleti najmanj dveh pisal; peresniki, držala za svinčnike in podobna držala;
deli zanje

32.99.15

Svinčniki, barvniki, mine za svinčnike, voščenke, risalno oglje, pisalna ali
risalna kreda in krojaška kreda

32.99.16

Table; datumski pečati, žigi, numeratorji ipd.; trakovi za pisalni stroj ipd.;
blazinice za žige

Dežniki; sprehajalne palice; gumbi; nedokončani gumbi; zadrge; deli zanje
32.99.21

Dežniki in sončniki; sprehajalne palice ipd.
Sem ne spada:
- biči, gl. 15.12.11

32.99.22

Deli, okraski in pribor za dežnike, sončnike, sprehajalne palice ipd.
Sem ne spada:
- deli, okraski in pribor za biče, gl. 15.12.11

32.99.3

32.99.23

Pritiskači, gumbi; zadrge

32.99.24

Nedokončani gumbi; deli zadrg

Izdelki iz človeških las ali živalske dlake; podobni izdelki iz tekstilnih materialov
32.99.30

32.99.4

Izdelki iz človeških las ali živalske dlake; podobni izdelki iz tekstilnih materialov

Vžigalniki, pipe in deli zanje; netila; bombice z gorivi za vžigalnike
32.99.41

Vžigalniki za cigarete ipd.; pipe, ustniki za cigare ali cigarete ter deli zanje

32.99.42

Deli vžigalnikov; piroforne zlitine; netiva
Sem ne spada:
- vžigalne vrvice, gl. 20.51.12
- pirotehnični izdelki, gl. 20.51.13

32.99.43

Tekoča ali utekočinjena goriva za vžigalnike, v bombicah s prostornino
≤ 300 cm3
Sem spada tudi:
- plinske bombice za taborjenje

32.99.5
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Praznični, karnevalski, čarovniški in drugi izdelki za zabavo

32.99.52

Glavniki, sponke za lase ipd.; lasnice; navijalke; parfumske pršilke ter deli
zanje
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Instrumenti, naprave in modeli, namenjeni za demonstriranje
Sem spada:
- naprave za demnostracijo fizikalnih zakonov
- anatomski modeli, modeli strojev in naprav
- reliefni zemljevidi
- makete mest, spomenikov ipd.

32.99.54

Sveče vseh vrst

32.99.55

Umetno cvetje, listje in sadeži in njihovi deli

32.99.59

Ročna sita, termovke, izložbene lutke in razni drugi izdelki
Sem spada tudi:
- globusi
- krste

32.99.6

Gačenje in prepariranje živali, trofej ipd.
32.99.60

32.99.9

Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov
32.99.99

33

Gačenje in prepariranje živali, trofej ipd.
Storitve podizvajalcev kot del proizvodnje drugih izdelkov

Popravila in montaža strojev in naprav

33.1

Popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav

33.11

Popravila kovinskih izdelkov
33.11.1

Popravila in vzdrževanje kovinskih izdelkov
33.11.11

Popravila in vzdrževanje gradbenih kovinskih izdelkov
Sem ne spada:
- barvanje kovinskih gradbenih konstrukcij, gl. 43.34.10

33.11.12

Popravila in vzdrževanje kovinskih cistern, rezervoarjev in kontejnerjev
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje kovinskih cistern in rezervoarjev s prostornino
več kot 300 l
- popravila in vzdrževanje zabojnikov (kontejnerjev), oblikovanih za eno
ali več oblik prevoza tovora (npr. železniško-ladijski prevoz),
zabojnikov za odpadke
- popravila in vzdrževanje kotlov za toplarne
Sem ne spada:
- popravilo in vzdrževanje kotlov in naprav za centralno ogrevanje,
gl. 43.22.12

33.11.13

Popravila in vzdrževanje parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
Sem ne spada:
- popravilo in vzdrževanje kotlov in naprav za centralno ogrevanje,
gl. 43.22.12
- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 81.22.13
- popravila in vzdrževanje toplovodnih bojlerjev za centralno ogrevanje,
gl. 33.11.12

33.12

33.11.14

Popravila in vzdrževanje orožja

33.11.19

Popravila in vzdrževanje drugih kovinskih izdelkov

Popravila strojev in naprav
33.12.1

Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za splošne namene
33.12.11

Popravila in vzdrževanje motorjev in turbin, razen za zrakoplove in motorna
vozila
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje ladijskih motorjev, tudi izvenkrmnih motorjev
za čolne
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Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje letalskih motorjev, gl. 33.16.10
- popravila in vzdrževanje avtomobilskih motorjev, gl. 45.20
33.12.12

Popravila in vzdrževanje naprav za fluidno tehniko, drugih črpalk,
kompresorjev, pip in ventilov

33.12.13

Popravila in vzdrževanje ležajev, gredi, zobnikov in elementov za mehanski
prenos energije

33.12.14

Popravila in vzdrževanje peči in gorilnikov
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje kotlov za toplarne, gl. 33.11.12
- popravila in vzdrževanje gospodinjskih bojlerjev in gorilnikov za
centralno ogrevanje, gl. 43.22.12
- čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 81.22.13

33.12.15

Popravila in vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje žičnic, vlečnic ipd.
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje hišnih dvigal in tekočih stopnic, 43.29.19

33.12.16

Popravila in vzdrževanje pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in
perifernih naprav)
Sem ne spada:
- popravila računalnikov in perifernih naprav, gl. 95.11.10

33.12.17

Popravila in vzdrževanje ročnih obdelovalnih strojev

33.12.18

Popravila in vzdrževanje negospodinjskih hladilnih in prezračevalnih naprav
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje vgrajenih hišnih klimatskih in prezračevalnih
naprav, gl. 43.22.12

33.12.19
33.12.2

Popravila in vzdrževanje drugih strojev in naprav za splošne namene

Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za posebne namene
33.12.21

Popravila in vzdrževanje kmetijskih in gozdarskih strojev in naprav
Sem ne spada:
- popravila vrtnih kosilnic in podobne vrtne opreme, gl. 95.22.10

33.12.22

Popravila in vzdrževanje obdelovalnih strojev

33.12.23

Popravila in vzdrževanje metalurških strojev in naprav

33.12.24

Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za rudarstvo, pridobivanje kamnin in
gradbeništvo

33.12.25

Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih
izdelkov

33.12.26

Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja
in usnjenih izdelkov
Sem ne spada:
- popravila gospodinjskih pralnih, šivalnih strojev, gl. 95.22.10

33.13

Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona

33.12.28

Popravila in vzdrževanje strojev in naprav za proizvodnjo plastike in gume

33.12.29

Popravila in vzdrževanje drugih strojev in naprav za posebne namene

Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.13.1
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33.12.27

Popravila in vzdrževanje elektronskih in optičnih naprav
33.13.11

Popravila in vzdrževanje merilnih, preizkuševalnih in navigacijskih instrumentov
in naprav

33.13.12

Popravila in vzdrževanje sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih
naprav
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33.13.13

Popravila in vzdrževanje profesionalnih optičnih instrumentov in fotografske
opreme
Sem ne spada:
- popravila amaterske fotografske opreme in kamer, gl. 95.29.19
- montaža ustreznih leč v očala za znanega kupca (pripasovanje očal),
gl. 47.00.83

33.13.19

33.14

Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih elektronskih naprav

Popravila električnih naprav
33.14.1

33.15

Popravila in vzdrževanje električnih naprav
33.14.11

Popravila in vzdrževanje elektromotorjev, generatorjev, transformatorjev ter
naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike

33.14.19

Popravila in vzdrževanje drugih profesionalnih električnih naprav

Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.15.1

Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.15.10

Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
Sem spada tudi:
- popravilo, barvanje, opremljanje in vzdrževanje jadrnic in čolnov za
razvedrilo ali šport
Sem ne spada:
- specializirano barvanje ladij, gl. 30.11.92

33.16

Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
33.16.1

Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
33.16.10

Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje letalskih motorjev
Sem ne spada:
- vzdrževanje zrakoplovov v hangarjih, gl. 52.23.19

33.17

Popravila in vzdrževanje drugih vozil (razen motornih vozil)
33.17.1

Popravila in vzdrževanje drugih vozil (razen motornih vozil)
33.17.11

Popravila in vzdrževanje tirnih vozil
Sem ne spada:
- vzdrževanje tirnih vozil na ranžirnih postajah, gl. 52.21.19

33.17.19

33.19

Popravila in vzdrževanje vprežnih in drugih vozil

Popravila drugih naprav
33.19.1

Popravila drugih naprav
33.19.10

Popravila drugih naprav
Sem spada tudi:
- popravila in vzdrževanje gumijastih ali plastičnih cevi, transmisijskih
jermenov in drugih izdelkov iz gume
- obnova, popravila in vzdrževanje orgel in zgodovinskih glasbil
Sem ne spada:
- vzdrževanje in popravila avtomobilskih plaščev in zračnic, gl. 45.20.13

33.2

Montaža industrijskih strojev in naprav

33.20

Montaža industrijskih strojev in naprav
33.20.1

Montaža kovinskih naprav, razen strojev
Sem ne spada:
-

storitve inštalacije strojev in opreme, gl. 33.20.3
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Montaža kotlov za pridobivanje vodne pare (razen kotlov za centralno
ogrevanje) ter pripadajočih kovinskih cevnih sistemov v industrijskih obratih
Sem spada:
- montaža kotlov za jedrske reaktorje
- montaža industrijskih parnih generatorjev, pa tudi pripadajočih cevnih
sistemov, napeljav, rezervoarjev in ventilov
-

Sem spada tudi:
inštalacija kovinskih cevnih sistemov v industrijskih obratih

Sem ne spada:
- montaža hišnega centralnega ogrevanja, gl. 43.22.12
33.20.12

Montaža drugih kovinskih naprav, razen strojev
Sem spada:
- montaža kotlov toplarn, pa tudi kotlov za industrijsko centralno
ogrevanje in ogrevanje večjih stanovanjskih blokov
Sem spada tudi:
- montaža kovinskih cistern in rezervoarjev s prostornino več kot 300 l
Sem ne spada:
- montaža hišnega centralnega ogrevanja, gl. 43.22.12
- montaža strojev in opreme, gl. 33.20.2 in 33.20.3

33.20.2

Montaža strojev in naprav za splošne namene
33.20.21

Montaža pisarniških in računskih strojev
Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje pisarniških strojev, gl. 33.12.16

33.20.29

Montaža drugih strojev in naprav za splošne namene
Sem spada tudi:
- storitve priključevanja na napeljave hidravličnih ali pnevmatičnih
sistemov
Sem ne spada:
- montaža gospodinjskih bojlerjev in gorilnikov za centralno ogrevanje,
gl. 43.22.12
- montaža hišnih dvigal in tekočih stopnic, gl. 43.29.19

33.20.3

Montaža strojev in naprav za posebne namene
33.20.31

Montaža industrijskih strojev in naprav za kmetijstvo

33.20.32

Montaža strojev in naprav za obdelavo kovin

33.20.33

Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za metalurgijo

33.20.34

Montaža industrijskih strojev in naprav ter opreme za rudarstvo

33.20.35

Montaža strojev in naprav za proizvodnjo živil, pijač in tobačnih izdelkov

33.20.36

Montaža strojev in naprav za proizvodnjo tekstila, oblačil, usnja in usnjenih
izdelkov

33.20.37

Montaža strojev in naprav za proizvodnjo papirja in kartona

33.20.38

Montaža strojev in naprav za proizvodnjo plastike in gume

33.20.39

Montaža drugih strojev in naprav za posebne namene
Sem spada tudi:
- montaža centralnih računalniških naprav

33.20.4

Montaža elektronskih in optičnih naprav
33.20.41
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Montaža profesionalne elektronske opreme
Sem spada:
- montaža profesionalnih avdio in video naprav v tonskih studijih,
konferenčnih dvoranah ipd.
Sem ne spada:
- montaža električne napeljave in stikal v stavbah, gl. 43.21.10

33.20.5

Montaža električnih naprav
33.20.50

Montaža električnih naprav
Sem ne spada:
- montaža električne napeljave in ožičenje v stavbah, gl. 43.21.10

33.20.6

Montaža opreme za industrijsko procesno krmiljenje
33.20.60

Montaža opreme za industrijsko procesno krmiljenje
Sem spada:
- načrtovanje in sestavljanje sistemov za kontinuirano industrijsko
procesno krmiljenje ali avtomatizirano proizvodnjo, tudi brez dobave
instrumentov

33.20.7

Montaža drugih naprav in opreme, d. n.
33.20.70

Montaža drugih naprav in opreme, d. n.
Sem spada tudi:
- montaža, sestavljanje in rekonstrukcija orgel
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OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO
35

Oskrba z električno energijo, plinom in paro

35.1

Oskrba z električno energijo

35.11

Električna energija
35.11.1

Električna energija
35.11.10

Električna energija
Sem spada:
- električna energija ne glede na način pridobivanja: toplotna, jedrska,
plinske turbine, dizelsko gorivo, hidroelektrarne in drugi obnovljivi viri

35.12

Prenos električne energije
35.12.1

Prenos električne energije
35.12.10

Prenos električne energije
Sem spada:
- prenos električne energije od elektrarne do distribucijske mreže, preko
visoko napetostnih (110kV) daljnovodih
Sem ne spada:
- distribucija električne energije, gl. 35.13.10
- montaža električnih števcev, gl. 43.21.10

35.13

Distribucija električne energije
35.13.1

Distribucija električne energije
35.13.10

Distribucija električne energije
Sem spada:
- distribucija električne energije preko daljnovodov nižjih napetosnih
nivojev (navadno do 35 kV) in omrežja do končnega porabnika
- vzdrževanje električnih števcev
Sem ne spada:
- prenos električne energije, gl. 35.12.10
- montaža električnih števcev, gl. 43.21.10
- odčitavanje števcev porabe elektrike, gl. 82.99.19

35.14

Trgovanje z električno energijo
35.14.1

Trgovanje z električno energijo
35.14.10

Trgovanje z električno energijo
Sem spada:
- prodaja nabavljene električne energije porabnikom
- storitve posrednikov pri prodaji električne energije preko distribucijskih
sistemov, ki ga upravljajo drugi
- operativne storitve borze za elektriko in prenosne kapacitete

35.2

Oskrba s plinastimi gorivi

35.21

Industrijski plin
35.21.1

Premogov plin, vodni plin, generatorski plin in podobni plini, razen naftnih plinov
35.21.10

Premogov plin, vodni plin, generatorski plin in podobni plini, razen naftnih plinov
Sem spada:
- plini, pridobljeni z destilacijo premoga v koksarnah in plinarnah
- plin, pridobljen iz rastlinskih ali drugih odpadkov
Sem ne spada:
- zemeljski plin, gl. 06.20.10
- rafinirani naftni plini, gl. 19.20.3
- tehnični plini, gl. 20.11.1

144

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

35.22

D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.22.1

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.22.10

Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
Sem spada:
- distribucija plina po plinovodni mreži, ter tudi distribucija zemeljskega
plina in naftnih plinov
- vzdrževanje plinomerov
Sem ne spada:
- montaža plinomerov, gl. 43.22.20
- transport plina po transportnih plinovodih, gl. 49.50.11
- odčitavanje števcev porabe plina, gl. 82.99.19

35.23

Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.23.1

Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.23.10

Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
Sem spada:
- prodaja ali posredovanje pri prodaji plina uporabnikom preko
plinovodnih omrežij, ki jih upravljajo drugi
- blagovna borza za plinasta goriva
Sem ne spada:
- veleprodaja plina v cisternah ali jeklenkah, gl. 46.71.13
- maloprodaja plina v jeklenkah, gl. 47.00.85

35.3

Oskrba s paro, vročo in hladilno vodo

35.30

Oskrba s paro, vročo in hladilno vodo
35.30.1

Oskrba s paro in vročo vodo
35.30.11

Para in vroča voda

35.30.12

Distribucija pare in vroče vode po toplovodih
Sem spada:
- oskrba z vročo vodo in paro za ogrevanje, tehnološko rabo ali druge
namene
Sem ne spada:
- montaža števcev porabe vroče vode, gl. 43.21.10
- odčitavanje merilcev porabe vroče vode, gl. 82.99.19

35.30.2

Led; oskrba s hladilnim zrakom in hladilno vodo
35.30.21

Led, tudi led za ohlajevanje
Sem spada tudi:
- led za hlajenje (ni namenjen prehrani)

35.30.22

Oskrba s hladilnim zrakom in hladilno vodo
Sem spada:
- oskrba s hladilno vodo prek omrežja
- oskrba s hladilnim zrakom prek omrežja
- oskrba z ledom
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OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN
ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA
36

Voda; obdelava vode in oskrba z njo

36.0

Voda; obdelava vode in oskrba z njo

36.00

Voda; obdelava vode in oskrba z njo
36.00.1

Naravna voda
36.00.11

Pitna voda
Sem ne spada:
- stekleničena pitna voda, gl. 11.07.11
- oskrba z vročo vodo po toplovodih, gl. 35.30.12
- oskrba s hladilno vodo prek omrežja, gl. 35.30.22
- oskrba z ledom, gl. 35.30.22

36.00.12

Nepitna voda
Sem ne spada:
- oskrba z vročo vodo po toplovodih, gl. 35.30.12
- oskrba s hladilno vodo prek omrežja, gl. 35.30.22
- oskrba z ledom, gl. 35.30.22

36.00.2

Obdelava in distribucija vode po vodovodni mreži
36.00.20

Obdelava in distribucija vode po vodovodni mreži
Sem spada:
- storitve čiščenja vode in njena dobava
- storitev čiščenja vode za industrijske idr. namene
- storitev distribucije vode po glavnih ceveh
- operativne storitve na namakalnih kanalih
- stortive vzdrževanja števcev porabe vode
- zbiranje vode iz različnih virov:

zbiranje vode iz jezer, rek, izvirov, zajetij ipd.

zbiranje deževnice
- razsoljevanje morske vode ali slanice, če je glavni namen pridobivanje
vode
Sem spada tudi:
- distribucija vode na razne načine gospodinjstvom, industriji, kmetijstvu
ali drugim porabnikom po cevovodih, s tovornjaki ali drugimi
transportnimi sredstvi
Sem ne spada:
- delovanje namakalnih naprav za poljedelstvo, gl. 01.61.10
- ravnanje z odpadnimi vodami samo zaradi preprečevanja
onesnaževanja, gl. 37.00.11
- gradnja in vzdrževanje vodovodov, gl. 42.21.1
- montaža števcev porabe vode, gl. 43.22.11
- transport vode po prenosnih cevovodih, gl. 49.50.19
- odčitavanje števcev porabe vode, gl. 82.99.19

36.00.3

Trgovanje z vodo po vodovodni mreži
36.00.30

37

Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato

37.0

Ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato

37.00

Ravnanje z odplakami, kanalizacijsko blato
37.00.1

146

Trgovanje z vodo po vodovodni mreži

Ravnanje z odplakami

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

37.00.11

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN
ODPADKI TER SANIRANJE OKOLJA

Odstranjevanje in čiščenje odpadnih voda
Sem spada:
- zbiranje in odvajanje komunalnih odplak in padavinskih voda s
pomočjo odvodnih cevi, kanalizacije ali drugače (npr. z vozili)
- procesi, kot so redčenje, precejanje in filtriranje, sedimentiranje,
kemično zgoščevanje itd. odpadnih voda in odplak (tudi gospodinjskih
in industrijskih voda ter vode iz kopalnih bazenov)
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov
Sem ne spada:
- zbiranje, čiščenje in distribucija vode, gl. 36.00
- distribucija vode po vodovodni mreži, gl. 36.00.20
- gradnja, popravila in predelave odtočnih kanalov, gl. 42.21.2

37.00.12

Praznjenje in čiščenje greznic in septičnih jam
Sem spada:
- praznenje in čiščenje greznic, septičnih jam in rezervoarjev
- vzdrževanje kemičnih stranišč
Sem ne spada:
- čiščenje onesnaženih površinskih voda in podtalnice, gl. 39.00.11
- gradnja kanalizacije, gl. 42.21
- čiščenje odtočnih cevi v stavbah, gl. 43.22.11

37.00.2

Kanalizacijsko blato
37.00.20

38

Kanalizacijsko blato

Zbiranje, odvoz in ravnaje z odpadki; reciklaža

38.1

Odpadki; zbiranje in odvoz odpadkov

38.11

Nenevarni odpadki; zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
Sem spada tudi:
- zbiranje gradbenih odpadkov in odpadkov rušenja
- zbiranje in odstranjevanje okruškov, dračja ipd.
- zbiranje odpadkov iz predilnic
- odstrajevanje nenevarnih odpadkov
38.11.1

Zbiranje nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje
38.11.11

Zbiranje komunalnih nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje
Sem spada:
- zbiranje gospodinjskih odpadkov, namenjenih za reciklažo, s pomočjo
posebnih kontejnerjev za posamezno vrsto odpadkov, kosovnega
odvoza ipd.:

že sortiranih ali pomešanih odpadkov kot so papir, plastika,
steklo, aluminij, železo, organski odpadki
Sem ne spada:
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje, gl. 38.32.1
- predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za nadaljnjo
predelavo, gl. 38.32.1
- veleprodaja odpadkov, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, pakiranjem
itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja,gl. 46.77.10

38.11.19

Zbiranje drugih nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje
Sem spada:
- zbiranje industrijskih in podobnih nenevarnih odpadkov, namenjenih za
reciklažo, z rednim ali občasnim odvozom:

že sortiranih ali pomešanih odpadkov kot so papir, plastika,
steklo, aluminij, železo in drugi negospodinjski odpadki
Sem ne spada:
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje, gl. 38.32.1
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predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za nadaljnjo
predelavo, gl. 38.32.1
veleprodaja odpadkov, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, pakiranjem
itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja, gl. 46.77.10

Zbiranje nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje
38.11.21

Zbiranje komunalnih nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje
Sem spada:
- splošno zbiranje odpadkov, smeti iz rezidenčnih stanovanj, vklj. z
zbiranjem odpadkov ob robovih cest, pri zadnjih vhodih v stavbe, ali
avtom. Zbiranje po rednem urniku ali premakljivem razporedu
Sem ne spada:
- zbiranje nevarnih odpadkov, gl. 38.12
- obratovanje deponij odpadkov, gl. 38.21

38.11.29

Zbiranje drugih nenevarnih odpadkov, neprimernih za recikliranje
Sem spada:
- zbiranje industrijskih in podobnih nenevarnih odpadkov, ostankov,
smeti ipd., neprimernih za reciklažo, z rednim ali občasnim odvozom
Sem ne spada:
- zbiranje nevarnih odpadkov, gl. 38.12
- obratovanje deponij odpadkov, gl. 38.21

38.11.3

Nenevarni odpadki, neprimerni za recikliranje, zbrani
38.11.31

Nenevarni komunalni odpadki, neprimerni za recikliranje
Sem ne spada: -peleti in briketi iz kovine ali plastike, gl. 38.32.13

38.11.39
38.11.4

Drugi nenevarni odpadki, neprimerni za recikliranje

Odpadne naprave za razstavljanje
38.11.41

Plovila in druge plavajoče konstrukcije, za razrez

38.11.49

Rabljeni avtomobili, računalniki, televizorji in druga oprema za razstavljanje
Sem spada tudi:
- rabljeni gospodinjski aparati in zabavna elektronika

38.11.5

Nenevarni odpadki, primerni za recikliranje, zbrani
38.11.51

Stekleni odpadki

38.11.52

Odpadki iz papirja in kartona

38.11.53

Rabljene zunanje pnevmatične gume

38.11.54

Odpadki iz gume

38.11.55

Plastični odpadki

38.11.56

Odpadki iz tekstila

38.11.57

Odpadki iz usnja

38.11.58

Nenevarni kovinski odpadki
Sem spada tudi:
- neekspandirana žlindra

38.11.59

Drugi nenevarni odpadki za recikliranje, d. n.
Sem spada tudi:
- mešani odpadki, namenjeni za reciklažo, npr. mešani kovinski in
plastični odpadki
- neaglomerirani lesni odpadki in ostanki
Sem ne spada:
- peleti in briketi iz stisnjenega in aglomeriranega lesa in rastlinskih
odpadkov in ostankov, gl. 16.29.15
- aglomerirani lesni odpadki in ostanki, v drugačnih oblikah, gl. 16.29.15
- peleti in briketi iz mešanih industrijskih odpadkov, gl. 38.32.13
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Odvoz nenevarnih odpadkov
38.11.61

Odvoz nenevarnih odpadkov, primernih za recikliranje
Sem ne spada:
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje, gl. 38.32.1
- predelava odpadkov v sekundarne surovine, uporabne za nadaljnjo
predelavo, gl. 38.32.1
- veleprodaja odpadkov, vključno z zbiranjem, razvrščanjem, pakiranjem
itd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja, gl. 46.77.10

38.11.69

Odvoz drugih nenevarnih odpadkov
Sem ne spada:
- obratovanje deponij odpadkov, gl. 38.21
- obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno odstranitev, gl. 38.21.10

38.12

Nevarni odpadki; zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.12.1

Zbiranje nevarnih odpadkov
Sem ne spada:
- odstranjevanje kontaminiranih poginulih živali (kadavrov), gl. 38.22
- sanacija in čiščenje kontaminiranih stavb, rudnikov, prsti, talnice itd.,
odstranjevanje azbesta, gl. 39.00.1
38.12.11

Zbiranje nevarnih medicinskih in drugih biološko nevarnih odpadkov
Sem spada:
- zbiranje tekočih ali trdnih biološko nevarnih odpadkov:

patoloških odpadkov, uporabljenih igel, skalpelov ipd.

drugih okuženih, strupenih in biološko nevarnih odpadkov iz
bolnišnic, ambulant, medicinskih laboratorijev ali drugih lokacij

38.12.12

Zbiranje nevarnih industrijskih odpadkov
Sem spada:
- zbiranje tekočih ali trdnih zdravju ali okolju škodljivih odpadkov (razen
medicinskih in bioloških), kar zahteva posebne postopke obravnave, ki
so praviloma predpisani z zakonodajo (npr. za radioaktivne odpadke,
odpadna olja ipd.)

38.12.13

Zbiranje nevarnih komunalnih odpadkov
Sem spada:
- zbiranje tekočih ali trdnih zdravju ali okolju škodljivih odpadkov (razen
medicinskih in bioloških), kar zahteva posebne postopke obravnave, ki
so praviloma predpisani z zakonodajo (npr. za rabljene baterije)

38.12.2

38.12.3

Nevarni odpadki, zbrani
38.12.21

Izrabljeni gorilni elementi jedrskih reaktorjev

38.12.22

Farmacevtski odpadki

38.12.23

Drugi nevarni medicinski odpadki

38.12.24

Nevarni kemični odpadki

38.12.25

Odpadna olja

38.12.26

Nevarni kovinski odpadki

38.12.27

Odpadne baterije in akumulatorji

38.12.29

Drugi nevarni odpadki

Odvoz nevarnih odpadkov
38.12.30

Odvoz nevarnih odpadkov
Sem spada:
- storitve začasnih skladišč za nevarne odpadke
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Ravnanje z odpadki

38.21

Ravnanje z nenevarnimi odpadki
Sem spada tudi:
- obratovanje deponij odpadkov
38.21.1

Obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno odstranitev
38.21.10

38.21.2

Obdelava nenevarnih odpadkov za dokončno odstranitev

Odstranjevanje nenevarnih odpadkov
38.21.21

Storitve sanitarnih odlagališč odpadkov
Sem spada:
- odlaganje nenevarnih odpadkov na nepropustnih sanitarnih
odlagališčih, ki ustrezajo predpisanim kriterijem za taka odlagališča

38.21.22

Storitve drugih odlagališč odpadkov
Sem spada:
- odlaganje nenevarnih odpadkov na drugih odlagališčih, razen
sanitarnih

38.21.23

Sežiganje nenevarnih odpadkov
Sem spada:
- sežiganje nenevarnih odpadkov v sežigališčih, ki ustrezajo standardom
in predpisom za ta namen

38.21.29

Drugo odstranjevanje nenevarnih odpadkov
Sem spada:
- drugo odstranjevanje nenevarnih odpadkov:

kemična ali biološka razgradnja odpadkov

kompostiranje, zakopavanje, podoravanje odpadkov

predelava kmetijskih in drugih odpadkov z namenom pridobivanja
bioplina

38.21.3

Odpadna organska topila
38.21.30

38.21.4

Pepel in ostanki sežiganja odpadkov
38.21.40

38.21.5

Odpadna organska topila
Pepel in ostanki sežiganja odpadkov

Peleti iz komunalnih odpadkov
38.21.50

Peleti iz komunalnih odpadkov
Sem spada tudi:
- komunalni odpadki, posušeni, z zunanje strani očiščeni materiala in
paletizirani

38.22

Ravnanje z nevarnimi odpadki
Sem spada tudi:
- odstranjevanje kontaminiranih poginulih živali (kadavrov)
- odstranjevanje nevarnih ali škodljivih odpadkov iz dotrajanih
predmetov, npr. olja, hladilne tekočine, goriv ipd.
38.22.1

Obdelava radioaktivnih in drugih nevarnih odpadkov
38.22.11

Obdelava radioaktivnih odpadkov
Sem ne spada:
- predelava izrabljenega jedrskega goriva in visoko radioaktivnih
odpadkov, gl. 20.13.1

38.22.19

Obdelava drugih nevarnih odpadkov
Sem spada:
- obdelava nevarnih odpadkov z namenom zmanjšanja ali odstranitve
njihove nevarnosti. Postopki lahko obsegajo biološko, kemično in/ali
fizično obdelavo ali sežiganje, vodijo pa k odstranljivim ostankom ali
ostankom, primernim za reciklažo
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Storitve odlagališč radioaktivnih in drugih nevarnih odpadkov
38.22.21

Storitve odlagališč radioaktivnih odpadkov

38.22.29

Storitve odlagališč drugih nevarnih odpadkov
Sem spada:
- odlaganje nevarnih odpadkov na posebej prirejenih odlagališčih, ki
ustrezajo predpisanim kriterijem za take odpadke

38.3

Reciklaža; sekundarne surovine

38.31

Razgradnja odpadnih naprav
38.31.1

Razgradnja odpadnih naprav
38.31.11

Razrez ladij

38.31.12

Storitve razstavljanja rabljenih avtomobilov, računalnikov, televizorjev in druge
opreme
Sem spada:
- razstavljanje razbitin, npr. razbitih avtomobilov, pokvarjenih
računalnikov itd., za pridobivanje in ločevanje obnovljivih materialov
Sem ne spada:
- razstavljanje plovil in drugih plavajočih konstrukcij, gl. 38.31.11

38.32

Reciklaža sortiranih ostankov in odpadkov; sekundarne surovine
38.32.1

Reciklaža sortiranih ostankov in odpadkov
Sem spada:
- recikliranje sortiranih ostankov in odpadkov za tuj račun
- obratovanje sortirnic odpadkov za recikliranje
Sem ne spada:
- veleprodaja odpadkov vključno z zbiranjem, razvrščanjem, pakiranjem
ipd., vendar brez pravega procesa preoblikovanja, gl. 46.77.10
38.32.11

Reciklaža sortiranih kovinskih ostankov in odpadkov
Sem spada:
predelava kovinskih ostankov, odpadkov in dotrajanih kovinskih
predmetov v sekundarno surovino. Postopki predelave so lahko
mehanski ali kemični. Značilno je, da je vhodni materiial, bodisi
sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v
industrijskem procesu. Izhodni material pa je primeren za nadaljno
predelavo in se zato upošteva kot polizdelek.
Primeri:

mehanično stiskanje kovinskih ostankov, npr. starih avtomobilov,

pralnih strojev, koles ipd.

mehanično zmanjševanje, razrez velikih kovinskih kosov, npr.

vagonov

razstavljanje npr. avtomobilov zaradi pridobitve še uporabnih

delov

razstavljanje npr. avtomobilov, hladilnikov zaradi odstranitve
škodljivih odpadkov (olje, hladilna tekočina, gorivo itd.)

38.32.12

Reciklaža sortiranih nekovinskih ostankov in odpadkov
Sem spada:
predelava nekovinskih ostankov, odpadkov in dotrajanih nekovinskih
predmetov v sekundarno surovino. Postopki predelave so lahko
mehanski ali kemični. Značilno je, da je vhodni material, bodisi
sortiran ali ne, praviloma neprimeren za neposredno uporabo v
industrijskem procesu. Izhodni material pa je primeren za nadaljno
predelavo in se zato upošteva kot polizdelek.
Primeri:

regeneriranje kovin iz fotografskih odpadkov, npr. fiksirja,

fotografskega papirja ipd.

predelava gume, npr. dotrajanih plaščev, v sekundarno surovino
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38.32.13

sortiranje in drobljenje plastike za pridobitev sekundarne
surovine za cevi, posode, palete ipd.
sortiranje, čiščenje in drobljenje stekla
sortiranje, čiščenje in drobljenje drugih odpadkov in ostankov za
pridobitev sekundarne surovine
predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne
surovine
predelava drugih ostankov in stranskih proizvodov živilske in
tobačne industrije v sekundarne surovine

Briketi, d.n. (izdelani iz več različnih industrijskih odpadkov, itd.)
Sem spada tudi:
- peleti in briketi iz mešanih kovinskih ali plastičnih odpadkov

38.32.2

38.32.3

39

Kovinske sekundarne surovine
38.32.21

Sekundarne surovine iz plemenitih kovin

38.32.22

Sekundarne surovine iz železnih kovin

38.32.23

Sekundarne surovine iz bakra

38.32.24

Sekundarne surovine iz niklja

38.32.25

Sekundarne surovine iz aluminija

38.32.29

Druge kovinske sekundarne surovine

Nekovinske sekundarne surovine
38.32.31

Sekundarne surovine iz stekla

38.32.32

Sekundarne surovine iz papirja in kartona

38.32.33

Sekundarne surovine iz plastike

38.32.34

Sekundarne surovine iz gume

38.32.35

Sekundarne surovine iz tekstila

38.32.39

Druge nekovinske sekundarne surovine

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

39.0

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

39.00

Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
Sem spada:
- saniranje okolja na mestu onesnaženja v zemlji, vodi ali zraku,
nastalega zaradi nesreč ali obratovanja tovarn/obratov
39.00.1

Saniranje in čiščenje okolja
39.00.11

Saniranje in čiščenje zemljišč in podtalnice
Sem spada:
- storitve, ki jih določajo odobreni načrti v zvezi s čiščenjem in
saniranjem onesnaženih zemljišč in podtalnice
- dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na
mestu onesnaženja ali drugje, z mehanskimi, kemičnimi in biološkimi
postopki
Sem spada tudi:
- odstranjevanje min, tudi detoniranje
Sem ne spada:
- mehansko odstranjevanje površinske onesnažene plasti zemlje,
gl. 43.12.12
- čiščenje vode v povezavi z distribucijo vode, gl. 36.00.20
- storitve odstranjevanja odplak, gl. 37.00.11

39.00.12

Saniranje in čiščenje vodnih površin
Sem spada:
- storitve, ki jih določajo odobreni načrti v zvezi z odstranjevanjem razlitij
nafte ali drugih snovi na morju, rekah ali drugih vodnih površinah
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39.00.13

dekontaminacija in čiščenje onesnaženih površinskih voda z
mehanskimi ali kemičnimi postopki

Saniranje in čiščenje zraka
Sem spada:
- storitve, ki jih določajo odobreni načrti sanacije zraka na kontaminirani
lokaciji

39.00.14

Saniranje stavb
Sem spada:
- priprava in izvedba načrta odstranjevanja ali reduciranja škodljivih
snovi v stavbah, npr. azbesta, radona, svinčevih barv in drugih
strupenih gradbenih materialov
- dekontaminacija in čiščenje industrijskih obratov, tudi jedrskih elektrarn

39.00.2

Drugo saniranje okolja in specializirane storitve za varstvo okolja
39.00.21

Storitve za omejevanje onesnaženosti ter nadzor in spremljanje postopkov
saniranja onesnažene lokacije
Sem spada:
- zaščita pred nadaljnjim onesnaževanjem lokacije
- zaščita pred razširitvijo onesnažitve
- nadzorovanje uspešnosti sanacijskih posegov na onesnaženi lokaciji
- nadzorovanje dostopa do onesnažene lokacije
- druge sanacijske storitve na onesnaženi lokaciji

39.00.22

Drugo saniranje okolja
Sem spada:
- storitve ob nujnih primerih okoljskih nesreč
- druge storitve za saniranje okolja
Sem ne spada:
- nadzor in zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.61.10
- pometanje in pluženje cest, gl. 81.29.12

39.00.23

Drugi specializirani ukrepi za varstvo okolja
Sem spada:
- monitoring zakisanja okolja zaradi kislega dežja, kontrola in ocenitev
škode
- drug specializiran nadzor nad onesnaževanjem
Sem ne spada:
- okoljsko svetovanje, gl. 74.90.13

153

F GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE

F

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE
41

Stavbe in gradnja stavb

41.0

Stavbe in gradnja stavb

41.00

Stavbe in gradnja stavb
41.00.1

Stanovanjske stavbe
41.00.11

Enostanovanjske stavbe
Sem spada:
- samostojne hiše, npr. bungalovi, vile, kmečke hiše in druge podeželske
hiše, vrtne hišice, počitniške hišice itd.
Sem spada tudi:
- dvojčki ali vrstne hiše, v katerih ima vsako stanovanje svojo streho in
svoj vhod z zunanje strani pritličja
Sem ne spada:
- nestanovanjske kmetijske stavbe, gl. 41.00.22

41.00.12

Dvostanovanjske stavbe
Sem spada:
- samostojne hiše, dvojčki ali vrstne hiše, tj. hiše, v katerih sta dve
stanovanji
Sem ne spada:
- vrstne hiše ali dvojčki z enim stanovanjem, kjer ima vsako stanovanje
svojo streho in lasten vhod iz pritličja, gl. 41 00.11

41.00.13

Tri- in večstanovanjske stavbe
Sem spada:
- druge stanovanjske stavbe, tj. stavbe s tremi ali več stanovanji, npr.
stanovanjski bloki, stolpnice in podobno
Sem ne spada:
- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, gl. 41.00.14
- hoteli, mladinski hoteli, počitniški tabori in počitniški bungalovi,
gl. 41.00.27

41.00.14

Stavbe za posebne družbene skupine
Sem spada:
- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, v katerih je na
razpolago vsa potrebna oskrba, npr. večstanovanjske stavbe s
stanovanji za bivanje starejših oseb, študentski in dijaški domovi,
internati, domovi za starejše, delavski domovi, domovi za odvajanje od
odvisnosti, sirotišnice, samostani, begunski centri, prehodni domovi za
tujce, materinski domovi, zavetišča ipd.
Sem ne spada:
- bolnišnice in klinike, gl.41.00.28
- stavbe za zdravstveno nego in oskrbo, gl. 41.00.28
- zapori, vojašnice, gl. 41.00.29

41.00.2

Nestanovanjske stavbe
41.00.21

Industrijske stavbe
Sem spada:
- stavbe, ki se uporabljajo za industrijsko proizvodnjo, npr. tovarne,
delavnice, klavnice, pivovarne, montažne hale, tiskarne,
avtomehanične, mizarske in podobne delavnice itd.
Sem ne spada:
- rezervoarji, silosi in skladišča, gl. 41.00.26
- nestanovanjske kmetijske stavbe, gl. 41.00.22
- kompleksni industrijski obrati (elektrarne,rafinerije ipd.), ki nimajo
značilnosti stavb, gl. 42.22.13, 42.99.11
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Nestanovanjske kmetijske stavbe
Sem spada:
- kmetijske stavbe in stavbe za rastlinsko pridelavo: rastlinjaki za vrtnine
in okrasne rastline, pokrite drevesnice ipd.
- stavbe za rejo živali: perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne
ipd.
- stavbe za shranjevanje pridelka, npr.: kmetijski silosi, kašče, kleti,
vinske kleti, zidanice, seniki, skednji, kozolci, koruznjak;
- stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne, sušilnice
sadja, rib ipd.
- stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije
(kolnice, lope ipd.)
Sem ne spada:
- postavitev živalskih in botaničnih vrtov, gl. 42.99.12

41.00.23

Poslovne in upravne stavbe
Sem spada:
- stavbe javne uprave, npr. stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori
državnih organov, lokalnih skupnosti, policijske postaje, stavbe občin
- stavbe bank, pošt, zavarovalnic
Sem spada tudi:
- konferenčne in kongresne stavbe, sodišča, parlamentarne stavbe

41.00.24

Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti
Sem spada:
- nakupovalna središča, trgovska središča, veleblagovnice, samostojne
prodajalne in butiki, pokrite tržnice, sejemske dvorane, razstavišča,
bencinski servisi itd.

41.00.25

Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij
Sem spada:
- stavbe in terminali na cestah, letališčih (civilnih in vojaških), železniških
in avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi povezane stavbe
- stavbe žičniških naprav
- oddajne stavbe za radio in televizijo in stavbe telekomunikacijskih
oddajniških centrov, stavbe telefonskih central ipd.
- javne telefonske govorilnice
- garaže (nadzemne in podzemne) in pokrita parkirišča
Sem spada tudi:
- letališki hangarji, kontrolni stolpi za vodenje zračnega prometa, stavbe
telefonskih central in podobno
- svetilniki in druge signalizacijske stavbe
- lope za kolesa
Sem ne spada:
- bencinski servisi, gl. 41.00.24
- rezervoarji, silosi in skladišča gl. 41.00.26
- železniški tiri, gl. 42.12.10
- letališke steze, gl. 42.11.10
- telekomunikacijske linije in stebri, gl. 42.22.11, 42.22.12
- terminali za ogljikovodike, gl. 42.99.11

41.00.26

Rezervoarji, silosi in skladišča
Sem spada:
- rezervoarji in cisterne
- rezervoarji za nafto in plin
- žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi
- hladilnice in specializirana skladišča
Sem spada tudi:
- skladiščne površine
Sem ne spada:
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kmetijski silosi in skladiščne kmetijske stavbe, gl. 41.00.22
vodni stolpi, gl. 42.21.13
terminali za ogljikovodike, gl. 42.99.11

Gostinske stavbe
Sem spada:
- hoteli, moteli, penzioni, gostišča in podobne stavbe za nastanitev, z ali
brez restavracij
- mladinska prenočišča, planinske koče, gorska zavetišča in domovi,
počitniški domovi in bungalovi ter druge gostinske stavbe za
nastanitev, ki niso razvrščene drugje
Sem spada tudi:
- samostojne restavracije in bari
Sem ne spada:
- restavracije v večstanovanjskih stavbah, gl. 41.00.13
- restavracije v nakupovalnih centrih, gl. 41.00.24
- zabaviščni parki, tudi vodni in podobni objekti na prostem, gl. 42.99.12

41.00.28

Stavbe splošnega družbenega pomena
Sem spada:
- kinodvorane, koncertne dvorane, operne hiše, gledališča itd.
- dvorane za sestanke in večnamenske dvorane za družabne prireditve
- igralnice, cirkusi, glasbene dvorane, plesne dvorane in diskoteke,
glasbeni paviljoni itd.
- muzeji, umetnostne galerije, knjižnice in informacijski centri
- stavbe za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in srednješolsko
izobraževanje, jasli, vrtci, osnovne šole, srednje šole in gimnazije,
tehniške šole itd.
- stavbe za poklicno izobraževanje
- stavbe za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje
- stavbe za neinstitucionalno izobraževanje
- stavbe za znanstvenoraziskovalno delo, raziskovalni laboratoriji
- stavbe za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih
- klinike, sanatoriji, bolnišnice, psihiatrične bolnišnice, dispanzerji,
ambulante, porodnišnice
- stavbe za dvoranske športe (košarkarska in teniška igrišča, plavalni
bazeni, telovadnice, centri za fitnes, jogo in aerobiko, drsališča,
športna strelišča in podobno) s prostori za športnike (npr. tuši,
slačilnice, garderobe), s prostori za gledalce (npr. stojišča, tribune,
balkoni) ali brez njih
- cerkve, kapele, mošeje, sinagoge, molilnice ipd.
Sem spada tudi:
- stavbe za hrambo arhivskih gradiv
- stavbe za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami
- vremenske postaje, observatoriji
- univerzitetne bolnišnice, bolnišnice v vzgojnih domovih, zaporih in
vojaške bolnišnice
- zdraviliške stavbe, stavbe za rehabilitacijo, transfuzijo krvi, veterinarske
klinike in veterinarske ambulante itd.
- stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe
ipd.
- pokopališke stavbe: krematoriji, mrliške vežice ter spremljajoče stavbe
Sem ne spada:
- internati, gl. 41.00.14
- študentski in dijaški domovi, gl. 41.00.14
- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine, v katerih je na
razpolago vsa potrebna oskrba, gl. 41.00.14
- zabaviščni in razvedrilni parki, gl. 42.99.12
- kipi in spominske, umetniške ali okrasne konstrukcije, gl. 41.00.29
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stadioni in športna igrišča za igre na prostem (npr. igrišča za tenis,
kopališča), gl. 42.99.12

Druge nestanovanjske stavbe
Sem spada:
- stavbe, ki so varovana kulturna dediščina in se ne uporabljajo za druge
namene
- prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov,
gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in
pomoč
Sem spada tudi:
- arheološka najdišča in ruševine
- spominska, umetniška in podobna obeležja, izvedena kot stavbe
- nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne
sanitarije ipd.
Sem ne spada:
- javne telefonske govorilnice, gl. 41.00.25
- muzeji, gl. 41.00.28
- sakralni objekti, gl. 41.00.28
- bolnišnice v kaznilnicah, zaporih in vojaške bolnišnice, gl. 41.00.28
- vojaške inženirske gradnje, gl. 42.99.19

41.00.3

Gradnja stanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
Sem ne spada:
- izgradnja posebnih betonskih ali jeklenih okvirov za stavbe,
gl. 43.99.40, 43.99.50
41.00.31

Gradbena dela v enostanovanjskih stavbah
Sem spada:
- gradnja samostojnih hiš, kot so bungalovi, vile, kmečke hiše in druge
podeželske hiše, vrtne hišice, počitniške hišice itd.
Sem spada tudi:
- gradnja dvojčkov ali vrstnih hiš, v katerih ima vsako stanovanje svojo
streho in svoj vhod neposredno z zunanje strani pritličja
Sem ne spada:
- gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb, gl. 41.00.42

41.00.32

Gradbena dela v dvostanovanjskih stavbah
Sem spada:
- gradnja samostojnih hiš, vrstnih hiš, v katerih sta dve stanovanji
Sem ne spada:
- gradja vrstnih hiš ali dvojčkov z enim stanovanjem, v katerih ima vsako
stanovanje svojo streho in svoj vhod neposredno z zunanje strani
pritličja, gl. 41 00.31

41.00.33

Gradbena dela v tri- in večstanovanjskih stavbah
Sem spada:
- gradnja drugih stanovanjskih stavb, npr. stanovanjskih blokov, stolpnic,
tj. stavb s tremi ali več stanovanji
Sem ne spada:
- gradnja stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine,
gl. 41.00.34
- gradnja hotelov, mladinskih hotelov, počitniških taborov in počitniških
bungalovov, gl. 41.00.47

41.00.34

Gradbena dela v stavbah za posebne družbene skupine
Sem spada:
- gradnja stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine, v katerih je
na razpolago vsa potrebna oskrba, večstanovanjskih stavb s stanovanji
za bivanje starejših oseb, študentskih in dijaških domov, internatov,
domov za starejše, delavskih domov, domov za odvajanje od
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odvisnosti, sirotišnic, samostanov, begunskih centrov, prehodnih
domov za tujce, materinskih domov, zavetišč ipd.
Sem ne spada:
- gradnja stavb za zdravstveno oskrbo, gl. 41.00.48
- gradnja zaporov vojašnic, gl. 41.00.49
41.00.4

Gradnja nestanovanjskih stavb (novogradnje, prizidki, adaptacije in obnavljanje)
41.00.41

Gradbena dela v industrijskih stavbah
Sem spada:
- gradnja stavb, ki se uporabljajo za industrijsko proizvodnjo, kot so npr.
tovarne, delavnice, klavnice, pivovarne, montažne hale, tiskarne,
avtomehanične, mizarske in podobne delavnice, itd.
Sem ne spada:
- gradnja rezervoarjev, silosov in skladišč, gl. 41.00.46
- gradnja nestanovanjskih kmetijskih stavb, gl. 41.00.42
- gradnja kompleksnih industrijskih obratov (elektrarn, rafinerij ipd.), ki
nimajo značilnosti stavb, glej 42.22.23, 42.99.21

41.00.42

Gradbena dela v nestanovanjskih kmetijskih stavbah
Sem spada:
- gradnja kmetijskih stavb kot so stavbe za rastlinsko pridelavo:
rastlinjakov za vrtnine in okrasne rastline, pokritih drevesnic ipd.
- gradnja stavb za rejo živali: perutninskih farm, hlevov, svinjakov, staj,
kobilarn ipd.
- gradnja stavb za shranjevanje pridelka, npr. kmetijskih silosov, kašč,
kleti, vinskih kleti, zidanic, senikov, skednjev, kozolcev, koruznjakov
- gradnja stavb za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov, sirarne,
sušilnice sadja, rib ipd.
- gradnja stavb za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in
mehanizacije (kolnice, lope ipd.)
Sem ne spada:
- gradnja živalskih in botaničnih vrtov, gl. 42.99.22

41.00.43

Gradbena dela v poslovnih in upravnih stavbah
Sem spada:
- gradja stavb javne uprave, kot so stavbe s pisarnami in poslovnimi
prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, policijske postaje, stavbe
občin, bank, pošt, zavarovalnic
Sem spada tudi:
- gradnja konferenčnih in kongresnih stavb, sodišč, parlamentarnih stavb

41.00.44

Gradbena dela v trgovskih stavbah in stavbah za storitvene dejavnosti
Sem spada:
- gradnja nakupovalnih središč, trgovskih središč, veleblagovnic,
samostojnih prodajaln in butikov, pokritih tržnic, sejemskih dvoran,
razstavišč, bencinskih servisov itd.

41.00.45

Gradbena dela v stavbah za promet in stavbah za izvajanje komunikacij
Sem spada:
- gradnja stavb in terminalov na cestah, letališčih (civilnih in vojaških),
železniških in avtobusnih postajah in v pristaniščih ter z njimi
povezanih stavbah, na stavbah žičniških naprav
- gradnja oddajnih stavb za radio in televizijo in stavb
telekomunikacijskih oddajniških centrov
- gradnja garaž (nadzemnih in podzemnih) in pokritih parkirišč
Sem spada tudi:
- gradnja letaliških hangarjev, kontrolnih stolpov za vodenje zračnega
prometa, stavb telefonskih central, javnih telefonskih govorilnic ipd.
- gradnja svetilnikov in drugih signalizacijskih stavb
- gradnja lop za kolesa
Sem ne spada:
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41.00.46

gradnja bencinskih servisov, gl. 41.00.44
gradnja rezervoarjev, silosov in skladišč gl. 41.00.46
gradnja železniških tirov, gl. 42.12.20
gradnja letaliških stez, gl. 42.11.20
gradnja telekomunikacijskih linij in stebrov, gl. 42.22.21, 42.22.22
gradnja terminalov za ogljikovodike, gl. 42.99.21

Gradbena dela v rezervoarjih, silosih in skladiščih
Sem spada:
- gradnja rezervoarjev in cistern
- gradnja rezervoarjev za nafto in plin
- gradnja žitnih silosov, silosov za cement in druge suhe snovi
- gradnja hladilnic in specializiranih skladišč
Sem spada tudi:
- gradnja skladišč
Sem ne spada:
- gradnja kmetijskih silosov in skladiščnih kmetijskih stavb, gl. 41.00.42
- gradnja vodnih stolpov, gl. 42.21.22
- gradnja terminalov za ogljikovodike, gl. 42.99.21

41.00.47

Gradbena dela v hotelskih in podobnih stavbah za kratkotrajno nastanitev
Sem spada:
- gradnja hotelov, motelov, penzionov, gostišč in podobnih stavb za
nastanitev, z restavracijo ali brez nje
- gradnja mladinskih prenočišč, planinskih koč, gorskih zavetišč in
domov, počitniških domov in bungalov ter drugih gostinskih stavb za
nastanitev, ki niso razvrščene drugje
Sem spada tudi:
- gradnja samostojnih restavracij in barov
Sem ne spada:
- gradnja restavracij v večstanovanjskih stavbah, gl. 41.00.33
- gradnja restavracij v nakupovalnih centrih, gl. 41.00.44
- gradnja zabaviščnih parkov, tudi vodnih, in podobnih objektov na
prostem, gl. 42.99.22

41.00.48

Gradbena dela v stavbah splošnega družbenega pomena
Sem spada:
- gradnja kinodvoran, koncertnih dvoran, opernih hiš, gledališč itd.
- gradnja dvoran za sestanke in večnamenskih dvoran za družabne
prireditve
- gradnja igralnic, cirkusov, glasbenih dvoran, plesnih dvoran in diskotek,
glasbenih paviljonov itd.
- gradnja muzejev, umetnostnih galerij, knjižnic in informacijskih centrov
- gradnja stavb za predšolsko vzgojo, osnovnošolsko in srednješolsko
izobraževanje, jasli, vrtcev, osnovnih šol, srednjih šol in gimnazij,
tehniških šol itd.
- gradnja stavb za poklicno izobraževanje
- gradnja stavb za visokošolsko in univerzitetno izobraževanje
- gradnja stavb za neinstitucionalno izobraževanje
- gradnja stavb za znanstveno-raziskovalno delo, raziskovalnih
laboratorijev
- gradnja stavb za zdravstveno oskrbo in nego bolnih in poškodovanih
- gradnja klinik, sanatorijev, bolnišnic, psihiatričnih bolnišnic,
dispanzerjev, ambulant, porodnišnic
- gradnja stavb za dvoranske športe (košarkarskih in teniških igrišč,
plavalnih bazenov, telovadnic, centrov za fitnes, jogo in aerobiko,
drsališč, športnih strelišč ipd.) s prostori za športnike (npr. s tuši,
slačilnicami, garderobami), s prostori za gledalce (npr. stojišči,
tribunami, balkoni) ali brez njih
- gradnja cerkev, kapel, mošej, sinagog, molilnic ipd.
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Sem spada tudi:
- gradnja stavb za hrambo arhivskih gradiv
- gradnja stavb za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi
potrebami
- gradnja vremenskih postaj, observatorijev
- gradnja univerzitetnih bolnišnic, bolnišnic v vzgojnih domovih, zaporih
in vojaških bolnišnic
- gradnja zdraviliških stavb, stavb za rehabilitacijo, transfuzijo krvi,
veterinarskih klinik in ambulant itd.
- gradnja stavb za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene
oskrbe ipd.
- gradnja pokopaliških stavb: krematorijev, mrliških vežic ter
spremljajočih stavb
Sem ne spada:
- gradnja internatov, gl. 41.00.34
- gradnja študentskih in dijaških domov, gl. 41.00.34
- gradnja stanovanjskih stavb za posebne družbene skupine, v katerih je
na razpolago vsa potrebna oskrba, gl. 41.00.34
- gradnja zabaviščnih in razvedrilnih parkov, gl. 42.99.22
- gradnja kipov in spominskih, umetniških ali okrasnih konstrukcij,
gl. 41.00.49
- gradnja stadionov in športnih igrišč za igre na prostem (npr. igrišč za
tenis, kopališč), gl. 42.99.22
41.00.49

Gradbena dela v drugih nestanovanjskih stavbah
Sem spada:
- gradnja prevzgojnih domov, zaporov in centrov za prestajanje kazni,
vojašnic za oborožene sile, stavb za policiste, gasilskih domov
Sem spada tudi:
- gradnja spominskih, umetniških in podobnih obeležij, izvedenih kot
stavbe
- gradnja nadstrešnic na avtobusnih in drugih postajališčih, v javnih
sanitarijah, umivalnicah ipd.
Sem ne spada:
- gradnja javnih telefonskih govorilnic, gl. 41.00.45
- gradnja muzejev, gl. 41.00.48
- gradnja sakralnih objektov, gl. 41.00.48
- gradnja bolnišnic v kaznilnicah, zaporih in vojaških bolnišnicah,
gl. 41.00.48
- gradnja vojaških inženirskih objektov, gl. 42.99.29

42

Inženirski objekti in gradnja inženirskih objektov
Sem spada tudi::
- razvoj gradbenih projektov (nizke gradnje)
Sem ne spada:
- razvoj stavbnih projektov, gl. 41.00

42.1

Ceste in železnice; gradnja cest in železnic

42.11

Ceste in avtoceste; gradnja cest in avtocest
42.11.1

Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze
42.11.10

Avtoceste, ceste, ulice in druge površine za vozila in pešce ter letališke steze
Sem spada:
- avtoceste (razen viaduktov), ceste, ulice in druge poti za vozila ali
pešče
- parkirišča, počivališča, izogibališča, kolesarske steze
- letališke steze in ploščadi
Sem ne spada:
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42.11.2

viadukti, gl. 42.13.10
predori, gl. 42.13.10

Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških stez
42.11.20

Gradnja avtocest, cest, ulic in drugih površin za vozila in pešce ter letaliških
stez
Sem spada:
- izdelava temeljev za avtoceste (razen viaduktov), ceste, ulice ter druge
površine za vozila, pešce in za parkirišča
- gradnja ali popravilo obrabnih cestnih plasti iz asfalta, betona,
tlakovcev, kamnitih kock ipd.
- gradnja letaliških stez in ploščadi
- gradnja pločnikov, grbin za umirjanje prometa, kolesarskih stez,
parkirišč ipd.
- nameščanje odbojnih ograj, nizkih medpasovnih zidov, protihrupnih
ograj ipd.
- barvanje cestišč in parkirišč
- nameščanje prometnih znakov, nameščanje začasnih zapor, stožcev
ipd. za označevanje voznega pasu
- vzdrževanje in popravila cest in drugih prometnih površin
- nadelava, vzdrževanje in označevanje planinskih stez ipd.
- organizacija izvedbe gradbenih projektov, to je zbiranje finančnih,
tehničnih in fizičnih sredstev za realizacijo izgradnje objektov nizke
gradnje za kasnejšo prodajo
Sem ne spada:
- gradnja viaduktov, mostov, predorov, gl. 42.13.20
- dela na cesti, povezana s cevovodi in kablovodi (za vodo, odplake plin,
elektriko, telefon ipd.), gl. 42.21, 42.22
- gradbena dela za električno napeljavo za železnico, gl. 42.22.21
- gradnja gozdnih vlak in gozdnih cest za izkoriščanje gozda,
gl. 02.40.10
- raznovrstna zemeljska dela: utrjevanje pobočij, izdelava bankin,
usekov ali nasipov za ceste, izvršena kot samostojna storitev,
gl. 43.12.12
- montaža električne razsvetljave in signalizacije cest in drugih
prometnih površin, gl. 43.21.10
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- storitve obratovanja avtocest, cest, predorov, gl. 52.21.22
- tehnično projektiranje cest, inženirsko svetovanje, gl. 71.12.14
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna storitev,
gl. 71.20.13
- čiščenje cest, odstranjevanje snega, posipanje cest, gl. 81.29.12
- oskrba travnih površin in rastja ob cestah in drugih prometnicah,
gl. 81.30.10

42.12

Železnice in podzemne železnice; gradnja železnic in podzemnih železnic
42.12.1

Železnice in podzemne železnice
42.12.10

Železnice in podzemne železnice
Sem spada:
- železniške proge, podzemne železniške proge, tramvajske proge
- zobate železnice
- žičnice, vlečnice
- objekti za elektrifikacijo železnice
Sem ne spada:
- železniški predori, gl. 42.13.10
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42.12.2

Gradnja železnic in podzemnih železnic

42.12.20

Gradnja železnic in podzemnih železnic
Sem spada:
- gradnja železniških prog ter podzemne železnice:

polaganje železniških pragov in tračnic (tirov), montaža kretnic
ipd.

gradbena dela, povezana z nameščanjem varnostnih sistemov
- obnova in popravilo tirov
- gradbena dela pri zobatih železnicah in žičnicah
Sem ne spada:
- gradnja viaduktov, mostov in predorov, gl. 42.13.20
- gradbena dela za električno napeljavo za železnico, gl. 42.22.21
- postavljanje vnaprej izdelanih kovinskih stebrov za žičnice ipd.,
gl. 43.99.50
- raznovrstna zemeljska dela: utrjevanje pobočij, usekov ali nasipov za
železniško progo ipd., gl. 43.12.12
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje cest, inženirsko svetovanje, gl. 71.12.14
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna storitev,
gl. 71.20.13
- čiščenje zelenih površin in rastja ob železnicah in drugih
prometnicah,gl. 81.30.10

42.13

Mostovi in predori; gradnja mostov in predorov
42.13.1

Mostovi in predori
42.13.10

Mostovi in predori
Sem spada:
- mostovi in viadukti iz kovine, betona, lesa ali drugih materialov, za vse
vrste prometa ter za pešce
- nadvozi in viadukti
- predori, tudi za podzemno železnico
Sem ne spada:
- podhodi, gl. 42.11.10
- rudniške konstrukcije, gl. 42.99.11

42.13.2

Gradnja mostov in predorov
42.13.20

Gradnja mostov in predorov
- gradnja viaduktov in mostov iz kovine, betona, lesa ali drugih
materialov, za vse vrste prometa in za pešce
- gradnja predorov, tudi za podzemno železnico
Sem spada tudi:
- popravila, obnavljanje in vzdrževanje mostov in predorov
Sem ne spada:
- gradnja cest, gl. 42.11.20
- gradnja železnic, gl. 42.12.20
- hidrogradbena dela, gl. 42.91
- postavljanje jeklenih konstrukcij, gl. 43.99.50
- kopanje jaškov, gl. 43.99.90
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje cest, inženirsko svetovanje, gl. 71.12.14
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna storitev,
gl. 71.20.13
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Objekti in gradnja objektov oskrbne infrastrukture

42.21

Objekti in gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.21.1

Objekti oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.21.11

Prenosni cevovodi
Sem spada:
- prenosni kopenski ali podvodni naftovodi in plinovodi
- prenosni kopenski ali podmorski cevovodi za vodo in druge tekočine
Sem ne spada:
- distribucijski vodovodi ali plinovodi, gl. 42.21.12

42.21.12

Distribucijski cevovodi
Sem spada:
- lokalni cevovodi za vodo, odplake ali druge tekočine

42.21.13
42.21.2

Namakalni sistemi (kanali); vodovodne in kanalizacijske čistilne in prečrpovalne
postaje

Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
Sem spada:
- gradnja objektov oskrbne infrastrukture, tako napeljav kot stavb, ki so
sestavni del teh sistemov
Sem ne spada:
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12
- inštaliranje vodovodnih in plinovodnih napeljav v stavbah, gl. 43.22
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna storitev,
gl. 71.20.13
42.21.21

Gradnja prenosnih cevovodov
Sem spada:
- gradnja prenosnih cevovodov za transport

nafte in plina

vode, odplak

drugih tekočin

42.21.22

Gradnja distribucijskih cevovodov, tudi pomožna dela
Sem spada:
- gradnja distribucijskega omrežja, vključno s pomožnimi deli, za:

vode in odplake

vročo vodo

plin, paro

druge tekočine
Sem ne spada:
- vzdrževanje plinomerov, gl. 35.22.10
- vzdrževanje števcev porabe vroče vode, gl. 35.30.12
- vzdrževanje števcev porabe vode, gl. 36.00.20
- gradnja transportnih plinovodov, gl. 42.21.21
- horizontalno vrtanje za kanalizacijo in napeljave, gl. 43.12.11
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12
- inštaliranje vodovodnih in plinovodnih napeljav v stavbah, gl. 43.22
- montaža števcev porabe vroče vode, plina, vode, gl. 43.22
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
163

F GRADBENI OBJEKTI IN GRADBENE STORITVE
42.21.23

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
meritve in preizkušanje kvalitete gradbenih del kot samostojna storitev,
gl. 71.20.13

Gradnja namakalnih sistemov (kanalov); gradnja vodovodnih in kanalizacijskih
čistilnih in prečrpovalnih postaj
Sem ne spada:
- gradnja prenosnih cevovodov, gl. 42.21.21
- gradnja lokalnih cevovodov, gl. 42.21.22
- obratovanje namakalnih sistemov za kmetijstvo, gl.01.61.10
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov, gl. 37.00.11
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kvalitete kot samostojna storitev, gl. 71.20.13

42.21.24

Kopanje vodnjakov in montaža septičnih sistemov
Sem spada:
- dela specialnih strok pri vrtanju in kopanju vodnjakov, jaškov
- montaža črpalk in cevi za vodnjake
- montaža septičnih sistemov
Sem ne spada:
- obratovanje namakalnih sistemov za kmetijstvo, gl. 01.61.10
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov, gl. 37.00.11
- praznenje in čiščenje greznic in septičnih jam, gl. 37.00.12
- horizontalno vrtanje za kanalizacijo in napeljave, gl. 43.12.11
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12
- izdelava okrasnih fontan, gl. 43.99.90
- montaža in popravila vodovodne in odtočne napeljave v stavbah,
gl. 45.33.20
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kvalitete kot samostojna storitev, gl. 71.20.13

42.22

Objekti oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije; gradnja
objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.22.1

Objekti oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.22.11

Prenosni elektroenergetski in komunikacijski vodi
Sem spada:
- kopenski ali podmorski daljnovodi za prenos električne energije
- kopenski ali podmorski telekomunikacijski daljnovodi

42.22.12

Distribucijski elektroenergetski in komunikacijski vodi
Sem spada:
- lokano električno omrežje
- lokalno telekomunikacijsko omrežje
- pomožni lokalni objekti, kot so npr. oddajni stolpi z antenami,
transformatorske postaje ipd.

42.22.13

Elektrarne
Sem spada:
- elektrarne z vso opremo, tudi jedrske elektrarne
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Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.22.21

Gradnja prenosnih elektroenergetskih in komunikacijskih vodov
Sem spada:
- gradnja nadzemnih, podzemnih ali podmorskih prenosnih
elektroenergetskih vodov
- gradnja nadzemnih, podzemnih ali podmorskih prenosnih
komunikacijskih vodov
- popravila prenosnih elektroenergetskih ali komunikacijskih vodov
Sem spada tudi:
- gradnja elektrovodov za železnico
Sem ne spada:
- gradnja distribucijskega električnega omrežja, gl. 42.22.22
- horizontalno vrtanje za kanalizacijo in napeljave, gl. 43.12.11
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12
- postavljanje vnaprej izdelanih kovinskih daljnovodnih stebrov, gl.
43.99.50
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kvalitete kot samostojna storitev, gl. 71.20.13

42.22.22

Gradnja distribucijskih elektroenergetskih in komunikacijskih vodov
Sem spada:
- gradnja distribucijskega podzemnega ali nadzemnega
elektroenergetskega omrežja, vključno s pomožnimi deli, kot je gradnja
lokalnih transformatorskih postaj
- gradnja distribucijskega podzemnega ali nadzemnega
komunikacijskaga omrežja, vključn
Sem ne spada:
- gradnja prenosnih komunikacijskih ali elektroenergetskih vodov,
gl. 42.22.21
- horizontalno vrtanje za napeljave, gl. 43.12.11
- kopanje jarkov, gl. 43.12.12
- montaža električne ali komunikacijske napeljave v stavbah, gl.
43.21.10
- montaža električnih motorjev, generatorjev, transformatorjev ipd.,
gl. 33.20.5
- vzdrževanje električnih števcev, gl. 35.13.10
- distribucija električne energije, gl. 35.13.10
- montaža električnih števcev, gl. 43.21.10
- postavljanje vnaprej izdelanih kovinskih stebrov, gl. 43.99.50
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- telekomunikacijske storitve po vodih, gl. 61.10
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13

42.22.23

Gradnja elektrarn
Sem spada:
- gradnja vseh vrst elektrarn, tudi hidroelektrarn in jedrskih elektrarn
- gradnja samostojnih objektov za pridobivanje elektrike prek
fotovoltaičnih celic
Sem ne spada:
- gradnja transformatorjev, gl. 42.22.22
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zemeljska pripravljalna dela, gl. 43.12.1
montaža fotovoltaičnih celic in napeljave na obstoječe objekte,
gl. 43.21.10
dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13

Drugi inženirski objekti in gradnja drugih inženirskih objektov

42.91

Vodni objekti; gradnja vodnih objektov
42.91.1

Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti
42.91.10

Pristanišča, jezovi, zapornice in drugi vodni objekti
Sem spada:
- pristanišča, pomoli, valobrani, rečni kanali in podobne konstrukcije za
vodni promet
- zapornice, jezovi, nasipi in podobni vodni objekti

42.91.2

Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov
42.91.20

Gradnja pristanišč, jezov, zapornic in drugih vodnih objektov
Sem spada:
- gradnja rečnih ali morskih pristanišč, marin, pomolov, valobranov,
dokov in podobnih pristaniških objektov
- gradnja jezov, pregrad in nasipov in podobnih vodnih objektov
- gradnja zapornic, pretočnih vrat, suhih dokov in podobnih
hidromehanskih naprav
- bagranje rečnega in morskega dna, odstranjevanje skal in mulja in
podobna dela
- podvodna dela, ki jih opravljajo potapljači ter razna druga
hidrogradbena dela
- popravila vodnih objektov
Sem ne spada:
- polaganje podvodnih kablov, gl. 42.22.21
- gradnja hidroelektrarn, gl. 42.22.23
- zabijanje pilotov, gl. 43.99.30
- saniranje in čiščenje vodnih površin, gl. 39.00.12
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje , inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13

42.99

Drugje nerazvrščeni objekti nizke gradnje; gradnja drugje nerazvrščenih
objektov nizke gradnje
42.99.1

Drugje nerazvrščeni objekti nizke gradnje
42.99.11

Rudarski in proizvodni objekti
Sem spada:
- rudarski in proizvodni objekti, kot so rudniške nakladalne postaje,
stolpi, jaški in rovi
- rafinerije in objekti za proizvodnjo kemikalij ali farmacevtskih izdelkov
- plavži, koksarne
- drugi posebni objekti za proizvodnjo, npr. livarne
Sem ne spada:
- industrijske stavbe, ki niso specializirane za posebno proizvodnjo,
gl. 41.00.21
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Stadioni in športna igrišča za igre na prostem
Sem spada:
- športna igrišča za igre na prostem, npr. nogometna igrišča, stadioni za
lahko atletiko, dirkalne steze, tenis, hipodromi ipd.
- objekti za rekreacijo, kot so npr. igrišča za golf, trim steze, kopališča,
igrišča na prostem ipd.
Sem ne spada:
- pokrita igrišča ter tribune za gledalce, gl. 41.00.28

42.99.19

Drugi gradbeni objekti
Sem spada:
- razdeljena zemljišča (parcele), vključno s pripravljenim dostopom do
cest, komunikacij in/ali podobne predhodne izboljšave zemljišč
(parcele s komunalnimi priključki)
- drugi objekti nizke gradnje, d.n.

42.99.2

Gradnja drugje nerazvrščenih objektov nizke gradnje
42.99.21

Gradnja rudarskih in proizvodnih objektov
Sem spada:
- gradnja rudarskih in proizvodnih objektov, kot so rudniške nakladalne
postaje, stolpi, jaški in rovi
- gradnja rafinerij in objektov za proizvodnjo kemikalij ali farmacevtskih
izdelkov
- gradnja plavžov, koksarn ipd.
- gradnja drugih posebnih objekov za proizvodnjo, npr. livarn
- popravila teh objektov
Sem ne spada:
- gradnja skladišč, gl. 41.00.46
- gradnja industrijskih stavb, gl.41.00.41
- popravila strojev in naprav ter pripradajočih napeljav in cevnih
sistemov, gl. 33.1
- montaža, fiksiranje strojev in naprav, tudi industrijskih prezračevalnih
sistemov, cevnih sistemov, industrijskih napeljav,rezervoarjev, ventilov
ipd., gl. 33.20
- demontaža strojev in naprav, gl. 33.20
- pripravljalna zemeljska dela, gl. 43.12.1
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13

42.99.22

Gradnja stadionov in športnih igrišč za igre na prostem
Sem spada:
- gradbena dela pri pripravi površin ter konstrukciji stadionov in drugih
igrišč za športe, ki pretežno potekajo na prostem, npr. nogomet,
baseball, rugby, atletiko, avtomobilske ali konjske dirke ipd.
- gradbena dela za rekreacijske objekte, kot so igrišča za golf, kopališča
na prostem, rekreacijski parki, trim steze ipd.
Sem ne spada:
- gradnja pokritih športnih igrišč, tribun za gledalce ipd., gl. 41.00.40
- pripravljalna zemeljska dela, gl. 43.12.1
- dovoz in odvoz materiala kot samostojna storitev, gl. 49.41.1
- tehnično projektiranje, inženirsko svetovanje kot samostojna storitev,
gl. 71.12.1
- vodenje gradbenih projektov, gradbeni nadzor, gl. 71.12.20
- geodetske meritve kot samostojna storitev, gl. 71.12.34
- meritve in preizkušanje kot samostojna storitev, gl. 71.20.13
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oskrba travnih površin in okolice na stadionih, igriščih in drugih
rekreacijskih objektih, gl. 81.30.10

Gradnja drugih gradbenih objektov
Sem spada:
- razdelitev in opremljanje parcel z oskrbno infrastrukturo
- gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.

43

Specializirana gradbena dela

43.1

Pripravljalna dela na gradbišču

43.11

Rušenje objektov
43.11.1

Rušenje objektov
43.11.10

Rušenje objektov
Sem spada:
- rušenje stavb in drugih konstrukcij
- rušenje cest in drugih objektov nizke gradnje
- miniranje stavb za rušenje
Sem ne spada:
- miniranje v kamnolomih kot samostojna storitev, gl.43.12.11
- odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, gl. 49.41.15
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12

43.12

Zemeljska pripravljalna dela
43.12.1

Zemeljska pripravljalna dela
43.12.11

Čiščenje in priprava zemljišča
Sem spada:
- pripravljanje zemljišč za poljedelstvo: izsuševanje, priprava teras,
priprava prsti ipd.
- pripravljanje zemljišč za gradbena dela: čiščenje zemljišča in podrasti,
stabilizacija podlage
- razstreljevanje in odstranjevanje skal in podobna minerska dela
- odstranjevanje površinskega materiala in druga dela v zvezi s pripravo
terena za izkoriščanje rudninskih nahajališč, razen za črpanje nafte ali
zemeljskega plina
- horizontalno vrtanje za napeljave, kanalizacijo
- drenaža zemljišč
Sem ne spada:
- odstranjevanje min, gl. 39.00.11
- vrtanje v zvezi s črpanjem nafte ali zemeljskega plina, gl. 09.10.11
- vrtanje vodnjakov, gl. 42.21.24
- oranje, priprava njiv, vzdrževanje poljedelskih površin, vzdrževanje
namakalnih sistemov za poljedelstvo, gl. 01.61.10
- gradnja vlak za izkoriščanje gozda, gl. 02.40.10
- poskusno vrtanje v zvezi z rudarjenjem, gl. 09.90.1
- drenaža in črpanje vode iz rudnikov, gl. 09.90.1
- dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na
mestu onesnaženja, gl. 39.00.11
- kopanje jarkov za napeljave, kanalizacijo ipd., gl. 43.12.12
- odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, gl. 49.41.15
- geodetske meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev,
gl. 71.12.34
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- čiščenje podrasti ob železnici, ob cestah, pod daljnovodi, urejanje
okollice objektov, gl. 81.30.10
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Odkop in druga zemeljska dela
Sem spada:
- odkop za razna gradbena dela
- kopanje jarkov za napeljave, kanalizacijo ipd.
- odstranjevanje površinske zemeljske plasti
- planiranje, nasipavanje, niveliranje gradbišč
- raznovrstna zemeljska dela: utrjevanje pobočij
- izdelava bankin, usekov ali nasipov za ceste, železnice ipd.
- odstranjevanje onesnažene površinske prsti
- druga zemeljska dela, d.n.
Sem ne spada:
- gradnja specialnih temeljev, gl. 43.99.30
- odstranjevanje min, gl. 39.00.11
- dekontaminacija in čiščenje kontaminiranih zemljišč in podtalnice na
mestu onesnaženja, gl. 39.00.11
- vrtanje vodnjakov, gl. 42.21.24
- betoniranje, gl. 43.9
- gradnja specialnih temeljev, gl. 43.99.30
- odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev, gl. 49.41.15
- geodetske meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev,
gl. 71.12.34
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10

43.13

Testno vrtanje in sondiranje
43.13.1

Testno vrtanje in sondiranje
43.13.10

Testno vrtanje in sondiranje
Sem spada:
- poskusno vrtanje in sondiranje za gradbene, geofizikalne, geološke ali
podobne namene
Sem ne spada:
- vrtanje v zvezi s črpanjem nafte ali zemeljskega plina, gl. 09.10.11
- testno vrtanje v povezavi z rudarjenjem, gl. 09.90.1
- vrtanje vodnjakov, gl. 42.21.24

43.2

Inštaliranje pri gradnjah

43.21

Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.21.1

Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.21.10

Inštaliranje električnih napeljav in naprav
Sem spada:
- vgrajevanje električne napeljave v stavbah in drugih objektih, praviloma
od števca porabe elektrike do električnih naprav:

električnega ožičenja za razsvetljavo in električne naprave

telekomunikacijskih napeljav

napeljav za računalniška omrežja, kabelsko televizijo, tudi z
optičnimi kabli

napeljave za razsvetljavo

protivlomnih in protipožarnh alarmnih sistemov

antenskih naprav za stanovanjske stavbe, tudi satelitskih anten
- električna inštalacija za uporabo sončnih celic, talnega ogrevanja ipd.
- montaža električne rasvetljave in signalizacije cest, letališč ipd.
Sem spada tudi:
- montaža števcev porabe elektrike
- napeljave za pomožne električne vire (napeljava elektrike za sisteme
za zasilno oskrbo z električno energijo)
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vgrajevanje električnega talnega ogrevanja
popravila električne napeljave (stikala, vtičnice, varovalke ipd. so del
napeljave)
popravila in vzdrževanje cestne razsvetljave in električne signalizacije

Sem ne spada:
- montaža električnih motorjev, generatorjev, transformatorjev ipd.,
gl. 33.20.50
- vzdrževanje električnih števcev, gl. 35.13.10
- montaža signalnih sistemov za železnico, gl. 42.12.20
- gradnja električnega distribucijskega omrežja (do števca porabe
elektrike), gl. 42.22.22
- montaža ogrevalnih naprav, gl. 43.22.12
- montaža avtomatičnih gasilnih pršil, gl. 43.22.11
- nadzor protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 80.20.10
- manjša popravila, npr. menjava žarnic, varovalk ipd. v okviru hišniških
storitev za vzdrževanje objekta, gl. 81.10.10
- čiščenje svetil kot samostojna storitev, gl. 81.21.10
- odčitavanje električnih števcev, gl. 82.99.19
- popravila in vzdrževanje gospodinjskih električnih naprav (hladilnikov,
pralnih in pomivalnih strojev, kuhalnih in ogrevalnih naprav ipd.,
gl. 95.22.10
- popravila gospodinjskih svetil, gl. 95.29.19

43.22

Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.22.1

Inštaliranje vodovodnih, odtočnih, ogrevalnih in klimatizacijskih napeljav in naprav
43.22.11

Inštaliranje vodovodnih in odtočnih napeljav
Sem spada:
- vgrajevanje primarne napeljave za vročo in mrzlo vodo (cevovodarska
dela)
- vgrajevanje napeljave za odplake in odtoke v sanitarijah, greznicah
- montaža fiksne sanitarne opreme
- kleparska dela, ki se nanašajo na te napeljave
- montaža vodovodne napeljave pod pritiskom za gašenje in montaža
protipožarnih škropilnih naprav
- popravila in čiščenje odtočnih in vodovodnih napeljav v stavbah
Sem ne spada:
- gradnja distribucijskega vodovoda ter kanalizacijskega omrežja,
gl. 42.21.22
- montaža naprav za ogrevanje prostora in pripadajočih cevi,
gl. 43.22.12
- izgradnja cevnih sistemov za parne kotle (razen za centralno
ogrevanje), gl. 25.30
- montaža merilnih naprav, senzorjev ipd., ki niso sestavni del
protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 33.20
- vzdrževanje števcev porabe vode, gl. 36.00.20
- vzdrževanje in čiščenje odtočnih kanalov, praznjenje in čiščenje
greznic, gl. 37.00.1
- kopanje vodnjakov, gl. 42.21.24
- kopanje jarkov za napeljave, gl. 43.12.12
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- odčitavanje števcev porabe vode, gl. 82.99.19

43.22.12

Inštaliranje ogrevalnih, prezračevalnih in klimatskih naprav in napeljav
Sem spada:
- vgrajevanje ogrevalnih naprav, (električnih, plinskih, oljnih, tudi
neelektričnih sončnih kolektorjev); vključena so tudi s tem povezana
cevovodarska in kleparska dela
- montaža in vzdrževanje kontrolnih sistemov za centralno ogrevanje
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vzdrževanje in popravila kotlov in gorilcev za etažno ogrevanje
priključevanje na toplovodno omrežje
vgrajevanje ventilacijskih, hladilnih ali klimatskih naprav v stavbah,
razen za industrijske namene, vključena so tudi s tem povezana
cevovodarska in kleparska dela

Sem ne spada:
- popravila in vzdrževanje klimatskih in hladilnih naprav za industrijske
namene, gl. 33.12.1
- montaža klimatskih in hladilnih naprav za industrijske namene,
gl. 33.20.29
- montaža električne napeljave za uporabo sončnih celic, gl. 43.21.10
- dimnikarska dela, gl. 81.22.13
- montaža merilnih naprav, senzorjev ipd., ki niso sestavni del
protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 33.20
- vzdrževanje števcev porabe vroče vode, gl. 35.30.12
- vgrajevanje električnega talnega ogrevanja, gl. 43.21.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- odčitavanje števcev porabe vroče vode, gl. 82.99.19
43.22.2

Inštaliranje plinskih napeljav
43.22.20

Inštaliranje plinskih napeljav
Sem spada:
- montaža plinske napeljave od števca porabe plina do plinskih naprav
- montaža napeljav za dovod raznih plinov (npr. kisika v bolnišnicah ipd.)
in priključkov za drugo opremo, ki za delovanje potrebuje plin
- montaža plinomerov
Sem ne spada:
- gradnja plinovodnega omrežja do števca porabe plina, gl. 42.21.22
- montaža naprav za ogrevanje prostora, čeprav delujejo na plin,
gl. 43.22.12
- montaža prezračevalnih in klimatskih naprav, gl. 43.22.12
- vzdrževanje plinomerov, gl. 35.22.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10

43.29

Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.29.1

Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.29.11

Izolacijska dela
Sem spada:
- toplotna izolacija sten
- toplotna izolacija toplovodnih cevi, grelcev, kanalov
- zvočna izolacija
- protipožarna izolacija
Sem ne spada:
- montaža oblog za izboljšavo akustike, gl. 43.39.19
- hidroizolacijska dela, gl. 43.99.19
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10
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Postavljanje ograj
Sem spada:
- nameščanje ograd, ograj ipd. iz različnih materialov (žice, lesa, jekla,
pastike) in na različnih mestih (otroških igriščih, stanovanjskih
površinah, dvoriščih, industrijskih površinah)
- nameščanje kovinskih požarnih stopnic
Sem ne spada:
- nameščanje odbojnih ograj, medpasovnih zidov, protihrupnih ograj ipd.
ob cestah in drugih prometnicah, gl. 42.11.20
- zidanje ograj, gl. 43.99.60
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10

43.29.19

Druga inštalacijska dela
Sem spada:
- vgrajevanje hišnih dvigal, tekočih stopnic ipd., vključno s popravili in
vzdrževanjem
- vgrajevanje avtomatičnih samozapiralnih ali vrtljivih vrat
- vgrajevanjje rolet, žaluzij, platnenih streh
- nameščanje znakov (svetlečih ali ne)
- vgrajevanje centralnega sistema za vakuumsko čiščenje, inštalacija
strelovodov
- inštalacije, ki niso zajete drugje in vključujejo naprave, ki niso del
osnovne strukture stavbe
Sem ne spada:
- vgrajevanje industrijskih strojev in naprav, gl. 33.20
- montaža merilnih naprav, senzorjev ipd., ki niso sestavni del
protivlomnih ali protipožarnih sistemov, gl. 33.20
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10
- nameščanje zastorov, zaves, notranjih nevgrajenih žaluzij ipd.,
gl. 74.10.11
- popravila hišne opreme in pohištva, gl. 95.24.10

43.3

Zaključna gradbena dela

43.31

Fasaderska in štukaterska dela
43.31.1

Fasaderska in štukaterska dela
43.31.10

Fasaderska in štukaterska dela
Sem spada:
- zunanja ali notranja štukaterska in fasaderska dela (notranji in zunanji
ometi)
- suha montaža, oblaganje sten s ploščami, navadno mavčnimi
Sem ne spada:
- zvočna izolacija, gl. 43.29.11
- polaganje keramičnih ploščic, gl. 43.33.10
- montaža plošč za izboljšanje akustike, gl. 43.39.19
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
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43.32

tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10
izdelava unikatnih fresk ipd. na fasadah ali v notranjosti stavb,
gl. 90.03.13

Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.32.1

Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.32.10

Vgrajevanje stavbnega pohištva
Sem spada:
- vgrajevanje oken, vrat (razen avtomatičnih samozapiralnih in vrtljivih
vrat) podbojev, polken, garažnih vrat ipd. iz katerihkoli materialov
- vgrajevanje armiranih, protivlomnih in protipožarnih vrat ali ojačevanje
zunanjih vrat
- vgrajevanje notranjih stopnišč, vgradnih omar, vgrajenih kuhinjskih
elementov
- namestitev skodel, opaža ipd.
- vgrajevanje panelnih sten, premičnih pregrad, umetnih stropov ipd.
- vgrajevanje verand, zimskih vrtov ipd. v zasebnih hišah
Sem ne spada:
- montaža ograj, gl. 43.29.12
- vgrajevanje vrtljivih in samozapiralnih vrat, gl.43.29.19
- montaža kovanih okrasnih delov, gl. 43.39.11
- sestavljanje samostoječega pohištva, gl. 95.24.10
- montaža kovinskih požarnih stopnic, gl. 43.29.12
- vgrajevanje rolet in platnenih streh, gl. 43.29.19
- polaganje parketa ali drugih talnih oblog, gl. 43.33.29
- vgrajevanje industrijskih strojev in naprav, gl. 33.20
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- nameščanje zastorov, zaves, notranjih nevgrajenih žaluzij ipd., gl.
74.10.11
- popravila hišne opreme in nevgrajenega pohištva, gl. 95.24.10

43.33

Oblaganje tal in sten
43.33.1

Oblaganje tal in sten s ploščicami
43.33.10

Oblaganje tal in sten s ploščicami
Sem spada:
- oblaganje tal, stropov, sten znotraj ali zunaj stavb in drugih gradbenih
objektov s ploščicami ali tlakovci iz keramike, opeke, kamna
- nameščanje dekorativnih fasadnih oblog iz marmorja, granita,
skrilavcev, keramike ipd.
Sem spada tudi:
- oblaganje peči s keramičnimi pečnicami
- tlakovanje dvorišč, dovozov
Sem ne spada:
- nanašanje ometa ter druga fasaderska in štukaterska dela,
gl. 43.31.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- notranje dekoriranje, gl. 74.10.11
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Drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet
43.33.21

Polaganje teraca, marmorja, granita in skrilavca
Sem spada:
- izdelava dekoracije iz teraca in podobnih materialov na kraju samem,
notranja dela z marmorjem, granitom ali skrilavcem
Sem ne spada:
- zunanja dekoracija fasade, gl. 43.33.10
- nanašanje ometa ter druga fasaderska in štukaterska dela,
gl. 43.31.10
- zunanja dekoracija fasade, gl. 43.33.10
- polaganje ploščic, gl. 43.33.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- notranje dekoriranje, gl. 74.10.11

43.33.29

Drugo oblaganje tal in sten ter polaganje tapet, d. n.
Sem spada:
- oblaganje sten s tekstilnimi, papirnimi ali drugimi tapetami ali pluto ter s
tem povezana zaključna dela
- oblaganje sten z lesenimi ali drugimi opaži
- polaganje parketa, ladijskega poda in drugih lesenih talnih oblog ter s
tem povezana zaključna dela, kot je brušenje in lakiranje parketa ipd.
- polaganje linoleja, tekstilnih in drugih upogljivih talnih oblog ter s tem
povezana zaključna dela
- odstranjevanje tapet
Sem ne spada:
- polaganje keramičnih, kamnitih, betonskih ploščic ali tlakovcev,
gl. 43.33.10
- betoniranje tal, gl.43.99.40
- polaganje ploščic, gl. 43.33.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- notranje dekoriranje, gl. 74.10.11

43.34

Pleskarska in steklarska dela
43.34.1

Pleskarska dela
43.34.10

Pleskarska dela
Sem spada:
- pleskanje (v osnovi dekorativno) notranjosti stavb ter podobna dela
(uporaba premazov, lakov, itd.)
- pleskanje zunanjosti stavb (v osnovi za zaščito)
- barvanje že montiranih ograj, vrat, oken, podbojev, radiatorjev ipd.
- barvanje drugih gradbenih konstrukcij, npr. mostov, vgrajenih kovinskih
požarnih stopnic
- barvanje streh
- odstranjevanje barve
Sem ne spada:
- barvanje cestišč, parkirišč ipd., gl. 42.11.20
- hidroizolacijska dela, gl. 43.99.10
- barvanje nevgrajenih kovinskih izdelkov, gl. 25.61.22
- polaganje ploščic, gl. 43.33.10
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43.34.2

dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
notranje dekoriranje, gl. 74.10.11
izdelava unikatnih fresk ipd.na fasadah ali v notranjosti stavb,
gl. 90.03.13
barvanje pohištva (razen v okviru proizvodnega procesa), gl. 95.24.10

Steklarska dela
43.34.20

Steklarska dela
Sem spada:
- vgrajevanje steklenih delov, zrcalnih sten ipd.
- zastekljevanje oken ipd., tudi v delavnici
Sem ne spada:
- gradnja steklenih rastlinjakov, gl. 41.00.40
- vgrajevanje oken, gl. 43.32.10
- montaža verand, zimskih vrtov v hišah, gl. 43.32.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- čiščenje steklenih fasad in oken, gl. 81.22.11

43.39

Druga zaključna gradbena dela
43.39.1

Druga zaključna gradbena dela
43.39.11

Nameščanje gradbenih okraskov
Sem spada:
- montaža standardnih ali po naročilu izdelanih pločevinastih delov,
kovanega okrasja ali železnih in jeklenih okrasnih izdelkov
- montaža rešetk za radiatorje, kamine ipd.
Sem ne spada:
- montaža pločevine na strehah, gl. 43.91.19
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- notranja dekoracija, gl. 74.10.11
- izdelava unikatnih fresk, skulptur ipd. na fasadah ali v notranjosti stavb,
gl. 90.03.13

43.39.19

Druga zaključna gradbena dela, d. n.
Sem spada:
- dela za izboljšanje akustike prostora z nameščanjem zidnih ali stenskih
oblog ali plošč
- čiščenje novogradenj pred prevzemom
- druga zaključna gradbena dela, ki niso navedena drugje
Sem ne spada:
- zvočna izolacija, gl. 43.29.11
- čiščenje fasad s paro in peskanjem, gl. 43.99.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- splošno čiščenje stavb, gl. 81.21.10
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specialno čiščenje zunanjosti in notranjosti stavb, gl. 81.22.12
zasaditve ob objektih, urejanje okolice, gl. 81.30.10
hišniške storitve, gl. 81.10.10

Postavljanje streh in druga specializirana gradbena dela

43.91

Postavljanje streh
43.91.1

Postavljanje streh
43.91.11

Postavljanje ostrešij
Sem spada:
- postavljanje lesenih ali drugih ostrešij in podobna tesarska dela
Sem ne spada:
- impregnacija tramov, gl. 16.10.91
- proizvodnja lesenih tramov in lepljenih nosilcev, gl. 16.23.19
- postavljanje kovinskih gradbenih elementov, gl. 43.99.50
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12

43.91.19

Krovska dela
Sem spada:
- pokrivanje streh s katerimikoli materiali (strešniki, kovinsko ali plastično
kritino, slamo, skodlami, skrilavcem ipd.)
- postavljanje snegolovov, pločevinastih strešnih oplat, žlebov ipd.
- popravila streh
Sem ne spada:
- montaža strelovodov, gl. 43.29.19
- barvanje streh, gl. 43.34.10
- montaža anten, gl. 43.21.10
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12

43.99

Druga specializirana gradbena dela, d. n.
43.99.1

Hidroizolacijska dela
43.99.10

Hidroizolacijska dela
Sem spada:
- vodovzdržno izoliranje streh, teras, zunanjosti stavb in podzemnih
objektov
- razvlaževanje stavb
Sem ne spada:
- druga izolacijska dela, gl. 43.29.11
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10

43.99.2

Postavljanje odrov in ploščadi
43.99.20

Postavljanje odrov in ploščadi
Sem spada:
- postavljanje in razstavljanje odrov in ploščadi
- oddajanje postavljenih odrov v najem
Sem ne spada:
- dajanje nepostavljenih odrov in ploščadi v najem, gl. 77.32.10
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43.99.3
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Zabijanje pilotov; fundiranje
43.99.30

Zabijanje pilotov; fundiranje
Sem spada:
- zabijanje pilotov
- izdelava posebnih temeljev, npr. ojačanih, protipotresnih temeljev ipd.
Sem ne spada:
- površinski odkop, gl. 43.12.12
- betoniranje navadnih betonskih temeljev, gl. 43.99.40
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10

43.99.4

Betoniranje
43.99.40

Betoniranje
Sem spada:
- litje betona v opaže (za navadne betonske temelje, tla, opornike,
betonske ploskve ipd.)
- druga gradbena dela z betonom
- izdelava opažev
- postavljanje okvirov iz ojačanega betona, ki zaradi velikosti ali
uporabljenih metod zahteva posebno strokovno znanje ali opremo
- gradnja obokov in tankih lupin iz betona
- dela posebnih strok, povezana z vezanjem ali varjenjem jeklenih
ojačitev železobetonskih konstrukcij
Sem ne spada:
- proizvodnja montažnih betonskih delov, gl. 23.61.12
- proizvodnja sveže betonske mešanice, gl. 23.63.10
- gradbena dela, povezana s tlakovanjem ulic, pločnikov ipd.,
gl. 42.11.20
- gradnja mostov, viaduktov, predorov ipd., gl. 42.13.20
- izdelava posebnih temeljev (ojačanih, protipotresnih ipd.), gl. 43.99.30
- prevoz sveže betonske mešanice kot samostojna storitev, gl. 49.41.19
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
- storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10
- dajanje opažev v najem, gl. 77.32.10

43.99.5

Postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov
43.99.50

Postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov
Sem spada:
- dela posebnih strok pri postavljanju kovinskih ogrodij
- postavljanje montažnih kovinskih delov za stavbe, mostove, žerjave,
daljnovodne stebre
- postavljanje kovinskih pregradnih sten
- s temi deli povezano varjenje
Sem ne spada:
- postavljanje kovinskih požarnih stopnic, gl. 43.29.12
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10
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Zidarska dela
43.99.60

Zidarska dela
Sem spada:
- zidanje z opekami, kamni, bloki ipd.
- zidanje ograj, pregrad in druga zidarska dela
Sem ne spada:
- oblaganje tal in sten, gl. 43.33
- nameščanje notranjih okraskov, gl. 43.39.11
- betoniranje, gl. 43.99.40
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10

43.99.7

Dela v zvezi s postavljanjem montažnih konstrukcij
43.99.70

Dela v zvezi s postavljanjem montažnih konstrukcij
Sem spada:
- sestavljanje, montaža in postavljanje že prej izdelanih konstrukcij
- montaža raznovrstne ulične opreme (npr. reklamnih panojev,
postajališč za avtobuse, telefonskih govorilnic ipd.)
Sem ne spada:
- postavljanje kompletnih montažnih stavb, gl. 41.00.30, 41.00.40
- postavljanje kovinskih konstrukcijskih elementov, gl. 43.99.50
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10

43.99.9

Specializirana gradbena dela, d. n.
43.99.90

Specializirana gradbena dela, d. n.
Sem spada:
- gradnja industrijskih dimnikov
- oblaganje peči in gorišč z ognjevzdržnimi materiali ipd.
- gradnja kaminov
- čiščenje fasad s paro, peskanjem in podobna dela za zunanjost stavb
- dajanje dvigal in druge gradbene mehanizacije z upravljavcem v najem
za dela, ki se ne morejo razvrstiti v določeno gradbeno storitev
- gradnja okrasnih fontan, plavalnih bazenov na prostem
- druga gradbena dela specialnih strok, ki niso navedena drugje
Sem spada tudi:
- raznovrstna dela na izpostavljenih višinah, za kar je potrebna posebna
plezalska veščina
Sem ne spada:
- dajanje gradbene mehanizacije z upravljavcem v najem za določeno
gradbeno delo, gl. ustrezno kategorijo v področju F
- oblaganje peči in kaminov s ploščicami, gl. 43.33.10
- popravila in vzdrževanje dvigalnih in transportnih naprav, gl. 33.12.15
- dovoz in odvoz materiala, če se opravlja kot samostojna storitev,
gl. 49.41.15
- meritve, če se opravljajo kot samostojna storitev, gl. 71.20
- tehnično projektiranje in svetovanje, če se opravlja kot samostojna
storitev, gl. 71.12.12
- dajanje gradbenih strojev brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10
- pretovarjanje, nakladanje in razkladanje z dvigali ali avtodvigali, gl.
52.24.19
- dajanje gradbene mehanizacije brez upravljavcev v najem, gl. 77.32.10
- pluženje in čiščenje snega, gl. 81.29.12
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G VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA;
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA; POPRAVILA
MOTORNIH VOZIL
45

Prodaja in popravila motornih vozil

45.1

Prodaja motornih vozil

45.11

Prodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil
45.11.1

Veleprodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil
Sem spada:
- veleprodaja novih ali rabljenih avtomobilov in lahkih motornih vozil
Sem ne spada:
- posredništvo pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil,
gl. 45.11.4

45.11.2

45.11.3

45.11.4

45.19

45.11.11

Veleprodaja osebnih avtomobilov

45.11.12

Veleprodaja avtomobilov za posebne namene, kot so reševalna vozila,
minibusi, terenska vozila ipd. (bruto mase ≤ 3,5 t)

Maloprodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil v specializiranih prodajalnah
45.11.21

Maloprodaja novih osebnih avtomobilov v specializiranih prodajalnah

45.11.22

Maloprodaja rabljenih osebnih avtomobilov v specializiranih prodajalnah

45.11.23

Maloprodaja novih avtomobilov za posebne namene, kot so reševalna vozila,
minibusi, terenska vozila ipd. (bruto mase ≤ 3,5 t)

45.11.24

Maloprodaja novih avtomobilov za posebne namene, kot so reševalna vozila,
minibusi, terenska vozila ipd. (bruto mase ≤ 3,5 t)

Internetna in druga maloprodaja osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil
45.11.31

Internetna maloprodaja osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil

45.11.39

Druga maloprodaja avtomobilov in lahkih motornih vozil

Posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil
45.11.41

Posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil po internetu

45.11.49

Drugo posredovanje pri veleprodaji avtomobilov in lahkih motornih vozil

Prodaja drugih motornih vozil
45.19.1

Veleprodaja drugih motornih vozil
Sem spada:
- veleprodaja novih ali rabljenih tovornjakov, avtobusov in drugih težkih
motornih vozil, tudi počitniških prikolic
Sem ne spada:
- posredništvo pri veleprodaji težkih vozil, gl. 45.31.2

45.19.2

45.19.3

45.19.4

45.19.11

Veleprodaja tovornjakov, prikolic, polprikolic in avtobusov

45.19.12

Veleprodaja počitniških prikolic in avtodomov

Maloprodaja drugih motornih vozil v specializiranih prodajalnah
45.19.21

Maloprodaja tovornjakov, prikolic, polprikolic in avtobusov v specializiranih
prodajalnah

45.19.22

Maloprodaja počitniških prikolic in avtodomov v specializiranih prodajalnah

Internetna in druga maloprodaja motornih vozil
45.19.31

Internetna maloprodaja motornih vozil

45.19.39

Druga maloprodaja motornih vozil

Posredovanje pri veleprodaji drugih motornih vozil
45.19.41

Posredovanje pri veleprodaji drugih motornih vozil po internetu

45.19.49

Drugo posredovanje pri veleprodaji motornih vozil
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Vzdrževanje in popravila motornih vozil

45.20

Vzdrževanje in popravila motornih vozil
45.20.1

Vzdrževanje in popravila osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil
45.20.11

Redno vzdrževanje in popravila (razen električne napeljave, pnevmatik in
karoserije) osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil
Sem spada:
- obnova, popravilo, nastavitev motorja
- popravila in nastavitev vplinjača, krmilnega in prenosnega mehanizma,
zavor, vzmetenja, izpušnih cevi, hladilnega sistema in druga popravila
Sem spada tudi:
- servisni pregledi in popravila
Sem ne spada:
- tehnični pregledi avtomobilov, gl. 71.20.14

45.20.12

Popravila električne napeljave osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih
vozil
Sem spada tudi:
- polnjenje baterij za osebna motorna vozila
Sem ne spada:
- obnovljeni ali vulkanizirani avtomobilski plašiči, gl. 22.11.20
- maloprodaja avtomobilskih plaščev, gl. 45.32.11

45.20.13

Popravila pnevmatik, tudi centriranje koles osebnih avtomobilov in lahkih
tovornih motornih vozil

45.20.14

Popravila karoserije in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken,
kleparstvo, ličarstvo) osebnih avtomobilov in lahkih tovornih motornih vozil
Sem spada:
- popravila avtomobilskih vrat in ključavnic, odbijačev, klepanje, barvanje
in ličenje avtomobilov, montaža šip in oken in podobna popravila
osebnih avtomobilov
Sem spada tudi:
- popravila sedežev za motorna vozila

45.20.2

Vzdrževanje in popravila drugih motornih vozil
45.20.21

Redno vzdrževanje in popravila (razen električne napeljave in karoserije)
drugih motornih vozil
Sem spada:
- remont, nastavitev motorja
- popravila in nastavitev vplinjača, krmilnega in prenosnega mehanizma,
zavor, nastavitev in uravnoteženje koles
- popravila vzmetenja, izpušnih cevi, hladilnega sistema in druga
popravila
Sem spada tudi:
- menjava in popravila plaščev drugih motornih vozil, razen osebnih
avtomobilov
Sem ne spada:
- tehnični pregledi, gl. 71.20.14

45.20.22

Popravila električne napeljave v drugih motornih vozilih
Sem spada tudi:
- polnjenje baterij za druga motorna vozila, razen osebnih avtomobilov

45.20.23

Popravila karoserije in podobne storitve (popravila vrat, ključavnic, oken,
kleparska in ličarska dela) drugih motornih vozil
Sem spada:
- popravila vrat in ključavnic, odbijačev
- klepanje, barvanje in ličenje vozil, montaža šip in oken ter podobna
popravila drugih motornih vozil, razen osebnih avtomobilov
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Pranje avtomobilov, loščenje in podobne storitve
45.20.30
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Pranje avtomobilov, loščenje in podobne storitve

Prodaja delov in opreme za motorna vozila

45.31

Veleprodaja delov in opreme za motorna vozila
45.31.1

Veleprodaja delov in opreme za motorna vozila
45.31.11

Veleprodaja avtomobilskih plaščev in zračnic
Sem spada:
- veleprodaja zračnic
- veleprodaja plaščev za kmetijske stroje

45.31.12

Veleprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila
Sem ne spada:
- veleprodaja avtoradijev, gl. 46.43.12

45.31.2

Posredovanje pri veleprodaji delov in opreme za motorna vozila
45.31.20

45.32

Posredovanje pri veleprodaji delov in opreme za motorna vozila

Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
45.32.1

Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila v specializiranih prodajalnah
45.32.11

Maloprodaja avtomobilskih plaščev v specializiranih prodajalnah

45.32.12

Maloprodaja drugih delov in opreme za motorna vozila v specializiranih
prodajalnah
Sem ne spada:
- maloprodaja avtoradijev, gl. 47.00.33

45.32.2

Internetna in druga maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
45.32.21

Internetna maloprodaja delov in opreme za motorna vozila

45.32.22

Maloprodaja delov in opreme za motorna vozila po pošti

45.32.29

Druga maloprodaja delov in opreme za motorna vozila
Sem spada:
- maloprodaja delov in opreme za motorna vozila v:

nespecializiranih prodajalnah

na tržnicah in stojnicah

drugje

45.4

Prodaja, popravila in vzdrževanje motornih koles, delov in opreme
zanje

45.40

Prodaja, popravila in vzdrževanje motornih koles, delov in opreme zanje
Sem spada tudi:
- prodaja, popravila in vzdrževanje mopedov, delov in opreme zanje
Sem ne spada:
- veleprodaja koles, gl. 46.49.33
- maloprodaja koles, gl. 47.00.65
- popravila koles, gl. 95.29.12
45.40.1

Veleprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
45.40.10

45.40.2

Maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje v specializiranih prodajalnah
45.40.20

45.40.3

Maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje v specializiranih
prodajalnah

Druga maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje
45.40.30

45.40.4

Veleprodaja motornih koles, delov in opreme zanje

Druga maloprodaja motornih koles, delov in opreme zanje

Posredovanje pri veleprodaji motornih koles ter delov in opreme zanje
45.40.40

Posredovanje pri veleprodaji motornih koles ter delov in opreme zanje
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Vzdrževanje in popravila motornih koles
45.40.50
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Vzdrževanje in popravila motornih koles

Veleprodaja, razen motornih vozil in motornih koles

46.1

Posredovanje pri veleprodaji

46.11

Posredovanje pri veleprodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin
in polizdelkov
46.11.1

Posredovanje pri veleprodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin in
polizdelkov
46.11.11

46.12

Posredovanje pri veleprodaji živih živali

46.11.12

Posredovanje pri veleprodaji cvetja in rastlin

46.11.19

Posredovanje pri veleprodaji drugih kmetijskih surovin, tekstilnih surovin in
polizdelkov

Posredovanje pri veleprodaji goriv, rud, kovin in industrijskih kemikalij
46.12.1

Posredovanje pri veleprodaji goriv, rud, kovin in industrijskih kemikalij
46.12.11

Posredovanje pri veleprodaji trdnih, tekočih in plinastih goriv ter podobnih
izdelkov

46.12.12

Posredovanje pri veleprodaji rud in kovin v primarnih oblikah
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji kovinskih odpadkov in ostankov

46.12.13

46.13

Posredovanje pri veleprodaji industrijskih kemikalij, gnojil in agrokemičnih
izdelkov

Posredovanje pri veleprodaji lesa in gradbenega materiala
46.13.1

Posredovanje pri veleprodaji lesa in gradbenega materiala
46.13.11

Posredovanje pri veleprodaji lesa in lesnih izdelkov

46.13.12

Posredovanje pri veleprodaji gradbenega materiala
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji kamna, peska, barv in lakov, stekla, opeke,
keramičnih izdelkov za gradbeništvo in drugega gradbenega materiala

46.14

Posredovanje pri veleprodaji strojev, industrijske opreme, ladij in zrakoplovov
46.14.1

Posredovanje pri veleprodaji strojev, industrijske opreme, ladij in zrakoplovov
46.14.11

Posredovanje pri veleprodaji računalnikov, programske opreme, elektronskih in
telekomunikacijskih naprav ter druge pisarniške opreme

46.14.12

Posredovanje pri veleprodaji ladij, zrakoplovov in drugih vozil in plovil, d.n.
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji ladijskih motorjev, jadrnic, čolnov

46.14.19

46.15

Posredovanje pri veleprodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav ter
železnine
46.15.1

46.16

182

Posredovanje pri veleprodaji drugih strojev, naprav in industrijske opreme, d. n.

Posredovanje pri veleprodaji pohištva, gospodinjskih predmetov in naprav ter
železnine
46.15.11

Posredovanje pri veleprodaji pohištva

46.15.12

Posredovanje pri veleprodaji zabavne elektronike

46.15.13

Posredovanje pri veleprodaji ročnega orodja in opreme

46.15.19

Posredovanje pri veleprodaji železnine in gospodinjskih predmetov in naprav,
d. n.

Posredovanje pri veleprodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve in usnjenih
izdelkov
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Posredovanje pri veleprodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve in usnjenih izdelkov
46.16.11

Posredovanje pri veleprodaji tekstila
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji preje in tekstila
- posredovanje pri prodaji gospodinjskega perila, zaves in raznih
tekstilnih izdelkov za gospodinjstvo

46.16.12

Posredovanje pri veleprodaji oblačil, krzna in obutve

46.16.13

Posredovanje pri veleprodaji usnjenih izdelkov in potovalne galanterije
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji potovalne galanterije iz katerihkoli materialov

46.17

Posredovanje pri veleprodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov
46.17.1

46.18

Posredovanje pri veleprodaji živil, pijač in tobačnih izdelkov
46.17.11

Posredovanje pri veleprodaji živil

46.17.12

Posredovanje pri veleprodaji pijač

46.17.13

Posredovanje pri veleprodaji tobačnih izdelkov

Posredovanje pri veleprodaji drugih posebnih izdelkov
46.18.1

Posredovanje pri veleprodaji drugih posebnih izdelkov
46.18.11

Posredovanje pri veleprodaji farmacevtskih in medicinskih izdelkov,
kozmetičnih in toaletnih izdelkov ter čistil

46.18.12

Posredovanje pri veleprodaji iger in igrač, športnih rekvizitov, koles, knjig,
časopisov, revij in pisalnih potrebščin, glasbil, ur in nakita, fotografske in
optične opreme

46.18.19

Posredovanje pri veleprodaji odpadkov ali drugih posebnih izdelkov, d. n.
Sem spada:
- posredovanje pri veleprodaji

papirja in kartona

oblovine

odpadkov in ostankov za recikliranje

drugega posebnega blaga

46.19

Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov
46.19.1

Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov
46.19.10

46.2

Posredovanje pri veleprodaji raznovrstnih izdelkov

Veleprodaja kmetijskih surovin in živih živali

46.21

Veleprodaja žit, nepredelanega tobaka, semen in krme
46.21.1

Veleprodaja žit, semen, krme
46.21.11

Veleprodaja žit
Sem ne spada:
- veleprodaja krmnega žita, gl. 46.21.14

46.21.12

Veleprodaja semen (razen oljnih)

46.21.13

Veleprodaja oljnih semen in plodov

46.21.14

Veleprodaja krme

46.21.19

Veleprodaja drugih kmetijskih surovin, d. n.
Sem spada:
- veleprodaja grozdja za predelavno, hmelja, rastlinskih vlaken, surove
volne

46.21.2

Veleprodaja nepredelanega tobaka
46.21.20

46.22

Veleprodaja nepredelanega tobaka

Veleprodaja cvetja in rastlin
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Veleprodaja cvetja in rastlin

Veleprodaja živih živali
46.23.1

Veleprodaja živih živali
46.23.10

Veleprodaja živih živali
Sem spada tudi:
- veleprodaja hišnih živali, akvarijskih rib ipd.

46.24

Veleprodaja kož in usnja
46.24.1

Veleprodaja kož in usnja
46.24.10

46.3

Veleprodaja živil, pijač, tobačnih izdelkov

46.31

Veleprodaja sadja in zelenjave
46.31.1

46.32

Veleprodaja sadja in zelenjave
46.31.11

Veleprodaja svežega sadja in zelenjave

46.31.12

Veleprodaja predelanega sadja in zelenjave

Veleprodaja mesa in mesnih izdelkov
46.32.1

46.33

Veleprodaja mesa in mesnih izdelkov
46.32.11

Veleprodaja mesa (tudi perutnine)

46.32.12

Veleprodaja mesa mesnih izdelkov (tudi perutninskih)

Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov, jajc, jedilnih olj in maščob
46.33.1

46.34

Veleprodaja mleka, mlečnih izdelkov, jajc, jedilnih olj in maščob
46.33.11

Veleprodaja mleka in mlečnih izdelkov

46.33.12

Veleprodaja jajc

46.33.13

Veleprodaja jedilnih olj in maščob

Veleprodaja pijač
46.34.1

46.35

Veleprodaja pijač
46.34.11

Veleprodaja sokov, mineralnih vod in drugih brezalkoholnih pijač

46.34.12

Veleprodaja alkoholnih pijač

Veleprodaja tobačnih izdelkov
46.35.1

Veleprodaja tobačnih izdelkov
46.35.10

46.36

Veleprodaja tobačnih izdelkov

Veleprodaja sladkorja, čokolade in sladkornih izdelkov
46.36.1

46.37

Veleprodaja sladkorja, čokolade in sladkornih izdelkov
46.36.11

Veleprodaja sladkorja

46.36.12

Veleprodaja pekovskih izdelkov

46.36.13

Veleprodaja čokolade in sladkornih izdelkov

Veleprodaja kave, čaja, kakava in začimb
46.37.1

Veleprodaja kave, čaja, kakava in začimb
46.37.10

46.38

Veleprodaja kave, čaja, kakava in začimb

Veleprodaja drugih živil, tudi rib, rakov in mehkužcev
46.38.1

Veleprodaja rib, rakov in mehkužcev
46.38.10

46.38.2
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46.38.21

Veleprodaja homogeniziranih in dietetičnih živil

46.38.29

Veleprodaja drugih živil, d. n.
Sem spada:
- veleprodaja moke in mlevskih izdelkov, riža, soli, medu, testenin, slada
ipd.

46.39

Nespecializirana veleprodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov
46.39.1

46.4

Nespecializirana veleprodaja živil, pijač in tobačnih izdelkov
46.39.11

Nespecializirana veleprodaja zamrznjenih živil

46.39.12

Nespecializirana veleprodaja nezamrznjenih živil, pijač in tobačnih izdelkov

Veleprodaja izdelkov široke rabe

46.41

Veleprodaja tekstila
46.41.1

46.42

Veleprodaja tekstila
46.41.11

Veleprodaja preje

46.41.12

Veleprodaja tkanin

46.41.13

Veleprodaja gospodinjskega perila, zaves in drugih tekstilnih gospodinjskih
izdelkov

46.41.14

Veleprodaja tekstilne galanterije

Veleprodaja oblačil in obutve
46.42.1

Veleprodaja oblačil in obutve
46.42.11

Veleprodaja oblačil
Sem spada tudi:
- veleprodaja klobukov in drugih pokrival, dežnikov, pasov, sprehajalnih
palic ipd.
- veleprodaja krznenih oblačil

46.42.12

Veleprodaja obutve
Sem ne spada:
- veleprodaja specialne športne obutve (smučarskih čevljev, čevljev z
drsalkami ipd.), gl. 46.49.33

46.43

Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav
46.43.1

Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav
46.43.11

Veleprodaja električnih gospodinjskih naprav, razen radijskih, televizijskih in
fotografskih
Sem spada:
- veleprodaja gospodinjskih hladilnikov, pralnih, pomivalnih, sušilnih
strojev, sesalnikov, šivalnih strojev, električnih naprav za kuhanje in
ogrevanje ter drugih električnih gospodinjskih naprav
Sem spada tudi:
- veleprodaja protivlomnih alarmnih naprav za hišno rabo ter drugih
delov električne opreme in električnih delov drugih strojev in naprav, za
hišno rabo

46.43.12

Veleprodaja radijskih, televizijskih ter video in DVD naprav za hišno rabo
Sem spada tudi:
- veleprodaja avtoradijev

46.44

46.43.13

Veleprodaja posnetih plošč, avdio in video kaset, CD-jev in DVD-jev (razen
praznih trakov)

46.43.14

Veleprodaja fotografske in optične opreme

Veleprodaja porcelana, steklenine in čistil
46.44.1

Veleprodaja porcelana, steklenine in čistil
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Veleprodaja porcelana, steklenine in lončevine
Sem ne spada:
- veleprodaja sanitarne keramike, gl. 46.73.13

46.44.12

46.45

Veleprodaja čistil

Veleprodaja parfumov in kozmetike
46.45.1

Veleprodaja parfumov in kozmetike
46.45.10

Veleprodaja parfumov in kozmetike
Sem spada tudi:
- veleprodaja mila

46.46

Veleprodaja farmacevtskih izdelkov
46.46.1

Veleprodaja farmacevtskih izdelkov
46.46.11

Veleprodaja farmacevtskih surovin in farmacevtskih pripravkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja obližev in kompletov za prvo pomoč

46.46.12

Veleprodaja medicinskih in ortopedskih instrumentov in pripomočkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja invalidskih vozičkov ter njihovih delov in opreme

46.47

Veleprodaja pohištva, svetil, preprog
46.47.1

Veleprodaja pohištva, svetil, preprog
46.47.11

Veleprodaja pohištva
Sem ne spada:
- veleprodaja pisarniškega pohištva, gl. 46.65.10

46.48

46.47.12

Veleprodaja svetil

46.47.13

Veleprodaja preprog

Veleprodaja ur in nakita
46.48.1

Veleprodaja ur in nakita
46.48.10

46.49

Veleprodaja ur in nakita

Veleprodaja drugih izdelkov široke rabe
46.49.1

Veleprodaja pribora, kovinskih gospodinjskih predmetov, pletarskih in plutovinastih
izdelkov ter drugih gospodinjskih predmetov, d. n.
46.49.11

Veleprodaja kuhinjskega pribora in drugih kovinskih gospodinjskih predmetov
Sem spada:
- veleprodaja nožev (razen za stroje), škarij, rezil, neelektričnih brivskih
naprav, britev, manikirnih setov za osebno rabo

46.49.12

Veleprodaja pletarskih, plutovinastih, sodarskih in drugih lesenih izdelkov

46.49.19

Veleprodaja gospodinjskih pripomočkov in opreme, d. n.
Sem spada:
- veleprodaja plastičnih ali papirnih posod, vrečk, toaletnega papirja in
brisač
- veleprodaja kipcev, okvirjev in drugih okrasnih predmetov iz plastičnih
mas in neplemenitih kovin
- veleprodaja sončnikov, vrtnih dežnikov ipd.
- veleprodaja neelektričnih naprav za kuhanje in gretje

46.49.2

46.49.3

Veleprodaja knjig, revij, časopisov, pisalnih potrebščin
46.49.21

Veleprodaja knjig

46.49.22

Veleprodaja revij in časopisov

46.49.23

Veleprodaja papirja, papirnih izdelkov in pisalnih potrebščin

Veleprodaja drugih izdelkov široke porabe
46.49.31
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Veleprodaja igrač in igralnih pripomočkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja videoiger za uporabo na televizorjih
- veleprodaja opreme za družabne igre (biljard, fliperji), ki se poženejo s
kovancem ali žetonom

46.49.33

Veleprodaja športne opreme (vključno s kolesi)
Sem spada tudi:
- veleprodaja jadrnic in čolnov, izvenkrmnih motorjev, plezalne in
smučarske opreme (tudi čevljev), opreme za športni ribolov ter jahalne
opreme
Sem ne spada:
- veleprodaja nespecializiranih športnih oblačil in obutve, gl. 46.42.1

46.49.34

Veleprodaja usnjene in potovalne galanterije
Sem ne spada:
- veleprodaja usnjenih oblačil, gl. 46.42.11

46.5

46.49.35

Veleprodaja znamk in kovancev

46.49.36

Veleprodaja spominkov in umetnostnih izdelkov

46.49.39

Veleprodaja drugih izdelkov široke rabe, d. n

Veleprodaja informacijske in komunikacijske opreme

46.51

Veleprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme
46.51.1

Veleprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme
46.51.10

46.52

Veleprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme

Veleprodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav in delov
46.52.1

46.6

Veleprodaja elektronskih in telekomunikacijskih naprav in delov
46.52.11

Veleprodaja telekomunikacijskih naprav in delov

46.52.12

Veleprodaja elektronskih naprav in delov

46.52.13

Veleprodaja neposnetih nosilcev zapisa

Veleprodaja drugih strojev, naprav, opreme

46.61

Veleprodaja kmetijskih strojev, priključkov, opreme
46.61.1

Veleprodaja kmetijskih strojev, priključkov, opreme
46.61.11

Veleprodaja kmetijskih in gozdarskih strojev, priključkov, opreme, tudi
traktorjev
Sem ne spada:
- veleprodaja traktorjev za gradbeništvo, gl. 46.63.10

46.61.12

46.62

Veleprodaja vrtnarskih naprav, opreme in orodja

Veleprodaja obdelovalnih strojev
46.62.1

Veleprodaja obdelovalnih strojev
46.62.11

Veleprodaja strojev za obdelavo lesa
Sem ne spada:
- veleprodaja gozdarskih strojev, gl. 46.61.11

46.63

46.62.12

Veleprodaja strojev za obdelavo kovin

46.62.19

Veleprodaja strojev za obdelavo drugih materialov

Veleprodaja rudarskih in gradbenih strojev
46.63.1

Veleprodaja rudarskih in gradbenih strojev
46.63.10

Veleprodaja rudarskih in gradbenih strojev
Sem spada:
- veleprodaja traktorjev goseničarjev
- veleprodaja delov za stroje in naprave za vrtanje, kopanje, dvigovanje
zemlje, rud in drugih mineralnih snovi
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Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo
46.64.1

Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo
46.64.10

Veleprodaja strojev za tekstilno industrijo
Sem spada:
- veleprodaja strojev za izdelavo ter predelavo tekstila in usnja, kot so
npr. predilni in pletilni stroji, statve, usnjarski stroji, šivalni stroji ipd.
- veleprodaja delov in pribora za te stroje
Sem ne spada:
- veleprodaja gospodinjskih šivalnih strojev, gl. 46.43.11

46.65

Veleprodaja pisarniškega pohištva
46.65.1

Veleprodaja pisarniškega pohištva
46.65.10

46.66

Veleprodaja pisarniškega pohištva

Veleprodaja pisarniških strojev in opreme
46.66.1

Veleprodaja pisarniških strojev in opreme
46.66.10

Veleprodaja pisarniških strojev in opreme
Sem spada:
- veleprodaja pisalnih strojev, fotokopirnih strojev, računskih strojčkov
ipd.
- veleprodaja delov in opreme za pisarniške stroje ter fotokopirne
naprave

46.69

Veleprodaja drugih strojev, naprav in opreme
46.69.1

Veleprodaja drugih strojev, naprav in opreme
46.69.11

Veleprodaja prevoznih sredstev, razen motornih vozil, motornih koles in koles
Sem spada:
- veleprodaja ladij, zrakoplovov, tirnih vozil
- veleprodaja ladijskih in letalskih motorjev, ladijskih kontejnerjev in
drugih delov
Sem ne spada:
- prodaja športnih čolnov in jadrnic ter motorjev zanje, gl. 46.49.33

46.7

Veleprodaja delov in opreme za stroje in naprave

46.69.13

Veleprodaja dvigalnih in transportnih naprav

46.69.14

Veleprodaja strojev za prehrambeno in tobačno industrijo

46.69.15

Veleprodaja profesionalnih električnih strojev, naprav in materiala

46.69.16

Veleprodaja orožja in streliva

46.69.19

Veleprodaja drugih strojev in naprav za posebne ali splošne namene

Druga specializirana veleprodaja

46.71

Veleprodaja trdih, tekočih in plinastih goriv
46.71.1

46.72

Veleprodaja trdih, tekočih in plinastih goriv
46.71.11

Veleprodaja trdih goriv

46.71.12

Veleprodaja motornega bencina, vključno z letalskim bencinom

46.71.13

Veleprodaja drugih tekočih in plinastih goriv

Veleprodaja kovin in rud
46.72.1
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Veleprodaja neželeznih kovin v primarnih oblikah

Veleprodaja lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme
46.73.1

Veleprodaja lesa, gradbenega materiala in sanitarne opreme
46.73.11

Veleprodaja hlodovine in drugega neobdelanega lesa

46.73.12

Veleprodaja lesenih polizdelkov

46.73.13

Veleprodaja sanitarne opreme

46.73.14

Veleprodaja barv in lakov

46.73.15

Veleprodaja ravnega stekla

46.73.16

Veleprodaja drugega gradbenega materiala
Sem spada:
- veleprodaja parketa, oken, vrat, ploščic, peska, apna, cementa, opeke,
kovinskih predalčnih konstrukcij ipd.
Sem ne spada:
- veleprodaja inštalacijske opreme ter ogrevalnih naprav, gl. 46.74.12

46.74

46.73.17

Veleprodaja tapet

46.73.18

Veleprodaja talnih oblog (razen preprog)

Veleprodaja kovinskih izdelkov, inštalacijskega materiala, ročnega orodja,
naprav za ogrevanje
46.74.1

Veleprodaja kovinskih izdelkov, inštalacijskega materiala, ročnega orodja, naprav za
ogrevanje
46.74.11

Veleprodaja kovinskih izdelkov
Sem spada:
- veleprodaja neizolirane žice, žebljev, vijakov, kovinskih sponk in drugih
materialov za pritrjevanje, verig, ključavnic, kovinskega okovja za
pohištvo ali vozila ipd.

46.74.12

Veleprodaja inštalacijskega materiala, naprav za ogrevanje
Sem spada:
- veleprodaja opreme za centralno ogrevanje, radiatorjev, grelnikov
vode, pip, cevi, cevnih fitingov ipd.

46.74.13

Veleprodaja ročnega orodja
Sem spada:
- veleprodaja ročnih obdelovalnih strojev z lastnim pogonom

46.75

Veleprodaja kemičnih izdelkov
46.75.1

Veleprodaja kemičnih izdelkov
46.75.11

Veleprodaja gnojil in agrokemičnih izdelkov
Sem spada tudi:
- veleprodaja razkužil

46.75.12

Veleprodaja industrijskih kemikalij
Sem spada:
- veleprodaja soli (razen kuhinjske), etanola, naftnega bitumna, parafina,
maziv, utekočinjenega zraka, barvil, strojil, nekovin, kislin ter njihovih
soli, destilirane vode, ogljikovodikov, lesnega oglja, tiskarskih barv,
glicerina, razstreliv, lepil, topil, eteričnih olj, sredstev za galvaniziranje,
laboratorijskih reagentov, katalizatorjev, stabilizatorjev, aktivnega oglja,
sredstev za dodelavo in pospeševanje barvanja tekstila, papirja, usnja
ipd., veziv za livarske kalupe, preparatov za dekapiranje in varjenje ter
drugih industrijskih kemikalij

46.76

Veleprodaja drugih polizdelkov
46.76.1

Veleprodaja drugih polizdelkov
46.76.11

Veleprodaja papirja in kartona
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Veleprodaja tekstilnih vlaken
Sem spada:
- veleprodaja naravnih, umetnih in sintetičnih vlaken, pripravljenih za
predenje
- veleprodaja odpadkov iz umetnih ali sintetičnih vlaken, česanih

46.76.13

Veleprodaja plastike in gume v primarnih oblikah

46.76.19

Veleprodaja drugih nekmetijskih polizdelkov
Sem spada:
- veleprodaja polizdelkov iz plastičnih mas, gume, mineralov
- veleprodaja embalaže iz plastike (vrečk, škatel, zabojev), steklenic in
druge steklene embalaže, lahke kovinske embalaže
- veleprodaja dragih in poldragih kamnov
- veleprodaja surovih ali rafiniranih rastlinskih olj za industrijsko rabo ter
prehrambene namene, rastlinskih ter živalskih masti ipd.
Sem ne spada:
- veleprodaja avtomobilskih gum, gl. 45.31.11

46.77

Veleprodaja ostankov in odpadkov
46.77.1

Veleprodaja ostankov in odpadkov
46.77.10

46.9

Veleprodaja ostankov in odpadkov

Nespecializirana veleprodaja

46.90

Nespecializirana veleprodaja
46.90.1

Nespecializirana veleprodaja
46.90.10

Nespecializirana veleprodaja
Sem spada:
- nespecializirana prodaja raznega blaga

47

Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles
47.0

Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles

47.00

Maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles
47.00.1

Maloprodaja sadja, zelenjave, mesa, rib, pekovskih in mlečnih izdelkov ter jajc
47.00.11

Maloprodaja svežega sadja in zelenjave
Sem ne spada:
- maloprodaja sušenega, zamrznjenega, konzerviranega sadja ali vrtnin,
gl. 47.00.12

47.00.12

Maloprodaja predelanega sadja in zelenjave

47.00.13

Maloprodaja mesa

47.00.14

Maloprodaja mesnih izdelkov

47.00.15

Maloprodaja rib, rakov in mehkužcev

47.00.16

Maloprodaja pekovskih izdelkov
Sem ne spada:
- serviranje peciva in slaščic za takojšnje užitje na kraju samem,
gl. 56.10.19

47.00.17

Maloprodaja sladkornih izdelkov
Sem spada:
- maloprodaja bonbonov, sladkornih izdelkov
- maloprodaja čokoladnih izdelkov, sladoleda, sadja, orehov, sadnih
lupin ter drugih delov rastlin, konzerviranih v sladkorju, vendar ne
serviranih za takojšnje zaužitje
Sem ne spada:
- serviranje sladoleda za takojšnje užitje, gl. 56.10.19
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G VELEPRODAJA IN MALOPRODAJA;
POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

Maloprodaja drugih živil, pijač in tobačnih izdelkov
47.00.21

Maloprodaja kave, čaja, kakava in začimb

47.00.22

Maloprodaja jedilnega olja in maščob

47.00.23

Maloprodaja dietetične in homogenizirane hrane

47.00.24

Maloprodaja drugih živil, d. n.

47.00.25

Maloprodaja alkoholnih pijač

47.00.26

Maloprodaja drugih pijač

47.00.27

Maloprodaja tobačnih izdelkov

Maloprodaja informacijske in komunikacijske opreme
47.00.31

Maloprodaja računalnikov, perifernih naprav in programske opreme
Sem ne spada:
- maloprodaja neposnetih plošč in trakov, gl. 47.00.64

47.00.32

Maloprodaja telekomunikacijskih naprav in opreme

47.00.33

Maloprodaja avdio in video naprav in opreme
Sem spada:
- maloprodaja radijskih in TV sprejemnikov, videorekorderjev,
kasetofonov, hi-fi naprav ipd.

47.00.4

Maloprodaja gradbenega materiala in kovinskih izdelkov
47.00.41

Maloprodaja kovinskih izdelkov

47.00.42

Maloprodaja barv in lakov
Sem ne spada:
- maloprodaja barvic in črnil, gl. 47.00.63

47.00.43

Maloprodaja ravnega stekla

47.00.44

Maloprodaja vrtnarske opreme

47.00.45

Maloprodaja inštalacijske opreme in ogrevalnih naprav

47.00.46

Maloprodaja sanitarne opreme
Sem spada:
- maloprodaja kadi, umivalnikov, straniščnih školjk ipd., iz katerihkoli
materialov
- maloprodaja sanitarne keramične opreme ter sanitarnih izdelkov ter
njihovih delov, iz železa, jekla , aluminija ali bakra

47.00.5

47.00.47

Maloprodaja ročnega orodja

47.00.49

Maloprodaja drugega gradbenega materiala

Maloprodaja gospodinjskih predmetov
47.00.51

Maloprodaja tekstila
Sem spada:
- maloprodaja blaga v metraži
- maloprodaja sukancev in pletilnih voln, šiviljskih trakov, čipk, vezenin
ipd.
- šivank, pletilk ipd.
Sem spada tudi:
- maloprodaja namiznega, kopalniškega ali posteljnega perila, odej ipd.
Sem ne spada:
- maloprodaja zaves, gl. 47.00.52
- maloprodaja šotorov, gl. 47.00.66

47.00.52

Maloprodaja zaves

47.00.53

Maloprodaja tapet, preprog in talnih oblog
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Maloprodaja električnih gospodinjskih naprav
Sem spada:
- maloprodaja gospodinjskih hladilnikov, pralnih in pomivalnih strojev,
sesalnikov, šivalnih strojev, električnih naprav za kuhanje in ogrevanje
ter drugih električnih gospodinjskih naprav

47.00.55

Maloprodaja pohištva

47.00.56

Maloprodaja svetil

47.00.57

Maloprodaja lesenih, plutovinastih in pletarskih izdelkov

47.00.58

Maloprodaja glasbil in muzikalij

47.00.59

Maloprodaja steklenine, keramike, posod, pribora in neelektričnih
gospodinjskih naprav, izdelkov in opreme, d. n.
Sem spada:
- maloprodaja gospodinjskih izdelkov iz keramike, lončenine, porcelana,
stekla
- maloprodaja okrasne keramike
- maloprodaja varnostnih sistemov, ključavnic, sefov, trezorjev ipd, brez
montaže ali vzdrževanja

47.00.6

Maloprodaja izdelkov za kulturo in šport
47.00.61

Maloprodaja knjig
Sem ne spada:
- maloprodaja rabljenih knjig, gl. 47.00.92

47.00.62

Maloprodaja časopisov in revij

47.00.63

Maloprodaja pisalnih potrebščin

47.00.64

Maloprodaja zvočnih in video posnetkov
Sem spada tudi:
- maloprodaja neposnetih plošč in trakov
Sem ne spada:
- posojanje videokaset, DVD ali CD plošč, gl. 77.22.10

47.00.65

Maloprodaja športne opreme

47.00.66

Maloprodaja opreme za taborjenje

47.00.67

Maloprodaja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
Sem spada:
- maloprodaja videoiger za uporabo na TV sprejemnikih, igralnih kart,
modelčkov za sestavljanje, opreme in rekvizitov za družabne igre,
karnevalskih izdelkov, pirotehničnih izdelkov za ognjemete ipd.

47.00.68

Maloprodaja znamk in kovancev

47.00.69

Maloprodaja spominkov in umetnostnih izdelkov
Sem spada tudi:
- storitve prodajnih galerij
Sem ne spada:
- maloprodaja starin, gl. 47.00.91

47.00.7

Maloprodaja oblačil, farmacevtskih, medicinskih in toaletnih izdelkov, cvetja, rastlin ter
hišnih živali in hrane zanje
47.00.71

Maloprodaja oblačil
Sem spada:
- maloprodaja vrhnjih in spodnjih oblačil, ženskih, moških ali otroških
Sem spada tudi:
- maloprodaja športnih oblačil, nogavic, usnjenih in krznenih oblačil in
pokrival ter oblačilnih dodatkov
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Sem ne spada:
- maloprodaja usnjene obutve, gl. 47.00.72
47.00.74

Maloprodaja farmacevtskih izdelkov

47.00.75

Maloprodaja medicinskih in ortopedskih izdelkov
Sem spada tudi:
- maloprodaja invalidskih vozičkov ter njihovih delov in opreme

47.00.8

47.00.76

Maloprodaja kozmetičnih in toaletnih izdelkov

47.00.77

Maloprodaja cvetja, rastlin in semen

47.00.78

Maloprodaja gnojil in agrokemičnih izdelkov

47.00.79

Maloprodaja hišnih živali ter hrane zanje

Maloprodaja motornih goriv in drugih novih izdelkov, d. n.
47.00.81

Maloprodaja motornih goriv
Sem spada:
- maloprodaja dizelskega goriva, motornih bencinov, kerozina,
motornega plina ipd., tudi prek posrednikov
Sem spada tudi:
- prodaja motornih maziv, antifriza ipd.
Sem ne spada:
- pranje avtomobilov, gl. 45.20.30
- maloprodaja avtomobilske opreme, gl. 45.32.12
- maloprodaja kurilnega olja ali plina za ogrevanje, kuhanje ipd,
gl. 47.00.85

47.00.82

Maloprodaja ur in nakita

47.00.83

Maloprodaja fotografskih, optičnih in preciznih instrumentov in naprav; storitve
optikov
Sem spada:
- maloprodaja fotoaparatov, filmov, daljnogledov, mikroskopov, preciznih
instrumentov ipd.
Sem spada tudi:
- maloprodaja očal ter storitve optikov (prilagajanje očal, nameščanje leč
v očala ipd.)

47.00.84

Maloprodaja čistil

47.00.85

Maloprodaja plina v jeklenkah, kurilnega olja, premoga in drv
Sem ne spada:
- maloprodaja motornega goriva, gl. 47.00.81

47.00.86

Maloprodaja drugih neživilskih izdelkov široke rabe, d. n.

47.00.87

Maloprodaja kmetijskih surovin, d. n.
Sem spada:
- maloprodaja v specializiranih prodajalnah:

zrnja, oljnih in drugih semen ter krme

živih kmetijskih živali

drugih kmetijskih surovin, d.n.

47.00.88

Maloprodaja strojev in naprav, d. n.
Sem spada:
- maloprodaja pisarniških strojev in opreme
- industrijskih strojev za posebne namene, opreme ter dodatkov zanje
- drugih strojev in opreme, d.n.

47.00.89

Maloprodaja drugih neživilskih izdelkov, d. n.
Sem spada:
- maloprodaja papirja in kartona
- rudnin in mineralov ter drugih neprehrambenih polizdelkov in surovin,
d.n.
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PREVOZNE STORITVE IN SKLADIŠČENJE
49

Kopenski prevoz; cevovodni transport

49.1

Medkrajevni železniški prevoz potnikov

49.10

Medkrajevni železniški prevoz potnikov
49.10.1

Medkrajevni železniški prevoz potnikov
49.10.11

Železniški prevoz potnikov za turistične oglede

49.10.19

Drug medkrajevni železniški prevoz potnikov
Sem spada:
- medkrajevni železniški prevoz potnikov in njihovih vozil, ne glede na
razdaljo in razred storitve
- prevoz potniške prtljage, živali ipd.
Sem ne spada:
- potniški prevoz z mestno in primestno železnico, gl. 49.31.10
- storitve železniških postaj, gl. 52.21.19
- storitve spalnikov, gl. 55.90.13
- storitve jedilnih vagonov, gl. 56.10.12

49.2

Železniški prevoz tovora

49.20

Železniški prevoz tovora
49.20.1

Železniški prevoz tovora
Sem spada:
- prevoz tovora po glavnem železniškem omrežju kot tudi po posebnih
progah
Sem ne spada:
- skladiščenje, gl. 52.10.1
- storitve železniške vleke in potiskanja, ranžiranje vlakov, gl. 52.21.11
- pretovarjanje, gl. 52.24.1
49.20.11

Železniški prevoz tovora s hladilnimi vagoni
Sem spada:
- železniški prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora v posebnih
hladilnih vagonih

49.20.12

Železniški prevoz naftnih derivatov s cisternami
Sem spada:
- železniški prevoz naftnih proizvodov (nafte, zemeljskega plina, naftnih
derivatov) v posebnih vagonih - cisternah

49.20.13

Železniški prevoz tekočin in plinov s cisternami
Sem spada:
- železniški prevoz tekočin in plinov v posebnih vagonih - cisternah

49.20.14

Železniški prevoz tovora z intermodalnimi zabojniki
Sem spada:
- železniški prevoz posameznih predmetov in paketov, sestavljenih in
poslanih v posebej zgrajenih ladijskih zabojnikih, oblikovanih za lažje
rokovanje med prevozom

49.20.15

Železniški prevoz poštnih pošiljk
Sem spada:
- železniški prevoz poštnih pošiljk za domače ali tuje poštne ustanove
- železniški prevoz pisem in paketov v imenu poštnih in kurirskih storitev
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Železniški prevoz sipkega tovora
Sem spada:
- železniški prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska,
premoga ipd.

49.20.19

Drug železniški prevoz tovora
Sem spada:
- železniški prevoz avtomobilov, tovornjakov in prikolic
- železniški prevoz živih živali
- železniški prevoz drugega tovora
Sem ne spada:
- železniški prevoz prtljage potnikov in njihovih avtomobilov, gl. 49.10.19

49.3

Drug kopenski prevoz potnikov

49.31

Mestni in primestni kopenski prevoz potnikov
49.31.1

Mestni in primestni železniški prevoz potnikov
49.31.10

Mestni in primestni železniški prevoz potnikov
Sem spada:
- mestni in primestni železniški prevoz potnikov, njihove prtljage in živali
Mestni prevoz je določen kot prevoz v okviru iste urbane enote;
medmestni prevoz pa je prevoz na širšem območju posameznega
mesta ali skupine naselij.
- prevoz s podzemno železnico
Sem ne spada:
- medmestni železniški prevoz, gl. 49.10.1
- prevoz s tramvajem, gl. 49.31.21

49.31.2

Drug mestni in primestni kopenski prevoz potnikov
49.31.21

Mestni in primestni cestni prevoz potnikov na javnih linijah
Sem spada:
- mestni in primestni cestni prevoz potnikov, njihove prtljage in živali na
rednih javnih linijah z mnogimi postajališči, z avtobusi, trolejbusi,
tramvaji ali podobnimi vozili na območju posameznega mesta ali
skupine naselij
Sem spada tudi:
- prevoz z zobato železnico, žičnico ipd., če je del mestnega,
primestnega ali velemestnega tranzitnega sistema, ki poteka na javnih
linijah
Sem ne spada:
- mestni in primestni železniški prevoz, gl. 49.31.10

49.31.22

Multimodalni mestni in primestni prevoz potnikov na javnih linijah
Sem spada:
- mestni in primestni prevoz potnikov na javnih linijah po voznem redu z
več prevoznimi sredstvi

49.32

Storitve taksijev
49.32.1

Storitve taksijev
49.32.11

Prevoz s taksiji
Sem spada:
- mestni, primestni in medkrajevni prevoz s taksiji. Storitev se navadno
obračuna glede na prevoženo razdaljo in za določen cilj. Upoštevane
so tudi storitve za rezervacijo teh prevozov.
- izredni prevoz na letališče ali z letališča
Sem ne spada:
- storitve prevoza z vprežnini vozili, gl. 49.39.35
- storitve vodnih taksijev, gl. 50.30.19
- storitve aero taksijev, gl. 51.10.12
- prevoz z reševalnimi vozili, gl. 86.90.14
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Dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem
Sem spada:
- druge storitve najetih vozil z voznikom, razen storitev taksijev. Te
storitve se navadno obračuna glede na čas, za določeno število
potnikov in navadno vključujejo prevoz do več namembnih krajev.

49.39

Drug kopenski prevoz potnikov, d. n.
49.39.1

Cestni prevoz potnikov na medkrajevnih in posebnih linijah
49.39.11

Medkrajevni cestni prevoz potnikov na javnih linijah
Sem spada:
- medkrajevni redni cestni prevoz potnikov, njihove prtljage in živali po
voznem redu na rednih javnih linijah, z avtobusi ipd.

49.39.12

Medkrajevni cestni prevoz potnikov na posebnih linijah
Sem spada:
- medkrajevni cestni potniški prevoz, organiziran za posebne stranke, ki
poteka po prej določenem voznem redu in poti
- medkrajevni prevoz od mest do letališč ali postaj, po voznem redu

49.39.13

Drugi cestni prevoz potnikov na posebnih linijah
Sem spada:
- mestni in primestni cestni potniški prevoz, organiziran za posebne
stranke (npr. šole, podjetja), ki poteka po prej določenem voznem redu
in poti
- primestni prevoz od mest do letališč ali postaj, po voznem redu
- prevoz šolarjev z avtobusi od doma do šole ali med šolami
Sem ne spada:
- storitve taksijev, gl. 49.32.11
- drugi prevozi z najetim osebnim avtomobilom z voznikom, gl. 49.32.12
- prevoz z žičnicami, ki niso del mestnega prometnega sistema,
gl. 49.39.20
- cestni prevoz potnikov za turistične oglede, gl. 49.39.32

49.39.2

Prevoz potnikov z žičnicami in vlečnicami
49.39.20

Prevoz potnikov z žičnicami in vlečnicami
Sem spada:
- prevozi z žičnicami, zobatimi železnicami, vlečnicami ipd., če niso del
mestnega prometnega sistema
Sem ne spada:
- prevozi z žičnicami, dvigali ipd., ki so del mestnega prometnega
sistema, gl. 49.31.21

49.39.3

Izredni kopenski prevoz potnikov
49.39.31

Dajanje avtobusov in kombijev z voznikom v najem
Sem spada:
- dajanje avtobusov z voznikom v najem za določen čas, navadno
neodvisno od prevožene razdalje. Najemnik določa kdaj in kako bo
vozilo obratovalo, določa potovalni načrt in druge obratovalne
podrobnosti
Sem ne spada:
- lokalni prevoz potnikov z avtobusi brez voznega reda, gl. 49.39.33
- prevoz potnikov z avtobusi brez voznega reda na dolge razdalje,
gl. 49.39.34

49.39.32

Cestni prevoz potnikov za turistične oglede
Sem spada:
- avtobusni prevoz potnikov za turistične oglede, tudi za ogled mesta
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Izredni lokalni prevoz potnikov z avtobusi
Sem spada:
- prevozi potnikov z najetimi avtobusi, kombiji ipd. na mestnem in
primestnem območju, navadno obračunani na osnovi prevoženega
časa in razdalje, pogosto na več namembnih krajev.
Nasprotno od dajanja avtobusov v najem, kjer ima najemnik nad
prevozi vso kontrolo, se ta storitev vrši po vnaprej določenem voznem
načrtu.
Sem ne spada:
- dajanje avtobusov z voznikom v najem, gl. 49.39.31

49.39.34

Izredni prevoz potnikov z avtobusi na dolge razdalje
Sem spada:
- prevozi potnikov z najetimi avtobusi, kombiji ipd. na daljše razdalje,
navadno obračunani na osnovi prevoženega časa in razdalje, pogosto
na več namembnih krajev.
Nasprotno od dajanja avtobusov v najem, kjer ima najemnik nad
prevozi vso kontrolo, se ta storitev vrši po vnaprej določenem voznem
načrtu.
Sem ne spada:
- dajanje avtobusov z voznikom v najem, gl. 49.39.31

49.39.35

Cestni prevoz potnikov z vprežnimi vozili
Sem spada:
- prevoz potnikov z vprežnimi vozili, z vpreženimi živalmi in kočijažem ali
z vozili kot so rikše ipd.
Sem ne spada:
- dajanje vprežnih vozil brez voznika v najem, gl. 77.12.19

49.39.39

Cestni prevoz potnikov, d. n.
Sem spada:
- drugi kopenski prevozi z vozili z voznikom
- prevoz spremljajoče potniške prtljage ali živali
Sem ne spada:
- prevoz z reševalnimi vozili, gl. 86.90.14

49.4

Cestni prevoz tovora; selitvene storitve

49.41

Cestni prevoz tovora
49.41.1

Cestni prevoz tovora
Sem ne spada:
- priprava in pakiranje tovora za transport, gl. 52.29.20
49.41.11

Cestni prevoz tovora s hladilnimi vozili
Sem spada:
- cestni prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora s posebnimi hladilnimi
vozili

49.41.12

Cestni prevoz naftnih derivatov s cisternami
Sem spada:
- cestni prevoz naftnih proizvodov (nafte, zemeljskega plina, naftnih
derivatov) s posebnimi cisternami

49.41.13

Cestni prevoz drugih tekočin ali plinov s cisternami
Sem spada:
- cestni prevoz drugih tekočin in plinov s posebnimi cisternami
Sem spada tudi:
- zbiranje in prevoz mleka od kmetij do mlekarn
Sem ne spada:
- distribucija vode s tovornjaki, gl. 36.00.20
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49.41.14

Cestni prevoz tovora z intermodalnimi zabojniki
Sem spada:
- cestni prevoz tovora v zabojnikih, tudi za ladijski prevoz

49.41.15

Cestni prevoz razsutega blaga
Sem spada:
- cestni prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska,
premoga ipd.

49.41.16

Cestni prevoz živih živali
Sem spada:
- cestni prevoz živih živali v za to prirejenih vozilih

49.41.17

Cestni prevoz tovora z vprežnimi vozili
Sem spada tudi:
- cestni prevoz tovora z vozili, ki jih vleče človek

49.41.18

Cestni prevoz poštnih pošiljk
Sem spada:
- kopenski prevoz poštnih pošiljk na katerikoli način, razen z železnico
Sem ne spada:
- prevoz poštnih pošiljk z železnico, gl. 49.20.15
- poštne in kurirske storitve, gl. 53.10.1

49.41.19

Drug cestni prevoz tovora
Sem spada:
- cestni prevoz drugega tovora s specializiranimi vozili, d.n.
Vključeni so prevozi odpadkov in ostankov (brez zbiranja ali
odstranjevanja), prevozi sveže betonske mešanice, makadamske
mešanice, prevoz vozil in drugi prevozi s posebnimi vozili.
-

49.41.2

cestni prevoz tovora z nespecializiranimi vozili

Dajanje tovornjakov z voznikom v najem
49.41.20

Dajanje tovornjakov z voznikom v najem
Sem spada:
- dajanje tovornjakov, prikolic in drugih tovornih vozil z voznikom v
najem
Sem ne spada:
- cestni prevoz tovora, gl. 49.41.1
- dajanje tovornih vozil v najem brez voznika, gl. 77.12.11

49.42

Selitvene storitve
49.42.1

Selitvene storitve
49.42.11

Selitvene storitve za gospodinjstva
Sem spada:
- storitve preseljevanja gospodinjskega pohištva in opreme, vključno s
spremljajočimi opravili, kot so pakiranje, razpakiranje in nameščanje na
novi lokaciji

49.42.19

Druge selitvene storitve
Sem spada:
- storitve preseljevanja pisarniške opreme, strojev in pohištva, vključno s
spremljajočimi opravili, kot so pakiranje, razpakiranje in nameščanje na
novi lokaciji

49.5

Cevovodni transport

49.50

Cevovodni transport
49.50.1

Cevovodni transport
Sem spada tudi:
- obratovanje črpalnih postaj
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49.50.11

Cevovodni transport surove ali rafinirane nafte in naftnih derivatov

49.50.12

Cevovodni transport zemeljskega plina
Sem ne spada:
- utekočinjanje in vplinjanje zemeljskega plina, gl. 09.10.13
- distribucija plina po distribucijskem omrežju do končnega porabnika,
gl. 35.22.10

49.50.19

Cevovodni transport drugih snovi
Sem spada:
- cevovodni transport drugih kemičnih izdelkov, premogovega blata in
drugih izdelkov, d.n.
Sem ne spada:
- distribucija pare in tople vode po distribucijskem omrežju do končnega
porabnika, gl. 35.30.12
- distribucija vode po vodovodnem omrežju, gl. 36.00.20

50

Vodni prevoz

50.1

Pomorski prevoz potnikov

50.10

Pomorski prevoz potnikov
50.10.1

Pomorski prevoz potnikov
50.10.11

Pomorski prevoz potnikov s trajekti
Sem spada:
- redni ali izredni pomorski prevoz potnikov s trajekti, vključno s
hidrogliserji in plovili na zračni blazini
- prevoz spremljajoče prtljage, živali in drugih stvari, ki se lahko
prevažajo brez dodatnih stroškov

50.10.12

Pomorski prevoz potnikov z ladjami za križarjenje
Sem spada:
- storitve ladij za križarjenje po morju, s plovbo, namestitvijo, prehrano,
rekreacijo in drugo zabavo vključeno v ceni

50.10.19

Drug pomorski prevoz potnikov
Sem spada:
- prevoz potnikov po morju, na rednih linijah ali brez voznega reda, ne
glede na razred storitve, razen prevoza s trajekti ali ladjami za
križarjenje
- prevoz potnikov iz enega pristanišča v drugega, tudi s tovornimi
ladjami
- prevoz spremljajoče prtljage, živali in drugih stvari, ki se lahko
prevažajo brez dodatnih stroškov
Sem spada tudi:
- prevoz po morju z vodnimi taksiji
- prevoz potnikov po morju z izletniškimi čolni

50.10.2

Dajanje morskih potniških plovil s posadko v najem
50.10.20

Dajanje morskih potniških plovil s posadko v najem
Sem spada tudi:
- dajanje jaht, čolnov, izletniških ladij s posadko v najem (npr. za
ribarjenje)
Sem ne spada:
- dajanje morskih tovornih ladij s posadko v najem, gl. 50.20.21
- dajanje jaht, jadrnic, čolnov v najem brez posadke, gl. 77.21.10
- dajanje potniških ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10

50.2
50.20
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Pomorski prevoz tovora
Sem ne spada:
- pretovarjanje, gl. 52.24.1
50.20.11

Pomorski prevoz tovora s hladilnimi plovili
Sem spada:
- pomorski prevoz z ladjami, prirejenimi za zamrznjen ali ohlajen tovor
Sem ne spada:
- pomorski prevoz utekočinjenega plina, gl. 50.20.13

50.20.12

Pomorski prevoz surove nafte s tankerji

50.20.13

Pomorski prevoz drugih tekočin ali plinov s tankerji
Sem spada:
- pomorski prevoz utekočinjenega zemeljskega plina, metana ali naftnih
derivatov s tankerji

50.20.14

Pomorski prevoz intermodalnih zabojnikov z ladjami
Sem spada:
- pomorski prevoz blaga v intermodalnih zabojnikih

50.20.15

Pomorski prevoz razsutega blaga
Sem spada:
- pomorski prevoz sipkega tovora, npr. žita, moke, cementa, peska,
premoga ipd.

50.20.19

Drug pomorski prevoz tovora
Sem spada:
- pomorski prevoz poštnih pošiljk
- pomorski prevoz drugega tovora

50.20.2

Dajanje morskih tovornih plovil s posadko v najem; vlečenje in potiskanje morskih
plovil
50.20.21

Dajanje morskih tovornih plovil s posadko v najem
Sem spada:
- dajanje morskih tovornih plovil s posadko v najem, npr. tankerjev,
tovornih ladij, ribiških ladij, vlačilcev ipd.
Sem ne spada:
- dajanje morskih potniških ladij s posadko v najem, gl. 50.10.20
- dajanje ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10

50.20.22

Vlečenje in potiskanje morskih plovil
Sem spada:
- vleka in potiskanje morskih plovil. Te storitve običajno opravljajo
plovila, ki sama ne prevažajo tovora ali potnikov.
- vleka in potiskanje ploščadi, plavajočih žerjavov, pontonov, maon, boj,
plavajočih bagrov ipd.
Sem ne spada:
- storitve vlačilcev ob pristajanju ladij, gl. 52.22.13
- reševanje ladij, splavljanje nasedlih ladij, vleka poškodovanih ladij,
gl. 52.22.15

50.3

Prevoz potnikov po celinskih vodah

50.30

Prevoz potnikov po celinskih vodah
50.30.1

Prevoz potnikov po celinskih vodah
50.30.11

Prevoz potnikov po celinskih vodah s trajekti
Sem spada:
- prevoz potnikov, njihove spremljajoče prtljage, vozil in živali po rekah,
jezerih, prekopih in drugih celinskih vodah s trajekti, gliserji in plovili na
zračno blazino, po voznem redu ali brez njega
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Prevoz potnikov po celinskih vodah z ladjami za križarjenje
Sem spada:
- storitve ladij za križarjenje po jezerih, rekah, prekopih, s plovbo,
namestitvijo, prehrano, rekreacijo in drugo zabavo vključeno v ceni

50.30.13

Prevoz potnikov po celinskih vodah s čolni za turistične oglede
Sem spada:
- prevoz potnikov po jezerih in rekah z izletniškimi čolni, pletnami ipd.

50.30.19

Drug prevoz potnikov po celinskih vodah
Sem spada:
- prevoz potnikov po celinskih vodah, po voznem redu ali brez njega,
razen prevoza s trajekti, ladjami za križarjenje ter izletniškimi čolni
- vodni taksi
Sem ne spada:
- prevoz potnikov po celinskih vodah s trajekti, gl. 50.30.11
- prevoz potnikov po celinskih vodah z ladjami za križarjenje,
gl. 50.30.12
- prevoz potnikov po celinskih vodah z izletniškimi čolni, gl. 50.30.13

50.30.2

Dajanje plovil za celinske vode za prevoz potnikov s posadko v najem
50.30.20

Dajanje plovil za celinske vode za prevoz potnikov s posadko v najem
Sem spada tudi:
- dajanje jaht, jadrnic in čolnov za celinske vode s posadko v najem
Sem ne spada:
- dajanje tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem,
gl. 50.40.21
- dajanje jaht, jadrnic, čolnov brez posadke v najem, gl. 77.21.10
- dajanje ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10

50.4

Prevoz tovora po celinskih vodah

50.40

Prevoz tovora po celinskih vodah
50.40.1

Prevoz tovora po celinskih vodah
Sem ne spada:
- pretovarjanje, gl. 52.24.1
50.40.11

Prevoz tovora s hladilnimi plovili po celinskih vodah
Sem spada:
- prevoz zamrznjenega ali hlajenega tovora po jezerih, rekah, prekopih s
plovili, ki imajo za to prirejene prostore

50.40.12

Prevoz surove nafte s tankerji po celinskih vodah

50.40.13

Prevoz drugih tekočin ali plinov s tankerji po celinskih vodah
Sem spada:
- prevoz drugih razsutih tekočin ali plinov, kot so zemeljski plin, metan in
naftni derivati, v posebnih tankerjih po celinskih vodah

50.40.14

Prevoz intermodalnih zabojnikov z ladjami po celinskih vodah
Sem spada:
- prevoz blaga v intermodalnih zabojnikih po celinskih vodah

50.40.19

Prevoz drugega tovora po celinskih vodah
Sem spada:
- prevoz drugega tovora po celinskih vodah

50.40.2

Dajanje tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem; vlečenje in potiskanje
rečnih in jezerskih plovil
50.40.21

Dajanje tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem
Sem spada:
- dajanje tovornih plovil za celinske vode s posadko v najem, npr.
tankerjev, tovornih ladij, ribiških ladij, vlačilcev ipd.
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Sem ne spada:
- dajanje celinskih potniških ladij s posadko v najem, gl. 50.30.20
- dajanje ladij brez posadke v najem, gl. 77.34.10
50.40.22

Vlečenje in potiskanje rečnih in jezerskih plovil
Sem spada:
- vleka plovil po rekah, jezerih, prekopih, če to opravlja vlačilec
- vleka ploščadi, plavajočih žerjavov, plavajočih bagrov, boj ipd.
Sem ne spada:
- storitve zasidranja in odsidranja z vlečnimi plovili, gl. 52.22.14
- vleka poškodovanih rečnih plovil, gl. 52.22.16

51

Zračni prevoz

51.1

Zračni prevoz potnikov

51.10

Zračni prevoz potnikov
51.10.1

Zračni prevoz potnikov
51.10.11

Domači redni zračni prevoz potnikov
Sem spada:
- zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na domačih linijah po voznem
redu, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi

51.10.12

Domači posebni zračni prevoz potnikov, z izjemo panoramskih letov
Sem spada:
- izredni zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na domačih linijah
brez voznega reda, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi
Sem spada tudi:
- storitve aerotaksija; te se navadno obračuna glede na prevoženo
razdaljo in za določen cilj
Sem ne spada:
- panoramski poleti, gl. 51.10.15
- dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.10.20

51.10.13

Mednarodni redni zračni prevoz potnikov
Sem spada:
- zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na rednih mednarodnih linijah
po voznem redu, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi

51.10.14

Mednarodni posebni zračni prevoz potnikov
Sem spada:
- izredni zračni prevoz potnikov in njihove prtljage na mednarodnih
linijah brez voznega reda, z letali, helikopterji in drugimi zrakoplovi
Sem ne spada:
- panoramski poleti, gl. 51.10.15
- dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.10.20

51.10.15
51.10.2

Prevoz potnikov na panoramskih letih

Dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem
51.10.20

Dajanje potniških zrakoplovov s posadko v najem
Sem spada:
- dajanje zrakoplovov, primernih za prevoz potnikov, s posadko v najem.
Te storitve se navadno obračuna glede na čas in vsebujejo več
namembnih krajev.
Sem ne spada:
- storitve aerotaksijev, gl. 51.10.12
- dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.21.20
- dajanje zrakoplovov brez posadke v najem, gl. 77.35.10
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Zračni prevoz tovora in vesoljski prevoz

51.21

Zračni prevoz tovora
51.21.1

Zračni prevoz tovora
Sem ne spada:
- dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem, gl. 51.21.20
51.21.11

Redni zračni prevoz intermodalnih zabojnikov
Sem spada:
- redni zračni prevoz tovora v intermodalnih zabojnikih

51.21.12

Zračni prevoz poštnih pošiljk
Sem spada:
- zračni prevoz poštnih pošiljk, po voznem redu ali brez njega

51.21.13

Redni zračni prevoz drugega tovora
Sem spada:
- zračni prevoz tovora po voznem redu, d.n.

51.21.14

Posebni zračni prevoz tovora
Sem spada:
- izredni zračni prevoz zabojnikov (kontejnerjev)
- posebni zračni prevoz tovora brez voznega reda, d.n.

51.21.2

Dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem
51.21.20

Dajanje tovornih zrakoplovov s posadko v najem
Sem spada:
- dajanje tovornih zrakoplovov, tudi helikopterjev, s posadko v najem. Te
storitve se navadno obračuna glede na čas in vsebujejo več
namembnih krajev.
Sem ne spada:
- dajanje zrakoplovov brez posadke v najem, gl. 77.35.10

51.22

Vesoljski prevoz
51.22.1

Vesoljski prevoz
51.22.11

Vesoljski prevoz potnikov

51.22.12

Vesoljski prevoz tovora
Sem spada:
- vesoljski prevoz tovora
- lansiranje in nameščanje satelitov v vesolje
Sem spada tudi:
- storitve vesoljskih laboratorijev

52

Skladiščenje in spremljajoče prometne storitve

52.1

Skladiščenje

52.10

Skladiščenje
52.10.1

Skladiščenje
Sem spada tudi:
- skladiščenje v brezcarinskih conah
52.10.11

Skladiščenje v hladilnicah
Sem spada:
- storitve skladiščenja in hrambe zamrznjenega ali hlajenega blaga, tudi
kvarljivih živil, v posebnih prostorih
Sem ne spada:
- storitveno zamrzovanje hrane, glej podizvajalska dela pri proizvodnji
hrane v oddelku 10
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Skladiščenje tekočin ali plinov
Sem spada:
- storitve skladiščenja in hrambe nestekleničenih tekočin in plinov, nafte
in naftnih derivatov, vina ipd., v za to prirejenih cisternah

52.10.13

Skladiščenje zrnja
Sem spada tudi:
- operativne storitve silosov za žito in drugo zrnje

52.10.19

Drugo skladiščenje
Sem ne spada:
- storitve parkirišč, gl. 52.21.24
- dajanje skladišč v najem, gl. 68.20.12

52.2

Spremljajoče prometne storitve

52.21

Spremljajoče storitve v kopenskem prometu
Sem spada tudi:
- utekočinjenje plina, ki poteka izven področja rudnika, za lažji prevoz
tega plina
52.21.1

Spremljajoče storitve v železniškem prometu
52.21.11

Storitve železniške vleke ali potiskanja
Sem spada:
- storitve železniške vleke ali potiskanja, npr. premikanje vagonov med
ranžirnimi postajami, industrijskimi tiri in podobno

52.21.19

Druge spremljajoče storitve v železniškem prometu
Sem spada:
- storitve na železniškem potniškem terminalu, npr. prodaja vozovnic,
rezervacije, urad za prtljago, urad za izgubljeno prtljago; razen
pretovarjanja tovora
- obratovanje železniške infrastrukture
- druge pomožne storitve v železniškem prometu, d.n.
Sem spada tudi:
- vzdrževanje in manjša popravila železniških vozil
Sem ne spada:
- ranžiranje in premikanje vagonov, gl. 52.21.11
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 52.24.12
- pretovarjanje drugega tovora ali potniške prtljage, gl. 52.24.19

52.21.2

Spremljajoče storitve v cestnem prometu
52.21.21

Storitve avtobusnih postaj
Sem spada:
- storitve avtobusnih postaj v povezavi z mestnim, primestnim in
medkrajevnim prevozom potnikov (prodaja vozovnic, rezervacije, urad
za prtljago, urad za izgubljeno prtljago ipd.)
Sem ne spada:
- pretovarjanje prtljage ali tovora je, gl. 52.24.19

52.21.22

Storitve obratovanja avtocest
Sem spada:
- storitve obratovanja avtocest, nadvozov, predorov
Sem ne spada:
- storitve parkirišč, gl. 52.21.24

52.21.23

Storitve obratovanja mostov in predorov
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Storitve obratovanja parkirišč
Sem spada:
- storitve obratovanja parkirnih hiš in parkirišč, pokritih ali ne
- pobiranje parkirnine na javnih prostorih
Sem ne spada:
- dajanje garaž ali prostora v garaži v najem za daljši čas (za mesec ali
leto), gl. 68.20.12
- storitveno parkiranje avtomobilov, gl. 96.09.19

52.21.25

Vleka zasebnih in komercialnih vozil
Sem spada:
- vleka poškodovanih vozil
- odvažanje napačno parkiranih avtomobilov

52.21.29

Druge spremljajoče storitve v cestnem prometu
Sem spada tudi:
- spremstvo cestnega prevoza posebno velikih ali dolgih tovorov, npr.
jaht, turbin ipd.
Sem ne spada:
- čiščenje avtobusov in drugih prevoznih sredstev, gl. 81.29.19

52.21.3

Spremljajoče storitve v cevovodnem transportu
52.21.30

52.22

Spremljajoče storitve v cevovodnem transportu

Spremljajoče storitve v vodnem prometu
52.22.1

Spremljajoče storitve v vodnem prometu
52.22.11

Storitve pomorskih pristanišč in plovnih poti (razen pretovarjanja)
Sem spada:
- obratovanje pristanišč, tj. obrežja, dokov, pomolov, privezov, in druge
storitve, povezane s pomorskimi terminali, vključno s potniškimi
terminali v povezavi z morjem in obalnimi vodami
- storitve zapornic, dvigal za plovila, jezov, stranskih kanalov
- storitve obratovanja svetilnikov, boj, pomorskih oznak in podobnih
navigacijskih pripomočkov
Sem ne spada:
- storitve pristaniških skladišč, gl. 52.10.1
- pilotaža in pomoč pri pristajanju, gl. 52.22.13
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij, gl. 52.22.13
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 52.24.11
- pretovarjanje drugega tovora, gl. 52.24.13
- obratovanje marin, gl. 93.29.19

52.22.12

Storitve celinskih plovnih poti (razen pretovarjanja)
Sem spada:
- storitve obratovanja pomolov, nabrežij, privezov in druge storitve
pristanišč na jezerih, rekah, prekopih, tudi storitve potniških terminalov
- storitve vodnih zapornic, jezov, dvigal za ladje
- storitve obratovanja svetilnikov, boj, oznak in podobnih navigacijskih
pripomočkov
- vleka plovil po prekopih (razen z vlačilcem), npr. s traktorjem,
lokomotivo na vlečni poti
Sem ne spada:
- vlečenje in potiskanje plovil po celinskih vodah z vlačilci, gl. 50.40.22
- storitve pristaniških skladišč, gl. 52.10.1
- pilotaža in pomoč pri pristajanju, gl. 52.22.13
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij, gl. 52.22.13
- pretovarjanje zabojnikov, gl. 52.24.11
- pretovarjanje drugega tovora, gl. 52.24.13
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Pilotaža in sidranje na morju
Sem spada:
- pilotaža, vključno s storitvami pilotskih plovil, na morju in v obalnih
vodah, za prihode plovil v pristanišče ali odhode iz pristanišča, ali za
navigacijo v nevarnosti
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij vseh vrst v morskih pristaniščih
Sem ne spada:
- vleka ladij po morju, gl. 50.20.22

52.22.14

Pilotaža in sidranje na celinskih vodah
Sem spada:
- pilotaža, vključno s storitvami pilotskih plovil, v celinskih vodah, za
prihode plovil v pristanišče ali odhode iz pristanišča, ali za navigacijo v
nevarnosti
- storitve vlačilcev pri pristajanju ladij vseh vrst v celinskih pristaniščih
Sem ne spada:
- vleka ali potiskanje po celinskih vodah z vlačilci, gl. 50.40.22

52.22.15

Reševanje in ponovno splavljenje plovil na morju in v obalnih vodah
Sem spada:
- reševanje plovil na odprtem ali priobalnem morju. Te storitve obsegajo
reševanje plovil v nevarnosti ali potapljajočih se plovil ter njihovih
tovorov.
- dviganje potopljenih ladij, uravnavanje prevrnjenih ladij ter splavljanje
nasedlih ladij
- vleka poškodovanih ladij po morju
Sem ne spada:
- vleka plovil po morju, gl. 50.20.22
- storitve reševalnih in gasilnih čolnov ter drugo iskanje in reševanje na
morju:

storitve policije, gl. 84.24.11

obalna straža in drugo reševanje iz morja, gl. 84.24.19

storitve gasilskih čolnov, gl. 84.25.11

52.22.16

Reševanje in ponovno splavljenje plovil na celinskih vodah
Sem spada:
- reševanje plovil na rekah, jezerih in drugih celinskih vodah. Te storitve
obsegajo reševanje plovil v nevarnosti ali potapljajočih se plovil ter
njihovih tovorov.
- dviganje potopljenih ladij, uravnavanje prevrnjenih ladij ter splavljanje
nasedlih ladij
- vleka poškodovanih ladij po celinskih vodah
Sem ne spada:
- vleka plovil po celinskih vodah, gl. 50.40.22
- storitve reševalnih in gasilskih ladij ter drugo iskanje in reševanje po
celinskih vodah:

storitve policije, gl. 84.24.11

obalna straža in drugo reševanje iz vode, gl. 84.24.19

storitve gasilskih čolnov, gl. 84.25.11

52.22.19

Spremljajoče storitve v vodnem prometu
Sem spada:
- druge pomožne storitve v vodnem prometu, povezane z delovanjem
plovil, npr:

lomljenje ledu

registracija plovil

jemanje plovil iz prometa

shranjevanje plovil, ipd.
Sem spada tudi:

207

H PREVOZNE STORITVE IN SKLADIŠČENJE

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

-

pretovor z maono (pretovarjanje dela tovora, da se zmanjša ugrez
plovila)

Sem ne spada:
- odstranjevanje naftnih razlitij in zaščita pred njimi, gl. 39.00
- storitve policije, gl. 84.24.11
- obalna straža in drugo reševanje iz vode, gl. 84.24.19
- storitve gasilskih ladij, gl. 84.25.11
- dezinfekcija in zatiranje škodljivcev na plovilih, gl. 81.29.11
- čiščenje plovil, tudi odstranjevanje onesnaženja z gorivi in nafto, gl.
81.29.19

52.23

Spremljajoče storitve v zračnem prometu
52.23.1

Storitve letališč (razen pretovarjanja), kontrola letenja in druge spremljajoče storitve v
zračnem prometu
52.23.11

Storitve letališč, razen pretovarjanja
Sem spada:
- storitve letališč v zvezi z zračnim prevozom, tudi obratovanje vzletnih in
pristajalnih stez
Sem ne spada:
- pretovarjanje zabojnikov na letališčih, gl. 52.24.12
- pretovarjanje drugega tovora na letališčih, gl. 52.24.19

52.23.12

Kontrola letenja
Sem spada:
- storitve kontrolnega stolpa pri pristajanju in vzletanju letal
Sem spada tudi:
- storitve letaliških radarskih postaj

52.23.19

Druge spremljajoče storitve v zračnem prometu
Sem spada:
- storitve gašenja in protipožarne obrambe na letališčih
- vzdrževanje letal (razen popravil)
- storitve letaliških hangarjev ipd.
- vleka letal
Sem ne spada:
- dezinfekcija in zatiranje škodljivcev v letalih, gl. 81.29.11
- odstranjevanje snega in čiščenje pristajalnih stez, gl. 81.29.12
- čiščenje letal, gl. 81.29.19
- reševanje s helikopterji in drugimi zrakoplovi, gl. 84.25.19
- letalske šole, gl. 85.53.12

52.23.2

Spremljajoče storitve v vesoljskem prometu
52.23.20

52.24

Spremljajoče storitve v vesoljskem prometu

Pretovarjanje
52.24.1

Pretovarjanje
52.24.11

Pretovarjanje zabojnikov v pristaniščih
Sem spada:
- storitve tovornih zabojniških terminalov v pristaniščih
- nakladanje in razkladanje zabojnikov na ladje

52.24.12

Drugo pretovarjanje zabojnikov
Sem spada:
- storitve drugih tovornih zabojniških terminalov, razen v pristaniščih
- nakladanje in razkladanje zabojnikov na vagone
- pretovarjanje zabojnikov, npr. v tovarnah, skladiščih ipd.
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Drugo pretovarjanje v pristaniščih
Sem spada:
- storitve tovornih terminalov, za nakladanje in razkladanje plovil brez
zabojnikov v pristaniščih

52.24.19

52.29

Drugo pretovarjanje
- Sem spada:
- storitve drugih tovornih terminalov, razen zabojniških, za razne oblike
prevoza
- pretovarjanje potniške prtljage in tovora, ki ni v zabojnikih, na letališčih,
avtobusnih ali železniških terminalih
- drugo pretovarjanje tovora

Druge spremljajoče storitve v prometu
52.29.1

Storitve posrednikov pri prevozu tovora
52.29.11

Storitve pomorskih agencij

52.29.12

Storitve drugih posrednikov pri prevozu tovora
Sem spada:
- storitve letalskih posrednikov pri prevozu tovora
- storitve drugih posrednikov pri prevozu tovora

52.29.19

Špedicijske in druge storitve pri prevozu tovora
Sem spada:
- špedicija (predvsem organizacija in izvedba prevoznih poslov na račun
pošiljatelja ali prejemnika tovora)
- zbiranje in razdeljevanje tovora

52.29.2

Druge spremljajoče in podporne storitve v prometu
52.29.20

Druge spremljajoče in podporne storitve v prometu
Sem spada:
- posredovanje prevoznih dokumentov in tovornih listin
- kontrola tovora, tehtanje, vzorčenje, povezovanje in embaliranje za čas
prevoza

53

Poštne in kurirske storitve

53.1

Univerzalne poštne storitve

53.10

Univerzalne poštne storitve
53.10.1

Univerzalne poštne storitve
Sem ne spada:
- poštne dejavnosti, ki niso del izvajanja univerzalne poštne storitve,
gl. 53.20.1
- storitve poštnih hranilnic, gl. 64.19
53.10.11

Univerzalne poštne storitve v zvezi s časopisi in revijami
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava časopisov, revij in druge periodike na
naslove doma ali v tujini, če se to izvaja v okviru univerzalne poštne
storitve

53.10.12

Univerzalne poštne storitve v zvezi s pismi
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava pisem, brošur, letakov in podobnih tiskovin
na naslove doma ali v tujini, če se to izvaja v okviru univerzalne poštne
storitve

53.10.13

Univerzalne poštne storitve v zvezi s paketi
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava paketov in zavojev na naslove doma ali v
tujini, če se to izvaja v okviru univerzalne poštne storitve
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Storitve na poštnih okencih
Sem spada:
- storitve na poštnih okencih, npr.:

prodaja znamk

obravnava priporočenih pošiljk ipd.

53.10.19

Druge univerzalne poštne storitve
Sem spada:
- storitve s poštnimi predali, poštno ležečimi pošiljkami in druge javne
poštne storitve
Sem ne spada:
- telekomunikacijske storitve, gl. 61

53.2

Druge poštne in kurirske storitve

53.20

Druge poštne in kurirske storitve
53.20.1

Druge poštne in kurirske storitve
53.20.11 Multimodalne kurirske storitve
Sem spada:
- zbiranje, prevoz in dostava pošiljk na naslove doma ali v tujini, ki ga opravljajo
kurirji zunaj okvira univerzalne poštne storitve. Pri tem se uporablja enega ali
več prevoznih načinov, z lastnimi ali javnimi prevoznimi sredstvi. Vključena je
tudi dostava sporočil po kurirju s kolesom.
Sem ne spada:
- kurirske storitve dostave, brez storitev s kurirji na kolesih gl. 53.20.19
53.20.12

Dostava hrane na dom

53.20.19

Raznašanje, dostava blaga in druge kurirske storitve
Sem spada:
- lokalna dostava nabavljenega blaga, razen hrane
Sem spada tudi:
- raznašanje časopisov ipd. od vrat do vrat
Sem ne spada:
- kurirske storitve, vključno s storitvami dostave s kurirji na kolesih,
gl. 53.20.11
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55

Nastanitvene storitve

55.1

Storitve hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.10

Storitve hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.10.1

Gostinske nastanitve s hotelskimi storitvami (razen časovnega zakupa)
Sem ne spada:
nastanitev v objektih s časovnim zakupom za obiskovalce zunaj kraja
njihove običajne nastanitve, gl. 55.20.12
55.10.10

Gostinske nastanitve s hotelskimi storitvami (razen časovnega zakupa)
Sem spada:
nastanitvene storitve v sobah ali enotah z vsakodnevnimi
vzdrževalnimi in drugimi storitvami za osebe, ki so odsotne v kraju
stalnega prebivališča, npr. v hotelih, letoviških hotelih, motelih,
apartmajskih hotelih, zdraviliških hotelih, konferenčnih hotelih in
podobnih objektih, praviloma na dnevni ali tedenski osnovi
Sem ne spada:
nastanitev v objektih s časovnim zakupom za obiskovalce zunaj kraja
njihove običajne nastanitve, gl. 55.20.12

55.2

Storitve počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za
kratkotrajno bivanje

55.20

Storitve počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje
55.20.1

Storitve počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
55.20.11

Gostinske nastanitve v mladinskih prenočiščih in počitniških domovih
Sem spada:
- kratkoročne gostinske nastanitve v mladinskih prenočiščih, planinskih
kočah, počitniških domovih in podobnih nastanitvah z minimalnimi
dodatnimi storitvami

55.20.12

Gostinske nastanitve v objektih s časovnim zakupom
Sem spada:
nastanitvene storitve v objektih s časovnim zakupom za obiskovalce
zunaj kraja njihove običajne nastanitve

55.20.19

Druge gostinske nastanitve brez hotelskih storitev
Sem spada:
- kratkoročne gostinske nastanitvene storitve v sobah in nastanitvenih
objektih brez dnevne oskrbe, npr. turističnih sobah, bungalovih,
počitniških naseljih ipd. Navadno se nudijo na dnevni ali tedenski
osnovi
-

55.3

Storitve taborov, avtokampov

55.30

Storitve taborov, avtokampov
55.30.1

Storitve taborov, avtokampov
55.30.11

Storitve avtokampov
Sem spada:
- nudenje prostora za šotore ali počitniške prikolice gostom za
kratkotrajno bivanje, navadno na dnevni ali tedenski osnovi
Sem spada tudi:
- nudenje prostora za bivakiranje in prenočevanje v spalnih vrečah
Sem ne spada:
storitve mladinskih prenočišč, planinskih koč in zavetišč, gl. 55.20.11
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55.30.12

Storitve počitniških taborov
Sem spada:
- nudenje prenočišča, hrane in rekreacijskega ali vadbenega programa
v paketu na počitniških taborih za odrasle, mladino ali otroke; v ceno
je vključena celotna storitev

55.9

Druge nastanitve

55.90

Druge nastanitve
55.90.1

Druge nastanitve
55.90.11

Nastanitvene storitve za študente v študentskih in dijaških domovih
Sem spada:
- začasna nastanitev dijakov ali študentov v dijaških domovih,
študentskih naseljih, internatih, navadno na večmesečni osnovi
Sem ne spada:
kratkotrajno oddajanje sob v študentskih naseljih prehodnim gostom,
npr. udeležencem konferenc ali obiskovalcemn med šolskimi
počitnicami, gl. 55.20.19

55.90.12

Nastanitvene storitve za začasne delavce v delavskih domovih in taborih
Sem spada:
- začasna nastanitev delavcev v delavskih domovih, navadno na
mesečni ali sezonski osnovi

55.90.13

Storitve spalnih vagonov in spalnih namestitev v drugih prevoznih sredstvih

55.90.19

Druge nastanitve, d. n.
Sem spada:
- nastanitev za začasno bivanje v penzionih, klubih ipd.
Sem ne spada:
nastanitev za kratkotrajno bivanje na dnevni ali tedenski osnovi,
gl. 55.20
sezonska nastanitev v dijaških domovih, študentskih domovih,
delavskih domovih, gl. 55.90.11 in 55.90.12

56

Strežba jedi in pijač

56.1

Strežba jedi

56.10

Strežba jedi
56.10.1

Strežba jedi
Sem ne spada:
serviranje pijač brez pripravljenih jedi, gl. 56.30.10
56.10.11

Strežba jedi v restavracijah
Sem spada:
- priprava in serviranje jedi in pijač v restavracijah, gostilnah in
podobnih gostinskih lokalih. Zagotovljena je strežba natakarjev
gostom za mizo (tudi za pulti ali stojnicami), lahko z zabavnim
programom.
- priprava in serviranje jedi in pijjač v hotelih in podobnih nastanitvenih
obratih
Sem ne spada:
strežba pijač brez pripravljenih jedi, gl. 56.30.10

56.10.12

Strežba jedi v jedilnih vagonih in na ladjah
Sem spada:
- priprava in strežba jedi in pijač na prevoznih sredstvih, npr. v vlakih,
na ladjah. Zagotovljena je strežba natakarjev gostom za mizo (tudi za
pulti).
- storitve jedilnih vagonov
Sem ne spada:
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56.10.13

strežba pijač brez pripravljenih jedi, gl. 56.30.10

Strežba jedi v samopostrežnih restavracijah
Sem spada:
- priprava jedi ter postrežba v lokalih z gostinskimi sedeži, a brez
natakarskih storitev, npr.:

v samopostrežnih restavracijah

v lokalih s hitro pripravljeno hrano
Sem ne spada:
storitve lokalov brez gostinskih sedežev, gl. 56.10.19
storitve tovarniških, uradniških in šolskih menz s koncesijo,
gl. 56.29.20
strežba pijač brez pripravljene hrane, gl. 56.30.10

56.10.19

Druga strežba jedi
Sem spada:
- priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi na stojnicah, kioskih in
podobnih začasnih objektih, ki so praviloma brez gostinskih sedežev
in restavracijske strežbe, kjer nudijo:

ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane
hrenovke, palačinke, burek in podobne jedi

pečeni kostanj, koruzo ipd.

sladoled in druge slaščice
- priprava jedi na kraju samem in prodaja prek prodajnih avtomatov
- mobilne storitve pripravljanja in serviranja jedi in pijač za takojšnjo
porabo iz motornega vozila ali prikolice
Sem ne spada:
prodaja hrane, ki ni pripravljena na kraju samem, gl. 47.00.1, 47.00.2

56.2

Priložnostna priprava in dostava jedi ter druga oskrba z jedmi

56.21

Priložnostna priprava in dostava jedi
56.21.1

Priložnostna priprava in dostava jedi
56.21.11

Priložnostna priprava in dostava jedi gospodinjstvom
Sem spada:
- pogodbena priprava in oskrba z jedmi za določeno priložnost, na
domu ali na mestu, ki ga določi naročnik - zasebnik

56.21.19

Druga priložnostna priprava in dostava jedi
Sem spada:
- pogodbena priprava in oskrba z jedmi za določeno priložnost v
podjetjih, uradih, pisarnah, industrijskih ali stanovanjskih prostorih ali
na mestu, ki ga določi naročnik

56.29

Druga oskrba z jedmi
56.29.1

Pogodbena oskrba z jedmi
56.29.11

Pogodbena oskrba prevoznikov z jedmi
Sem spada:
- pogodbena priprava in dostava jedi prevoznim podjetjem, npr.
letalskim prevoznikom

56.29.19

Druga pogodbena oskrba z jedmi
Sem spada:
- pogodbena priprava in dostava jedi drugim naročnikom za določeno
obdobje, npr. koncesijska oskrba s hrano na stadionih ob športnih
dogodkih ipd.
Sem ne spada:
storitve menz, gl. 56.29.20
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Storitve menz
56.29.20

Storitve menz
Sem spada:
- koncesijske storitve prehrane, tj. obratovanje menz in samopostrežnih
restavracij, npr:

storitve menz v podjetjih, uradih, klubih ipd.

storitve šolskih kuhinj in študentskih menz

storitve vojaških menz

56.3

Strežba pijač

56.30

Strežba pijač
56.30.1

Strežba pijač
56.30.10

Strežba pijač
Sem spada:
- strežba pijač, v glavnem alkoholnih, v barih, pivnicah, nočnih klubih,
diskotekah in podobnih objektih, z zabavo ali brez nje
Vključene so storitve, ki jih zagotavljajo v barih, ki delujejo v hotelih ali
drugih nastanitvenih prostorih ali prevoznih sredstvih, na primer v
vlakih ali na krovu ladij.
Sem spada tudi:
- priprava in strežba pijač v mobilnih kapacitetah
- priprava in strežba sadnih sokov v barih
- priprava in strežba pijač v kavarnah
Sem ne spada:
preprodaja pakiranih / pripravljenih pijač gl. 47.00.25, 47.00.26
storitve trgovin na drobno s pijačami prek prodajnih avtomatov,
gl. 47.00.26
storitve nudenja prehrane in pijač, gl. 56.10.1
storitve priprave obrokov, prigrizkov in pijač, ki niso pripravljeni na
lokaciji in so naprodaj prek prodajnih avtomatov, glej 47.00.1, 47.00.2
storitve diskotek in plesišč brez storitve nudenja pijač, glej 93.29.19
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58

Založniške storitve

58.1

Izdajanje knjig, periodike in druge založniške storitve

58.11

Izdajanje knjig
58.11.1

Tiskane knjige
58.11.11

Tiskani učbeniki
Sem spada:
- objavljeni naslovi, ki so predvsem uporabljeni kot izobraževalno
gradivo za učence in učitelje v formalnem izobraževanju
Te knjige navadno vsebujejo tudi povzetke snovi in praktična
vprašanja. Sem spadajo tudi delovni zvezki, učiteljski priročniki in
pripomočki.

58.11.12

Tiskane strokovne, tehnične in znanstvene knjige
Sem spada:
- knjige, ki vsebujejo raziskave, poglobljeno znanje in podatke o
specifični snovi, namenjene predvsem akademikom in raziskovalcem
ali pa posameznim poklicem, npr. pravnikom, zdravnikom,
električarjem, računovodjem, računalničarjem, poslovnežem ipd.

58.11.13

Tiskane otroške knjige
Sem spada:
- knjige za otroke, tudi slikanice brez besedila, pobarvanke ter kompleti
knjig in igračk
Sem ne spada:
knjige z nalepkami, gl. 58.19.19

58.11.14

Tiskani slovarji in enciklopedije
Sem spada:
- objavljeni naslovi priročnikov za splošno javnost, npr.:

slovarji

enciklopedije

leksikoni
Sem ne spada:
atlasi in druge knjige z zemljevidi, gl. 58.11.15

58.11.15

Tiskani atlasi in kartografska dela v knjižni obliki

58.11.16

Tiskani zemljevidi in hidrografske ali podobne karte, razen v knjižni obliki
Sem ne spada:
globusi, gl. 32.99.59

58.11.19

Druge tiskane knjige, brošure, letaki ipd.
Sem spada:
- knjige, po vsebini namenjene široki publiki. Zajemajo leposlovje,
pesništvo, dramatiko, vero, zgodovino, biografije ipd., pa tudi
praktična znanja, npr. gospodinjstvo, kuhanje, potovanja ipd.
Sem ne spada:
zvočne knjige, gl. 58.11.20

58.11.2

Knjige na disku, traku ali drugem fizičnem nosilcu podatkov
58.11.20

Knjige na disku, traku ali drugem fizičnem nosilcu podatkov
Sem spada:
- fizični nosilci (CD, magnetni trak) s posnetimi zvočnimi knjigami, tj.
zvočnim zapisom na glas brane knjige
- fizični nosilci (CD, diski, mikrofilmi ipd.) s posnetimi slikovnimi zapisi
besedila iz raznih publikacij, priročnikov, knjig ipd.
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Internetne knjige
58.11.30

Internetne knjige
Sem spada:
- internetne knjige, tudi učbeniki, priročniki, atlasi, enciklopedije, slovarji

58.11.4

Oglaševalski prostor v knjigah
58.11.41

Oglaševalski prostor v tiskanih knjigah
Sem ne spada:
oglaševalski prostor v tiskanih časopisih, gl. 58.13.31
oglaševalski prostor v tiskanih revijah in periodiki, gl. 58.14.31

58.11.42

Oglaševalski prostor v elektronskih knjigah
Sem ne spada:
oglaševalski prostor v internetnih časopisih, gl. 58.13.32
oglaševalski prostor v internetnih revijah in periodiki, gl. 58.14.32

58.11.5

Izdajanje knjig za plačilo ali po pogodbi
58.11.50

58.11.6

Izdajanje knjig za plačilo ali po pogodbi

Licenčne storitve za knjige
58.11.60

Licenčne storitve za knjige
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije ali uporabe
literarnih originalov kot so knjige, brošure, prospekti, zemljevidi ipd.
Sem ne spada:
izposojanje knjig, gl. 77.29.19

58.12

Izdajanje imenikov in adresarjev
58.12.1

Imeniki in adresarji, tiskani ali na fizičnih medijih
58.12.10

Imeniki in adresarji, tiskani ali na fizičnih medijih
Sem spada:
- tiskane publikacije zbirk sistematično organiziranih informacij, npr.
podatkov o osebah, organizacijah, publikacijah ali drugih subjektih:

telefonski imeniki

adresarji

poslovni in drugi seznami
Sem ne spada:
originalne zbirke adresarjev, gl. 63.99.20

58.12.2

Internetni imeniki in adresarji
58.12.20

Internetni imeniki in adresarji
Sem spada:
- internetne zbirke sistematično organiziranih informacij, npr. podatkov
o osebah, organizacijah, publikacijah ali drugih subjektih:

telefonski imeniki

adresarji

poslovni in drugi seznami

58.12.3

Licenčne storitve za uporabo imenikov in adresarjev
58.12.30

Licenčne storitve za uporabo imenikov in adresarjev
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico uporabe izvirnih zbirk podatkov ali
informacij iz raznih virov:

imenikov, adresarjev

drugih datotek

58.12.4

Prodaja oglaševalskega prostora v imenikih in adresarjih
58.12.40

Prodaja oglaševalskega prostora v imenikih in adresarjih
Sem ne spada:
oglaševalski prostor v knjigah, gl. 58.11.41 in 58.11.42
oglaševalski prostor v časopisih, gl. 58.13.31 in 58.13.32
oglaševalski prostor v revijah in periodiki, gl. 58.14.31 in 58.14.32
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58.13

Izdajanje časopisov
58.13.1

Tiskani časopisi
58.13.10

Tiskani časopisi
Sem spada:
- časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, pokrivajo več področij
in so namenjeni širši publiki
Sem spada tudi:
- reklamni časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko

58.13.2

Internetni časopisi
58.13.20

Internetni časopisi
Sem spada:
- internetni časopisi, naročniški ali ne, pri katerih je glavna vsebina
obnovljena najmanj štirikrat tedensko v fiksnih intervalih, navadno pa
dnevno
- deli časopisov, npr. naslovne vrste, pošiljani po pošti dnevno ali še
pogosteje
Sem ne spada:
digitalni arhivi, gl. 91.01.12

58.13.3

Oglaševalski prostor v časopisih
58.13.31

Oglaševalski prostor v tiskanih časopisih
Sem ne spada:
-

58.13.32

oglaševalski prostor v tiskanih knjigah, gl. 58.11.41
oglaševalski prostor v tiskanih revijah in periodiki, gl. 58.14.31

Oglaševalski prostor v internetnih časopisih
Sem ne spada:
oglaševalski prostor v elektronskih knjigah, gl. 58.11.42
oglaševalski prostor v internetnih revijah in periodiki, gl. 58.14.32

58.14

Izdajanje revij in druge periodike
Sem spada:
- časopisi, revije in druge publikacije, ki izhajajo manj kot štirikrat
tedensko
Sem ne spada:
časopisi, ki izhajajo najmanj štirikrat tedensko, gl. 58.13
58.14.1

Tiskane revije in periodika
Sem ne spada:
internetna periodika, gl. 58.14.20
58.14.11

Tiskane splošne revije in periodika
Sem spada:
- tiskana periodika, ki obravnava raznovrstne splošne teme in je
namenjena široki publiki
Primeri vključujejo splošne novice, poslovne novice, osebne finance,
splošno (vključno s članki, slikami ipd.)

58.14.2

58.14.12

Tiskane poslovne, strokovne in znanstvene revije in periodika

58.14.19

Druge tiskane revije in periodika

Internetne revije in periodika
58.14.20

Internetne revije in periodika
Sem spada:
- internetni časopisi, naročniški ali ne, pri katerih je glavna vsebina
obnovljena manj kot štirikrat tedensko v fiksnih intervalih, navadno pa
tedensko ali mesečno
- deli časopisov, npr. naslovne vrste, pošiljani po pošti dnevno ali v
rednih intervalih
Sem ne spada:
digitalni arhivi, gl. 91.01.12
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58.14.4

Oglaševalski prostor v revijah in periodiki
58.14.31

Oglaševalski prostor v tiskanih revijah in periodiki

58.14.32

Oglaševalski prostor v internetnih revijah in periodiki

Licenčne storitve za revije in periodiko
58.14.40

58.19
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Licenčne storitve za revije in periodiko

Druge založniške storitve
58.19.1

Drugo tiskano gradivo
58.19.11

Tiskane razglednice, čestitke ipd.

58.19.12

Tiskane slike, risbe in fotografije
Sem ne spada:
igralne karte, gl. 32.40.41

58.19.13

Tiskani izdelki za preslikovanje (dekalkomanije), koledarji

58.19.14

Nove poštne znamke, bankovci, kolki, obrazci za čeke, akcije, delnice,
obligacije in podobni dokumenti

58.19.15

Tiskano reklamno gradivo, komercialni katalogi ipd.
Sem ne spada:
tiskani reklamni časopisi, gl. 58.13.10

58.19.19

Loterijske srečke, vstopnice in drugo tiskano gradivo
Sem spada:
- knjige z nalepkami

58.19.2

Internetno gradivo
58.19.21

Internetno gradivo za odrasle
Sem spada:
- snov za odrasle, pornografsko gradivo, objavljano ali oddajano prek
interneta: slike, grafika, živi prenosi, interaktivne predstave in virtualna
dejavnost
Dostop do gradiva se plača na razne načine - z naročnino, s
članarino, s sprotnim plačilom.
Sem ne spada:
pornografsko gradivo v internetnih časopisih in publikacijah, gl.
58.11.30, 58.13.20, 58.14.20
pornografsko gradivo v digitalnih arhivih, gl. 91.01.12

58.19.29

Drugo internetno gradivo
Sem spada:
- drugo internetno gradivo, npr. internetne čestitke, koledarji,
reprodukcije umetniških del
- statistični in podobni podatki, objavljeni po internetu
Sem ne spada:
gostiteljstvo in oskrba z uporabniškimi programi, gl. 63.11

58.19.3

Licenčne storitve za drugo tiskano gradivo
58.19.30

Licenčne storitve za drugo tiskano gradivo
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije in uporabe
umetniških del, npr. reprodukcij slik ipd.
- licenčne storitve za izključno pravico do javne uporabe drugega
tiskanega gradiva, kot koledarji, čestitke, fotografije ipd.

58.2

Izdajanje računalniške programske opreme

58.21

Izdajanje računalniških iger
58.21.1

Računalniške igre, na nosilcih zapisa
58.21.10
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Računalniške igre, presnete z interneta
58.21.20

Računalniške igre, presnete z interneta
Sem spada:
- elektronske datoteke z računalniškimi igrami, ki se jih lahko presname
z interneta in shrani na lokalni računalnik

58.21.3

Internetne računalniške igre
58.21.30

Internetne računalniške igre
Sem spada:
- oskrba z računalniškimi igrami, ki se jih uporablja interaktivno na
internetu, npr.:

strateške igre

akcijske igre

igre s kartami, šah

otroške igre ipd.
Dostop do gradiva se plača na razne načine - z naročnino, s
članarino, s sprotnim plačilom.
Sem ne spada:
internetne igre na srečo, gl. 92.00.14

58.21.4

Licenčne storitve za uporabo računalniških iger
58.21.40

Licenčne storitve za uporabo računalniških iger
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije ali
vključevanja računalniških programov, opisov in spremljajočega
gradiva za računalniške igre
Sem ne spada:
nakup pravic in založniških storitev, gl. 58
programska oprema, ki ni izdelana po naročilu, na nosilcih zapisa, gl. 58.2
omejene licence za končne uporabnike kot del programske opreme
na nosilcu zapisa, gl. 58.2

58.29

Izdajanje druge programske opreme
58.29.1

Računalniška sistemska programska oprema, na nosilcih zapisa
58.29.11

Računalniški operacijski sistemi, na nosilcih zapisa
Sem spada:
- programska oprema nižje stopnje, ki deluje kot vmesnik med
uporabnikom in strojno opremo računalnika, dodeljuje pomilniški
prostor, optimizira in nadzoruje potek procesov in omogoča delo
uporabnikom. Sem spadajo tako uporabniški kot omrežni operacijski
sistemi.

58.29.12

Omrežna programska oprema, na nosilcih zapisa
Sem spada:
- programska oprema za nadziranje, upravljanje in povezovanje z
operacijskimi sistemi, pomnilniškim prostorom in uporabniki s
centralne lokacije preko celotnega omrežja na integriran in sodelujoč
način. Vključena je omrežna programska oprema za upravljanje z
omrežjem, strežniška, varnostna, šifrirna in vmesna programska
oprema.

58.29.13

Programska oprema za upravljanje zbirk podatkov, na nosilcih zapisa
Sem spada:
- programska oprema, ki omogoča shranjevanje, spreminjanje in
izločevanje podatkov iz podatkovne baze. Obstaja veliko različnih
tipov DBMS (database management software), od majhnih sistemov,
do ogromnih sistemov, ki delujejo na centralnih računalnikih, npr.
Oracle.
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Računalniški programski jeziki in razvojna orodja, na nosilcih zapisa
Sem spada:
- programska oprema, uporabljena za razvoj in/ali avtorizacijo
računalniških programov
- programska oprema, ki podpira poklicnega razvijalca pri oblikovanju,
razvijanju in izvedbi različnih programskih sistemov in rešitev

58.29.2

Računalniška namenska programska oprema, na nosilcih zapisa
58.29.21

Računalniška programska oprema za splošno poslovno in domačo rabo, na
nosilcih zapisa
Sem spada:
- programska oprema, ki se uporablja za splošne poslovne namene za
izboljšanje produktivnosti ali za domačo rabo (npr. programska
oprema za urejanje besedila, za delo s tabelami in enostavnimi
podatkovnimi zbirkami, grafični programi, izobraževalni in učni
programi ipd.)

58.29.29

Druga računalniška namenska programska oprema, na nosilcih zapisa
Sem spada:
- programska oprema za izvrševanje ali vodenje posebnih funkcij in
procesov, ki pa niso specifične za posamezno stroko (npr.
programska oprema za knjigovodstvo, upravljanje s kadri, za stike s
strankami, za načrtovanje spletnih strani, za geografski informacijski
sistem ipd.)
- programska oprema za vodenje in izvrševanje raznovrstnih poslovnih
funkcij, specifičnih za posamezno stroko, npr. proizvodnjo, trgovino,
zdravstvo, inženirstvo, gostinstvo
- uporabniški programi za zelo specifična opravila, npr. programi za
komprimiranje datotek, antivirusni programi, iskalniki ipd.
- programska oprema, d.n.

58.29.3

Računalniška programska oprema, presneta z interneta
Sem spada:
- programske datoteke, ki se jih lahko presname z interneta na lokalni
računalnik za kasnejšo uporabo

58.29.4

58.29.31

Računalniška sistemska programska oprema, presneta z interneta

58.29.32

Računalniška namenska programska oprema, presneta z interneta

Internetna programska oprema za sprotni način uporabe
58.29.40

Internetna programska oprema za sprotni način uporabe
Sem spada:
- programska oprema, ki se uporablja interaktivno na internetu
Sem ne spada:
računalniške igre za sprotni način uporabe, gl. 58.21.30
programska oprema, presneta z interneta, gl. 58.29.3
internetne igre na srečo, gl. 92.00.14

58.29.5

Licenčne storitve za uporabo programske opreme
58.29.50

Licenčne storitve za uporabo programske opreme
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucijo ali
vključevanja sistemskih ali uporabniških računalniških programov,
opisov in spremljajočega gradiva. Nanašajo se lahko na različne
stopnje licenčnih pravic:

pravico do razmnoževanja in distribucije programske opreme

pravico do uporabe delov programske opreme pri kreiranju novih
programov
Sem ne spada:
omejene licence končnih uporabnikov kot del programske opreme,
gl. 58.29.1 - 58.29.4
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Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj,
snemanje in izdajanje zvočnih zapisov

59.1

Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

59.11

Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.11.1

Produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
59.11.11

Produkcija filmov in video filmov, razen reklamnih
Sem spada:
- produkcija in realizacija kinematografskih filmov, tudi risank
- produkcija in realizacija televizijskih filmov vseh vrst (nadaljevank,
nanizank in drugih televizijskih filmov, tudi risank)
Sem ne spada:
produkcija diapozitivov in telopov, gl. 74.20

59.11.12

Produkcija reklamnih filmov in video filmov

59.11.13

Produkcija drugih televizijskih oddaj
Sem spada:
- produkcija in realizacija drugih televizijskih oddaj, živih ali posnetih,
npr. pogovornih, kulturnih, zabavnih, športnih oddaj ipd.
Sem ne spada:
predvajanje televizijskih programov, gl. 60.20.1

59.11.2

Posneti filmi, video filmi, televizijske oddaje
59.11.21

Izvirniki filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Sem spada:
- avtorsko zaščiteni filmi, videofilmi in televizijski programi, proizvedeni
brez pogodbe za prodajo (tj. z vsemi lastninskimi pravicami).
Ti izvirniki so proizvedeni za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno
avtorsko zaščitena.

59.11.22

Kinematografski filmi

59.11.23

Filmi in drugi video posnetki na diskih, traku ali drugih nosilcih zapisa
Sem spada:
- drugi nosilci slikovnega zapisa (npr. videokasete, magnetni trakovi,
CD in DVD plošče ipd.) s posnetimi filmi in drugimi video posnetki
Sem ne spada:
maloprodaja DVD plošč tuje produkcije, gl. 47.00.64
avtorsko zaščiteni izvirniki filmov, gl. 59.11.21
kinematografski filmi, gl. 59.11.22
plošče in trakovi z zvočnimi zapisi, gl. 59.20.3

59.11.24

Filmi in drugi video posnetki, presneti z interneta
Sem spada:
- elektronske datoteke s filmi in drugimi video zapisi, ki se jih lahko
presname z interneta in shrani na lokalni računalnik

59.11.25

Pretočno video gradivo
Sem spada:
- pretočno video gradivo, poslano prek interneta

59.11.3

Prodaja oglaševalskega prostora ali časa v filmih, video filmih in televizijskih oddajah
59.11.30

59.12

Prodaja oglaševalskega prostora ali časa v filmih, video filmih in televizijskih
oddajah

Postprodukcijske storitve pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj
59.12.1

Postprodukcijske storitve pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj
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Avdiovizualna montaža
Sem spada:
- analiziranje, ocenjevanje in izbor posameznih kadrov in scen
avdiovizualnega dela (fillma, videofilma, digitalnih posnetkov) ter
njihovo organiziranje in sestavljanje v dramaturško celoto. Zajeto je
tudi vključevanje posnetkov iz filmskih arhivov.

59.12.12

Prenos izvirnikov na druge medije
Sem spada:
prenos avdiovizualnih del (filmov, videofilmov, digitalnih posnetkov) iz
ene oblike v drugo, primernejšo za predstavljanje ali hrambo (npr.
priprava varnostnih izvodov, ker se original kvari). To je lahko prenos
zapisa s filmskega na magnetni trak ali obratno, digitalnega zapisa na
filmski ali magnetni trak in obratno ipd.
- kopiranje avdiovizualnih del za raznovrstno rabo
Reprodukcije se lahko proizvajajo v različnih formatih, vključno z VHS,
DVD, s pretočnim videom ipd.

59.12.13

Popravljanje barve in digitalnega zapisa
Sem spada:
popravljanje barve, to je dodajanje, spreminjanje ali odstranjevanje
barve z avdiovizualnih izdelkov (filmov, video posnetkov, digitalnih
posnetkov ipd.) z uporabo digitalne tehnike popravljanje digitalnega
zapisa za avdiovizualna dela (film, video, digitalni mediji ipd.) z
uporabo digitalnih tehnik za pripravo filma za transfer

59.12.14

Priprava vizualnih učinkov
Sem spada:
- priprava vizualnih efektov z uporabo filmske ali digitalne tehnike po
končanem glavnem snemanju, npr. miniature, optični in digitalni efekti,
barvanje ozadja, podvajanje, prelivi, vinjete

59.12.15

Animacija
Sem spada:
- kreiranje prizorov, slik in drugih izvirnih del z uporabo raznih tehnik,
tudi z računalniško animacijo ali s sekvenco risanih sličic
- navidezno oživljanje lutk, predmetov ali risanih figur s premikanjem,
gibanjem le-teh

59.12.16

Naslavljanje in podnaslavljanje
Sem spada:
- podnaslavljanje avdiovizualnih del, to je dodajanje pisanega besedila:

odprto podnaslavljanje, pri čemer so podnaslovi vedno vidni

zaprto podnaslavljanje, pri čemer so podnaslovi vidni samo po
izboru uporabnika
- naslavljanje avdiovizualnih del, to je dodajanje izpisanih naslovov,
najavnih in odjavnih špic in drugih besedil
- podnaslavljanje avdiovizualnih del s prevodom besedila dialogov v
jeziku dežele, kjer se bo delo predvajalo

59.12.17

Zvočno urejanje in oblikovanje
Sem spada:
- kreiranje, dodajanje in snemanje zvočnih elementov avdiovizualnega
dela (dialogov, glasbe, zvočnih efektov, tišine) na zvočni trak,
sinhronizirano z video delom:

komponiranje, snemanje, mešanje in vključevanje originalne
glasbe na zvočni trak

snemanje scenske glasbe

mešanje in snemanje naročnikove glasbe in zvokov za integracijo
v zvočni trak

vključevanje naročnikovih glasbenih posnetkov v zvočni trak
avdiovizualnega dela ter sinhroniziranje zvoka s sliko
- licenčne storitve za uporabo zvočnega traku
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Druge postprodukcijske storitve pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih
oddaj
Sem spada:
- druge postprodukcijske storitve za avdiovizualna dela, tudi konverzija
formata, zgoščevanje ipd.

59.13

Distribucija filmov, video filmov in televizijskih oddaj
59.13.1

Licenčne in distribucijske storitve za filme, video in televizijske oddaje
59.13.11

Licenčne storitve za filmske pravice
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije in uporabe
izvirnih del, kot so filmi, televizijske oddaje, posneti trakovi, video
posnetki
Sem ne spada:
izposojanje videokaset in plošč, gl. 77.22.10

59.13.12

Druge storitve za distribucijo filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Sem spada:
- dajanje dovoljenja za prikazovanje, oddajanje in izposojanje
avdiovizualnih del, ki so posredno ali eksplicitno zaščitena z
avtorskimi pravicami v lasti ali pod nadzorom dajalca licence, navadno
gledališčem, kinematografom, televiziji, ipd.

59.14

Predvajanje filmov
59.14.1

Predvajanje filmov
59.14.10

Predvajanje filmov
Sem spada:
- predvajanje filmov ali video posnetkov v kinodvoranah, na prostem, v
zasebnih in drugih prostorih za predvajanje filmov

59.2

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

59.20

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Sem spada:
- izdelava izvornih (zvočnih) kopij, kot so trakovi, laserske plošče ipd.
- objavljanje, promocija in distribucija zvočnih zapisov trgovcem na
debelo, trgovcem na drobno ali neposredno javnosti. Te storitve so
lahko vključene v proizvodnjo izvornih kopij v isti enoti, ali pa tudi ne.
Če niso, mora enota, ki jih opravlja, pridobiti pravice za reprodukcijo in
distribucijo izvorih kopij. Sem spadajo tudi storitve snemanja zvočnih
zapisov v studiu ali drugje, vključno z izdelavo na traku posnetega (tj.
ne v živo) radijskega programa.
- storitve glasbenega založništva, tj. pridobitev in registracija avtorskih
pravic za glasbene kompozicije, promocijo, dovoljenj in uporabo teh
kompozicij pri snemanjih na radiu, televiziji, filmih, predstavah v živo,
tisku in drugih medijih. Enote, ki opravljajo te storitve, lahko
posedujejo avtorske pravice ali nastopajo kot upravljavec ali skrbnik
glasbenih avtorskih pravic v imenu imetnikov teh pravic.
59.20.1

Snemanje glasbe in zvočnih zapisov; izvirniki zvočnih zapisov
59.20.11

Snemanje zvoka v studijih
Sem spada:
- snemanje zvoka, govora ali glasbe na fizične nosilce zapisa z uporabo
posebne opreme v tonskih studijih
- nadaljnja obdelava zvočnih posnetkov v studijih
Sem ne spada:
snemanje zvoka v živo zunaj tonskih studijev, npr. v koncertnih ali
konferenčnih dvoranah, stadionih, na zborovanjih ipd., gl. 59.20.12
dajanje tonskih studijev ali opreme zanje v najem brez operaterjev in
snemalcev, gl. 77.39.19
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Snemanje zvoka v živo
Sem spada:
- snemanje zvoka v živo zunaj tonskih studijev, npr. v koncertnih ali
konferenčnih dvoranah, stadionih, na zborovanjih
- snemanje živih radijskih oddaj v studijih
Sem ne spada:
nadaljnja obdelava zvočnih posnetkov v studijih, gl. 59.20.11

59.20.13

Izvirniki zvočnih zapisov
Sem spada:
- izvirniki zvočnih posnetkov, v digitalni ali analogni obliki
Sem ne spada:
izvirniki radijskih oddaj, gl. 59.20.22

59.20.2

Produkcija radijskih oddaj; izvirniki radijskih oddaj
59.20.21

Produkcija radijskih oddaj

59.20.22

Izvirniki radijskih oddaj
Sem spada:
- avtorsko zaščitene radijske oddaje, producirane brez pogodbe, za
neposredno prodajo (tj. z vsemi pripadajočimi lastninskimi pravicami)
Izvirniki so proizvedeni za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno
avtorsko zaščitena.

59.20.3

Izdajanje glasbenih zapisov
Sem ne spada:
maloprodaja glasbenih posnetkov tuje produkcije, gl. 47.00.58
licenčne storitve za pravico natisa ali kopiranja skladb, gl. 59.20.40
59.20.31

Notni material, tiskan
Sem spada:
- notni material v tiskani obliki, v listih, na polah, v knjigah. To so lahko
lastne skladbe ali pa skladbe, za katere je založnik pridobil pravico
reproduciranja.

59.20.32

Elektronski glasbeni zapisi
Sem spada:
- skladbe v elektronski obliki

59.20.33

Posneti nosilci glasbenega zapisa

59.20.34

Posneti nosilci drugih zvočnih zapisov
Sem ne spada:
zvočne knjige in trakovi, gl. 58.11.20

59.20.35

Glasbeni posnetki, presneti z interneta
Sem spada:
- datoteke z glasbo, ki se jih lahko presname z interneta in shrani na
lokalni računalnik

59.20.36

Pretočno avdiogradivo
Sem spada:
- pretočno avdiogradivo, poslano prek interneta

59.20.4

Licenčne storitve za pravico uporabe izvirnikov zvočnih zapisov
59.20.40

Licenčne storitve za pravico uporabe izvirnikov zvočnih zapisov
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico razmnoževanja, distribucije ali
vključevanja izvirnikov glasbenih zapisov
Sem ne spada:
izposojanje glasbenih plošč in trakov, gl. 77.22.10
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Predvajanje radijskih in televizijskih programov

60.1

Predvajanje radijskih programov

60.10

Predvajanje radijskih programov
Sem spada:
priprava in predvajanje radijskih programov prek radijskih oddajnih
studiev in naprav za oddajanje slušnih programov javnosti,
pridruženim studiem ali naročnikom. Oddajanje lahko poteka
brezžično, prek kabla ali satelita. Zajeto je tudi oddajanje radijskih
programov prek interneta (internetne radijske postaje). Sem spada
tudi oddajanje podatkov združeno z oddajanjem radijskih programov.
60.10.1

Predvajanje radijskih programov; izvirniki radijskih programov
60.10.11

Predvajanje radijskih programov
Sem spada:
- izbor in sestavljanje radijskih oddaj v radijski program ter predvajanje
programa
- proizvodnja in predvajanje programov
- predvajanje radijskega programa, kombinirano s produkcijo oddaj
Sem ne spada:
produkcija radijskih oddaj brez predvajanja, gl. 59.20.21

60.10.12

Izvirniki radijskih programov
Sem spada:
- izvirniki radijskih programov, ki jih je mogoče zaščititi kot intelektualno
lastnino

60.10.2

Programi radijskih kanalov
60.10.20

Programi radijskih kanalov
Sem spada:
- sestavljanje radijskih programov in oddaj kot dnevni razpored postaje,
ki ga distribuirajo drugi

60.10.3

Radijski oglaševalski čas
60.10.30

60.2

Radijski oglaševalski čas

Predvajanje televizijskih programov

60.20

Predvajanje televizijskih programov
Sem spada:
ustvarjanje televizijskih programov, sestavljenih iz oddaj (filmi,
dokumentarni, zabavne oddaje, neposredni prenosi ipd.). Oddaje so
lahko iz lastne produkcije, nabavljene ali pa kombinacija obeh. Lahko
jih predvajajo enote, ki so jih pripravile, lahko pa se program pripravi
tako, da ga predvajajo distributerji, kot so kabelske družbe ali
upravljavci satelitske televizije. Programi so lahko splošni ali
specializirani (npr. športni, izobraževalni ipd.). Programi so lahko
dostopni brezplačno ali pa so naročniški. Zajeti so tudi programi, kjer
naročnik izbira oddajo po lastni želji. Sem spada tudi s televizijskim
oddajanjem povezano oddajanje podatkov.
60.20.1

Predvajanje televizijskih programov
Sem ne spada:
produkcija televizijskih oddaj, ki ni povezana s predvajanjem,
gl. 59.11.1
prenos televizijskih programov, brez predvajanja, gl. 61
60.20.11

Linearne televizijske storitve in predvajanje televizijskih programov
Sem spada:
- izbiranje programov, oblikovanje programske sheme (vključno z
uredniškimi nalogami) in predvajanje linearnih avdiovizualnih
medijskih storitev preko elektronskih komunikacijskih omrežij
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celovita programska produkcija, izbiranje programov, oblikovanje
programske sheme (vključno z uredniškimi nalogami) linearnih
avdiovizualnih medijskih storitev prek elektronskih komunikacijskih
omrežij
sklopi televizijskih programov in oddaj kot dnevna ponudba kanalov, ki
jih distribuirajo drugi

Sem ne spada:
distribucija televizijskih oddaj, brez predvajanja programov, gl. 61
60.20.12

Spletne storitve videov na zahtevo
Sem spada:
- izbiranje, oblikovanje programske sheme (vključno z uredniškimi
nalogami) in predvajanje videa na zahtevo prek spleta (odprti internet)
Sem ne spada:
distribucija televizijskih oddaj, brez predvajanja programov, gl. 61

60.20.13

Druge storitve videov na zahtevo
Sem spada:
- izbiranje, oblikovanje programske sheme (vključno z uredniškimi
nalogami) in predvajanje videa na zahtevo ne prek odprtega interneta

60.20.2

Izvirniki televizijskih programov
60.20.20

Izvirniki televizijskih programov
Sem spada:
- izvirniki televizijskih programov, ki jih je mogoče zaščititi kot
intelektualno lastnino

60.20.3

Televizijski oglaševalski čas
60.20.30

61

Televizijski oglaševalski čas

Telekomunikacijske storitve
Oddelek zajema opravljanje telekomunikacijskih in z njimi povezanih storitev,
kot so prenos podatkov, besedila, zvoka in slike. Objekti in naprave za
opravljanje teh storitev lahko delujejo na podlagi ene ali več tehnologij.
Sem spada:
- obratovanje in vzdrževanje preklopnih in prenosnih naprav za
zagotavljanje komutiranih in nekomutiranih fiksnih radijskih zvez prek
vodov, zvez in satelitskih zvez
- obratovanje kabelskih sistemov za prenos podatkov ter radijskega in
televizijskega signala
- zagotavljanje telegrafskih in drugih neglasovnih komunikacij
- kupovanje dostopa in zmogljivosti omrežij lastnikov ter operaterjev
omrežij in zagotavljanje telekomunikacijskih storitev teh zmogljivosti
podjetjem in gospodinjstvom
Sem ne spada:
produkcija televizijskih programov, tudi v povezavi z oddajanjem,
gl. 60.20.12
preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.90.10

61.1
61.10

Telekomunikacijske storitve po vodih
Telekomunikacijske storitve po vodih
Sem spada:
- obratovanje, vzdrževanje ali zagotavljanja dostopa do naprav za
prenos glasu, zvoka, podatkov, besedila in slike prek kovinskih in
optičnih kablov ter radijskih fiksnih dostopov telekomunikacijske
infrastrukture. Objekti in naprave za opravljanje teh storitev lahko
delujejo na podlagi ene ali več tehnologij
- zagotavljanje pristopa do interneta ter prenos radijskih in televizijskih
programov preko fiksnega omrežja
Sem ne spada:
preprodajanje telekomunikacijskih zmogljivosti, gl. 61.90.10
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Prenos podatkov in sporočil po vodih
61.10.11

Storitve fiksne telefonije – dostop do omrežja
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do javnega komutiranega telefonskega omrežja
za prenos in komutiranje glasu, podatkov in videa s fiksne lokacije ali
javnega ali poljavnega telefona na kovance in kartice in uporabe tega
omrežja
- sprejemanje in oddajanje klicev med domačimi in mednarodnimi
točkami
- klici v povezavi z dostopom do omrežja
Sem ne spada:
zagotavljanje klicev pri fiksni telefoniji za dodatno plačilo (dopolnilne
storitve), gl. 61.10.12
zagotavljanje storitev zasebnih linij fiksne telefonije, gl. 61.10.13
zagotavljanje krajevne zanke drugim ponudnikom storitev po vodih,
gl. 61.10.20
dajanje telekomunikacijske opreme v najem, gl. 77.39.14

61.10.12

Storitve fiksne telefonije - možnosti klicanja
Sem spada:
- zagotavljanje možnosti izbire raznih klicev na fiksni lokaciji,
obračunanih ločeno od dostopa. Te storitve omogoča specializirana
programska oprema, povezana na telekomunikacijsko omrežje in
zajemajo vrste klicev kot na primer:

čakajoči klic, preusmeritev klica, identifikacija klicočega,

konferenčna zveza treh, prikaz klica, vračilo klica, pregled klicev,
(zapora/blokiranje klica), avtomatski povratni klic, odgovor na
klic,(glasovna pošta in glasovni meniji)

61.10.13

Storitve zasebnih telekomunikacijskih omrežij z vodi
Sem spada:
- zagotavljanje povezav s telekomunikacijskimi vodi med priključnimi
točkami za izključno naročnikovo rabo
Sem ne spada:
zagotavljanje zasebne povezave med ponudniki telekomunikacijskih
storitev, gl. 61.10.20

61.10.2

Storitve prenosa za telekomunikacije po vodih
61.10.20

Storitve prenosa za telekomunikacije po vodih
Sem spada:
- zagotavljanje zmogljivosti ponudnikov prenosa po vodih za
vzpostavljanje, zaključevanje ali tranzit klicev za druge ponudnike
telekomunikacijskih storitev
- zaračunavanje medsebojnega povezovanja, poravnave ali zaključitve
domačih in mednarodnih klicev
- zaračunavanje klicev iz govorilnic ali drugih omrežij
- zaračunavanje zmogljivosti pri njihovi skupni uporabi, npr. drogov,
antenskih stolpov, jaškov
- zaračunavanje izključne uporabe naprav (opreme, povezav ipd.)
Sem ne spada:
prenos internetnega prometa po vodih enega ISP-ja za drugega,
gl. 61.10.41

61.10.3

Prenos podatkov prek telekomunikacijskih omrežij z vodi
61.10.30

Prenos podatkov prek telekomunikacijskih omrežij z vodi
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do vodovnih prenosnih zmogljivosti in storitev
za učinkovit prenos podatkov, s plačevanjem glede na obseg uporabe
Sem ne spada:
zagotavljanje povezav s telekomunikacijskimi vodi med določenimi
točkami za izključno naročnikovo rabo, gl. 61.10.13
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Internetne storitve prek telekomunikacijskih vodov
61.10.41

Internetne hrbtenične storitve
Sem spada:
- storitve prenosa internetnega prometa enega ponudnika internetnih
storitev (ISP) za drugega prek vodov

61.10.42

Storitve ozkopasovnega dostopa do interneta prek omrežij z vodi
Sem spada:
- zagotavljanje ožičene povezave na Internet s hitrostjo manjšo kot 256
Kb/s. Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko poleg dostopa ponuja
tudi nekatere brezplačne storitve, npr. elektronsko pošto, spletni
prostor, osnovna orodja za pripravo spletnih strani, klepetalnice in
tehnično podporo
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do
interneta in posodobitve, kot so mednarodno sledenje in posebni
poštni predali, navadno za dodatno plačilo.

61.10.43

Storitve širokopasovnega dostopa do interneta prek omrežij z vodi
Sem spada:
- zagotavljanje ožičene povezave na internet s hitrostjo preko 256 Kb/s.
Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko skupaj z dostopom nudi tudi
druge storitve, npr. elektronsko pošto, prostor za spletne strani, orodja
za enostavnejšo pripravo spletnih strani, klepetalnice in drugo
tehnično podporo.
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do
interneta in posodobitve kot so mednarodno sledenje in posebni
poštni predali, navadno za dodatno plačilo.

61.10.49

Druge internetne storitve prek telekomunikacijskih vodov
Sem spada:
- zagotavljanje internetnih telekomunikacijskih storitev prek vodov,
razen internetnega dostopa. Sem spadajo storitve kot so telefonija,
telefaks, avdio in video konference prek interneta.

61.10.5

Distribucija radijskih in televizijskih programov prek vodovne infrastrukture
61.10.51

Distribucija osnovnega nabora radijskih in televizijskih programov prek
vodovne infrastrukture
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do osnovnega nabora programov prek vodov,
navadno za mesečno naročnino.
Osnovni nabor vsebuje minimalno število kanalov, ki jih določi
operater in je obvezna sestavina tudi vseh razširjenih naborov
kanalov. Sem spadajo tudi stroški začetne in ponovne priključitve na
omrežje

61.10.52

Distribucija razširjenega nabora radijskih in televizijskih programov prek
vodovne infrastrukture
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do razširjenega nabora programov prek vodov,
navadno za doplačilo k mesečni naročnini za osnovni nabor.
Nabor programov lahko določi operater ali naročnik.

61.10.53

Distribucija radijskih in televizijskih programov za sprotno plačilo prek vodovne
infrastrukture
Sem spada:
- zagotavljanje možnosti spremljanja specifičnega programa (filma ali
prenosa) prek vodovne povezave, za dodatno plačilo k naročnini za
osnovni ali razširjeni nabor programov

61.2

Brezžične telekomunikacijske storitve

61.20

Brezžične telekomunikacijske storitve
61.20.1
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Storitve zasebnih brezžičnih telekomunikacijskih omrežij
Sem spada:
- zagotavljanje brezžičnih telekomunikacijskih povezav med določenimi
točkami, samo za uporabo odjemalca
Sem ne spada:
zagotavljanje zasebnih povezav z brezžičnim prenosom
telekomunikacijskih storitev, gl. 61.20.20

61.20.12

Mobilne govorne storitve
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do komutiranih ali nekomutiranih omrežij za
prenos glasu in uporaba teh omrežij, pri čemer telefonija uporablja
prenosne telefone ali naprave, kot so mobilni, satelitski, pametni
telefoni in podobne naprave
Sem ne spada:
zagotavljanje brezžičnih telekomunikacijskih povezav med določenimi
točkami, samo za uporabo odjemalca, gl. 61.20.11
zagotavljanje telekomunikacijskega dostopa do brezžičnih naprav
drugih ponudnikov telekomunikacijskih storitev, gl. 61.20.20
zagotavljanje dostopa do brezžičnega telekomunikacijskega omrežja
in storitev, oblikovanih za učinkovit prenos podatkov, ki se plačuje po
obsegu uporabe, gl. 61.20.30
zagotavljanje brezžičnih internetnih telekomunikacijskih storitev,
združljivih s prenosnimi telefoni in podobnimi napravami, gl. 61.20.4

61.20.13

Mobilne tekstovne storitve
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do storitev za kratka sporočila (SMS) za
pošiljanje in prejemanje besedilnih sporočil na mobilnih telefonih,
pametnih telefonih in podobnih napravah
Sem ne spada:
zagotavljanje storitev za multimedijska sporočila (MMS), gl. 61.20.14

61.20.14

Mobilne podatkovne storitve, razen tekstovnih storitev
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do mobilnih podatkovnih omrežij za mobilne
telefone, pametne telefone, tablice in podobne naprave za pošiljanje
in prejemanje podatkov (razen glasu ali besedila)
Sem spada tudi:
- zagotavljanje storitev za multimedijska sporočila (MMS)
Sem ne spada:
zagotavljanje mobilnih govornih komunikacijskih storitev, gl. 61.20.12
zagotavljanje SMS (storitev za kratka sporočila), gl. 61.20.13

61.20.2

Storitve prenosa za brezžične telekomunikacije
61.20.20

Storitve prenosa za brezžične telekomunikacije
Sem spada:
- zagotavljanje zmogljivosti ponudnikov brezžičnega prenosa za
vzpostavljanje, zaključevanje ali tranzit klicev za druge ponudnike
telekomunikacijskih storitev
- zaračunavanje medsebojnega povezovanja, poravnave ali zaključitve
domačih in mednarodnih klicev
- zaračunavanje klicev iz govorilnic ali drugih omrežij
- zaračunavanje zmogljivosti pri njihovi skupni uporabi, npr. drogov,
antenskih stolpov, jaškov
- zaračunavanje izključne uporabe naprav (opreme, povezav ipd.)
Sem ne spada:
prenos brezžičnega internetnega prometa enega ISP-ja za drugega,
gl. 61.20.4
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Prenos podatkov prek brezžičnih telekomunikacijskih omrežij
61.20.30

Prenos podatkov prek brezžičnih telekomunikacijskih omrežij
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do brezžičnega telekomunikacijskega omrežja
in storitev za učinkovit prenos podatkov, s plačevanjem glede na
obseg uporabe
Sem ne spada:
zagotavljanje brezžične telekomunikacijske povezave med določenimi
točkami za izključno naročnikovo rabo, gl. 61.20.13

61.20.4

Internetne storitve prek brezžičnega omrežja
61.20.41

Storitve ozkopasovnega dostopa do interneta prek brezžičnega omrežja
Sem spada:
- zagotavljanje direktne brezžične povezave na internet s hitrostjo
manjšo kot 256 Kb/s. Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko skupaj
z dostopom nudi tudi druge storitve, npr. elektronsko pošto, prostor za
spletne strani, orodja za enostavnejšo pripravo spletnih strani,
klepetalnice in drugo tehnično podporo.
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do
interneta in posodobitve kot so mednarodno sledenje in posebni
poštni predali, navadno za dodatno plačilo.

61.20.42

Storitve širokopasovnega dostopa do interneta prek brezžičnega omrežja
Sem spada:
- zagotavljanje direktne brezžične povezave na internet s hitrostjo preko
256 Kb/s. Ponudnik internetnih storitev (ISP) lahko skupaj z dostopom
nudi tudi druge storitve, npr. elektronsko pošto, prostor za spletne
strani, orodja za enostavnejšo pripravo spletnih strani, klepetalnice in
drugo tehnično podporo.
Storitev lahko zajema tudi oddaljeni dostop in druge oblike dostopa do
interneta in posodobitve kot so mednarodno sledenje in posebni
poštni predali, navadno za dodatno plačilo.

61.20.49

Druge internetne storitve prek brezžičnega omrežja
Sem spada:
- zagotavljanje internetnih telekomunikacijskih storitev prek brezžičnega
omrežja, razen internetnega dostopa. Sem spadajo storitve kot so
telefonija, telefaks, avdio in video konference prek interneta

61.20.5

Distribucija radijskih in televizijskih programov prek brezžičnega omrežja
61.20.50

61.3

Distribucija radijskih in televizijskih programov prek brezžičnega omrežja

Satelitske telekomunikacijske storitve

61.30

Satelitske telekomunikacijske storitve
61.30.1

Satelitske telekomunikacijske storitve, razen distribucije programov prek satelita
61.30.10

Satelitske telekomunikacijske storitve, razen distribucije programov prek
satelita
Sem spada:
- izvajanje, vzdrževanje ali zagotavljanje dostopa do zmogljivosti za
prenos glasu, podatkov, besedil ali slik s pomočjo satelitske
telekomunikacijske infrastrukture
Sem spada tudi:
- zagotavljanje internetnega dostopa prek satelita

61.30.2

Distribucija radijskih in televizijskih programov prek satelita
61.30.20

Distribucija radijskih in televizijskih programov prek satelita
Sem spada:
- zagotavljanje dostopa do osnovnega nabora programov prek satelita,
navadno za mesečno naročnino
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61.9

Osnovni nabor vsebuje minimalno število kanalov, ki jih določi
operater in obvezna sestavina tudi vseh razširjenih naborov kanalov.
Vključen je tudi začetni priklop.
zagotavljanje dostopa do razširjenega nabora programov prek
satelita, navadno za doplačilo k mesečni naročnini za osnovni nabor
zagotavljanje možnosti spremljanja specifičnega programa (filma ali
prenosa) prek satelita, za dodatno plačilo k naročnini za osnovni ali
razširjeni nabor programov. Nabor programov lahko določi operater ali
naročnik

Druge telekomunikacijske storitve

61.90

Druge telekomunikacijske storitve
61.90.1

Druge telekomunikacijske storitve
61.90.10

Druge telekomunikacijske storitve
Sem spada:
- zagotavljanje specializiranih telekomunikacijskih storitev, kot so
satelitsko sledenje, telemetrija
- obratovanje radarskih postaj
- obratovanje satelitskih zemeljskih postaj ter objektov in naprav, ki so
operativno povezane z enim ali več zemeljskimi komunikacijskimi
sistemi in lahko prenašajo telekomunikacije na satelitske sisteme ali
jih od njih sprejemajo
- prenos glasu prek internetnega protokola (VOIP)
- zagotavljanje telekomunikacijskih zmogljivosti brez drugih storitev
- zagotavljanje uporabe naprav z dostopom do interneta in
telekomunikacij na javnih mestih
- telekomunikacijske storitve, ki niso razvrščne drugje, npr. premostitev
telegrafskih, teleksnih in audio konferenc

62

Računalniško programiranje, svetovanje in z
računalništvom povezane storitve

62.0

Računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane
storitve

62.01

Računalniško programiranje
62.01.1

Načrtovanje in razvoj programske opreme
62.01.11

Načrtovanje in razvoj uporabniške programske opreme
Sem spada:
- ustvarjanje novih računalniških programov in njihovih delov:

načrtovanje strukture in vsebine spletnih strani

načrtovanje strukture, vsebine in rabe podatkovnih baz

pisanje namenskih programov

pisanje programov po zahtevi uporabnika
- posodabljanje in popravljanje programov, njihovo modificiranje za
uporabo v naročnikovem okolju
Sem ne spada:
priprava spletnih strani skupaj z gostiteljstvom spletnih strani,
gl. 63.11.12
programiranje podatkovnih baz skupaj z gostiteljstvom in upravljanjem
baz, gl. 63.11.19
ustvarjanje programov skupaj z njihovo operativno uporabo,
gl. 63.11.19

62.01.12

Načrtovanje in razvoj programske opreme za omrežja in sisteme
Sem spada:
- načrtovanje, razvoj in izvedba naročnikovega IT omrežja, kot je
intranet, ekstranet, navidezno omrežje itd.
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načrtovanje varnosti omrežja, to je razvoj in izvedba računalniške in
programske opreme ter procedur za kontrolo pristopa do podatkov in
varno izmenjavo informacij prek omrežja
načrtovanje sistema elektronskih podpisov

Sem ne spada:
razvoj sistemske opreme skupaj z vsakodnevnim upravljanjem
naročnikovega omrežja, gl. 62.03.12
62.01.2

Izvirniki programske opreme
Sem spada:
- avtorsko zaščitena intelektualna lastnina, ustvarjena brez pogodbe o
prodaji (to je z vsemi lastninskimi pravicami)
- intelektualna lastnina za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno
zaščitena z avtorskimi pravicami
Sem ne spada:
programska oprema, ustvarjena po pogodbi za naročnika, gl.
62.01.11
posredovanje pri veleprodaji programske opreme, gl. 46.14.11
veleprodaja programske opreme, gl. 46.51.10
maloprodaja programske opreme, gl. 47.00.31
62.01.21

Izvirniki računalniških iger
Sem spada:
- avtorsko zaščitena intelektualna lastnina, proizvedena brez pogodbe
za neposredno prodajo (tj. z vsemi pripadajočimi pravicami lastnine)
- intelektualna lastnina za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno
avtorskopravno varovana (npr. računalniške igre)

62.01.29

Drugi izvirniki programske opreme
Sem spada:
- avtorsko zaščitena intelektualna lastnina, proizvedena brez pogodbe
za neposredno prodajo (tj. z vsemi pripadajočimi pravicami lastnine)
- intelektualna lastnina za prodajo, ki je implicitno ali eksplicitno
avtorskopravno varovana (npr. druga programska oprema)

62.02

Svetovanje o računalništvu
Sem ne spada:
pogodbene storitve, ki obsegajo tako svetovanje kot načrtovanje in
razvoj IT rešitev (spletnih starni, naročniških aplikacij, omrežja itd.),
gl. 62.01.1
svetovanje v zvezi s poslovno strategijo, npr. svetovanje o
e-poslovanju, gl. 70.22.11
62.02.1

Svetovanje o računalniških napravah
62.02.10

Svetovanje o računalniških napravah
Sem spada:
- svetovanje in strokovno mnenje o računalniških napravah
- izvedensko pričanje v zvezi z računalniškimi napravami
- kombinirana storitev ocenjevanja računalniških potreb organizacije,
svetovanja o nakupu strojne in programske opreme, razvoja
sIstemskih specifikacij in postavitve novega sistema
- integracija računalniških sistemov, tj. analiza strankinega trenutnega
računalniškega sistema, sedanjih in prihodnjih potreb po računalnikih,
nakup nove strojne in programske opreme ter integracija komponent
novega in starega sistema za postavitev novega integriranega
sistema
Sem ne spada:
svetovanje o tehničnih zadevah v zvezi z računalniškimi sistemi,
gl. 62.02.20

62.02.2
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Svetovanje o računalniških sistemih in programski opremi
Sem spada:
- svetovanje in podajanje strokovnega mnenja o stvareh, ki zadevajo
informacijske sisteme in programsko opremo, npr. svetovanje o
potrebah in nabavi programske opreme
- svetovanje o varovanju računalniškega sistema
Sem ne spada:
oblikovanje programske opreme po naročilu, gl. 62.01.11
- analiza sistemov in storitve programiranja, gl. 62.01.12
- usposabljanje kadrov za uporabo računalniških sistemov, gl. 85.59.12

62.02.3

Storitve računalniške tehnične podpore
62.02.30

Storitve računalniške tehnične podpore
Sem spada:
- nudenje strokovne pomoči naročniku pri reševanju problemov v zvezi
z uporabo računalniških naprav in opreme, npr.:

dajanje podpore pri odpravljanju težav in uporabi računalniške in
programske opreme

ugotavljanje, lociranje in odprava napak

nadgrajevanje obstoječih programov

zagotavljanje najnovejših priročnikov za uporabo

svetovanje o pravilni uporabi sistema

pomoč pri selitvi računalniškega sistema na novo lokacijo
- zagotavljanje strokovnega tehničnega znanja za reševanje posebnih
težav strank pri uporabi računalniškega sistema, kot so storitve
revizije ali ocenjevanja računalniškega delovanja brez svetovanja,
ocenjevanje in dokumentiranje strežnika, omrežja ali procesov za
komponente, zmogljivosti, obratovanje ali varnost
Sem ne spada:
reševanje in obnavljanje stanja po računalniški okvari, gl. 62.09.20

62.03

Upravljanje računalniških naprav
62.03.1

Upravljanje računalniških naprav
Sem spada:
- upravljanje in obratovanje naročnikovih računalniških sistemov in
naprav za obdelavo podatkov ter s tem povezane storitve
62.03.11

Upravljanje računalniškega omrežja
Sem spada:
- upravljanje in nadzor komunikacijskih omrežij in priključene
računalniške opreme, diagnosticiranje problemov ter uglaševanje
prometa na omrežju. Sem spada tudi daljinski nadzor varnosti
sistema.

62.03.12

Upravljanje računalniških sistemov
Sem spada:
- vsakodnevno upravljanje naročnikovega računalniškega sistema

62.09

Druge storitve informacijske tehnologije in računalništva
62.09.1

Storitve instalacije računalnikov in perifernih naprav
62.09.10

Storitve instalacije računalnikov in perifernih naprav
Sem ne spada:
montaža osrednjih računalniških naprav, gl. 33.20.39

62.09.2

Druge storitve informacijske tehnologije in računalništva, d. n.
62.09.20

Druge storitve informacijske tehnologije in računalništva, d. n.
Sem spada:
- obnovitev podatkov, to je reševanje podatkov iz poškodovanega ali
nestabilnega naročnikovega računalnika ter prepis na drugo sredstvo
hranjenja
233

J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE STORITVE
-

-

63

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

zagotavljanje nadomestne računalniške in progarmske opreme na
ločeni lokaciji, kar omogoča naročniku, da v primeru nesreč (npr.
požara, poplave) nadaljuje delo
nameščanje programske opreme
druge pomožne računalniške storitve, d.n.
Sem ne spada:
programiranje, gl. 62.01.1
svetovanje v zvezi z računalništvom, gl. 62.02
obdelava podatkov, gl. 63.11.1

Informacijske storitve

63.1

Obdelava podatkov, gostiteljstvo in s tem povezane storitve; internetni
portali

63.11

Obdelava podatkov, gostiteljstvo in s tem povezane storitve
63.11.1

Obdelava podatkov, gostiteljstvo, oskrba s programsko opremo in infrastrukturo
informacijske tehnologije
63.11.11

Obdelava podatkov
Sem spada:
- zajem podatkov na trak, diskete ali druge medije ali neposredno v
sistem obdelave podatkov
- obdelava podatkov, ki jih dostavi naročnik, tabeliranje, računalniško
izračunavanje ipd., brez programiranja
- omogočanje uporabe naprav ali mrež za obdelavo podatkov
- dajanje v najem ali zakup računalniškega časa (CPU čas) za
obdelavo podatkov tretji stranki v času, ki ga delijo z drugimi
uporabniki
Sem ne spada:
storitve, pri katerih izvajalec uporablja računalnik samo kot pomožno
sredstvo, ne spadajo v računalniško obdelavo, ampak so razvrščene
glede na vrsto storitve
upravljane računalniških naprav, gl. 62.03.1
upravljanje s podatkovnimi bazami, gl. 63.11.19
dajanje računalnikov brez operaterjev v najem, gl. 77.33.12

63.11.12

Gostiteljstvo internetnih strani
Sem spada:
- zagotavljanje infrastrukture za gostiteljstvo spletne strani stranke in
sorodnih datotek na lokaciji, ki zagotavlja hitro in zanesljivo povezavo
z internetom, to je lahko:

omejeno shranjevanje na enem strežniku za enega ali več
uporabnikov, brez zagotavljanja ali upravljanja programov
(programska oprema na strežniku je v pristojnosti naročnika,
stopnja garancije za storitev je omejena)

paket povezanih storitev, ki obsega tako gostiteljstvo kot
upravljanje spletnih strani in s tem povezanih aplikacij.
Pomembna značilnost te storitve je, da obljublja varno in
zanesljivo stran, pogosto je del storitve tudi svetovanje, prireditev
in integracija sistema.
Aplikacije so pogosto povezane z e-trgovanjem in omogočajo spletno
izložbo, nakupovalne vozičke in kataloge z naprednimi in
kompleksnimi storitvami, kot so obdelava naročil, izpolnitev, nabava,
izdajanje računov, obdelava transakcij, upravljanje odnosov s kupci
ter integracija in selitev podatkovnih baz in skladišč.
Sem ne spada:
posredništvo pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa, gl. 73.12.13

63.11.13

Oskrba s programsko opremo
Sem spada:
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oskrba s programsko opremo, dano v najem s centralnega
gostiteljevega računalnika:

z integracijo v sistem in infrastrukturo naročnika. Ta storitev je
pogosto v paketu s svetovanjem in prirejanjem za naročnikov
sistem

brez prirejanja in integracije v naročnikov sistem. Aplikacija je
navadno dosegljiva prek www (world wide web), npr. pisarniški
programi ipd.

Sem ne spada:
programiranje, gl 62.01.1
svetovanje o programski opremi, gl. 62.02.20
posredovanje pri veleprodaji programske opreme, gl. 46.14.11
veleprodaja programske opreme, gl. 46.51.10
maloprodaja programske opreme, gl. 47.00.31
storitve, pri katerih izvajalec uporablja računalnik samo kot pomožno
sredstvo, ne spadajo v računalniško obdelavo, ampak so razvrščene
glede na vrsto storitve
63.11.19

Drugo gostiteljstvo in oskrba z infrastrukturo informacijske tehnologije
Sem spada:
- razporeditvene storitve, to je zagotavljanje prostora za naročnikovo
računalniško in programsko opremo, povezave na internet in druga
omrežja in rutinski nadzor strežnikov; naročnik je odgovoren za
upravljanje sistema, računalniške in programske opreme
- storitve za hrambo podatkov: upravljanje shramb podatkov, skrb za
varnostne kopije, migracija podatkov
- upravljanje s podatki, tj. sprotno upravljanje podatkov kot
organizacijskega vira. Storitev lahko obsega modeliranje podatkov,
mobilizacijo podatkov, odkrivanje zakonitosti v podatkih, zagotavljanje
določene urejenosti ali zaporedja podatkov
- programiranje podatkovnih baz skupaj z gostiteljstvom in upravljanjem
baz
- ustvarjanje programov skupaj z njihovo operativno uporabo

63.11.2

Oglasni prostor ali čas na internetu
63.11.20

Oglasni prostor ali čas na internetu
Sem ne spada:
oglasni prostor v internetnih knjigah, časopisih, revijah in drugi
periodiki, gl. 58.11.42, 58.13.32, 58.14.32
internetni oglasni prostor na spletnih portalih, gl. 63.12.20

63.12

Internetni portali
63.12.1

Internetni portali
63.12.10

Internetni portali
Sem spada:
- vsebina spletnih iskalnih portalov, to so obširne datoteke spletnih
naslovov in vsebin v formatu, ki omogoča enostavno iskanje in
vpogled
Sem ne spada:
elektronski imeniki in adresarji, gl. 58.12.20
gostiteljstvo spletnih strani, gl.63.11.12

63.12.2

Internetni oglaševalski prostor na spletnih portalih
63.12.20

Internetni oglaševalski prostor na spletnih portalih
Sem ne spada:
oglaševalski prostor ali čas na internetu, gl. 63.11.20

63.9

Druge informacijske storitve

63.91

Storitve tiskovnih agencij
63.91.1

Storitve tiskovnih agencij
Sem ne spada:
storitve samostojnih fotoreporterjev, gl. 74.20.2
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storitve samostojnih novinarjev, gl. 90.03.11

Storitve tiskovnih agencij za časopise in periodične publikacije
Sem spada:
- zbiranje, raziskovanje in posredovanje novic v obliki rokopisov ali
slikovnega gradiva tiskanim medijem, kot so časniki, periodične
publikacije in knjige

63.91.12

Storitve tiskovnih agencij za avdiovizualne medije
Sem spada:
- zbiranje, raziskovanje in posredovanje novic (rokopisov, fotografij,
slikovnega gradiva) radijskim ali televizijskim postajam in filmskim
družbam

63.99

Druge informacijske storitve, d. n.
63.99.1

Informacijske storitve, d. n.
63.99.10

Informacijske storitve, d. n.
Sem spada:
- iskanje informacij za plačilo ali po pogodbi
- storitve priprave povzetkov poročil, tiska ipd. (kliping)
- zbiranje podatkov in informacij, razen adresarjev
- druge avtomatske računalniško podprte informacijske storitve
Sem ne spada:
priprava imenikov in adresarjev iz raznih virov, gl. 82.19.12
storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10

63.99.2

Izvirniki zbirk podatkov/informacij
63.99.20

Izvirniki zbirk podatkov/informacij
Sem spada:
- izvirniki kompilacij podatkov in informacij iz raznih virov.
Te zbirke so običajno zaščitene pri predstavitvi, ne pa glede vsebine.
Sem ne spada:
imeniki in adresarji, gl. 58.12.10, 58.12.20
zbiranje podatkov in informacij, gl. 63.99.10
priprava adresarjev kot del pisarniške podpore, gl. 82.19.12
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64

Finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in
pokojninskih skladov
Sem ne spada:
storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih skladov,
gl. oddelek 65

64.1

Storitve denarnega posredništva

64.11

Storitve centralne banke
64.11.1

Storitve centralne banke
64.11.10

Storitve centralne banke
Sem spada:
- storitve, ki podpirajo nacionalne sisteme kliringa in poravnave plačil
ter druge finančne transakcije
- storitve vodenja depozitnih računov za glavne finančne institucije in za
centralno državo
- storitve izvajanja monetarne politike
- storitve upravljanja državnih deviznih rezerv
- storitve, ki vplivajo na vrednost valute
- izdajanje valute v pristojnosti centralne banke, vključno z
oblikovanjem, organiziranjem proizvodnje, distribucijo in zamenjavo
valute
- storitve fiskalnih agentov, vključno s svetovalnimi storitvami za vlado o
zadevah v zvezi z javnim dolgom, izdajanjem dolga, vodenjem
- evidence imetnikov obveznic in plačevanjem obresti in odkupljenega
dolga za račun države
- dejavnosti nadzora bank in/ali nebank, če ga izvaja centralna banka
- druge centralno bančne storitve

64.19

Druge storitve denarnega posredništva
Sem spada:
- sprejemanje hranilnih vlog in dajanje kreditov ali posojanje sredstev.
Odobritev kredita ima lahko različne oblike, kot so posojila, hipoteke,
kreditne, plačilne kartice itd. Te dejavnosti na splošno opravljajo
denarne inštitucije razen centralnih bank, kot so banke, hranilnice,
kreditne zadruge, institucije, ki dajejo kredite za nakup nepremičnin in
so specializirane za sprejemanje depozitov.
- nakazovanje denarja
64.19.1

Hranilniške storitve
64.19.11

Hranilniške storitve za družbe in institucije
Sem spada:
- depozitne storitve za vloge na vpogled, vloge na odpoklic, vezane in
druge vloge večjim podjetjem in institucijam, vključno vladnim

64.19.12

Hranilniške storitve za druge vlagatelje
Sem spada:
- depozitne storitve za vloge na vpogled, vloge na odpoklic, vezane in
druge vloge drugim vlagateljem, razen večjim podjetjem in institucijam
- čekovne storitve, preverjanje čekov, ustavitev plačil
Sem ne spada:
zbiranje in izterjava menic, čekov, trasiranih menic ipd, gl. 82.91.12
storitveno štetje in pakiranje bankovcev in kovancev, gl. 82.92.10
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Kreditiranje s strani monetarnih institucij
64.19.21

Kreditiranje finančnih posrednikov s strani monetarnih institucij
Sem spada:
- posojila, odobrena finančnim posrednikom s strani monetarnih
institucij, dajanje in upravljanje kreditov in predujmov, povezanih s
posli med finančnimi posredniki (v okviru splošne posojilne ponudbe
npr. med podjetji z dejavnostjo NACE 64.1 in 64.9). Vključeno je
dajanje posojil in predujmov domačim ali tujim finančnim
posrednikom, navadno kratkoročnih, odplačljivih na zahtevo ali po
kratkem odpoklicu.
Sem ne spada:
kreditiranje finančnih posrednikov s strani nemonetarnih institucij,
gl. 64.92.11

64.19.22

Kreditiranje potrošnikov s strani monetarnih institucij
Sem spada:
- dajanje nehipotekarnih osebnih posojil s strani monetarnih institucij na
obročno odplačevanje
- storitve kreditne linije, tj. storitve dajanja kreditov na podlagi obveze
posojanja sredstev posojilojemalcu do določenega zneska
- dajaje potrošniških posojil, tj. posojilne storitve za financiranje
potrošniške nabave blaga ali storitev, pri čemer praviloma blago
predstavlja jamstvo
Sem ne spada:
kreditiranje potrošnikov s strani nemonetarnih institucij, gl. 64.92.12

64.19.23

Hipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij z zastavo stanovanjskih
nepremičnin
Sem spada:
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij za nakup stanovanjskih
nepremičnin (zemljišč za stanovanjsko gradnjo ali stavb), pri čemer se
nepremičnina uporabi za jamstvo
Sem ne spada:
hipotekarno kreditiranje z zastavo stanovanjskih nepremičnin s strani
nemonetarnih institucij, gl. 64.92.13
ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16

64.19.24

Hipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij z zastavo
nestanovanjskih nepremičnin
Sem spada:
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij za nakup nestanovanskih
nepremičnin (zemljišč ali stavb), pri čemer se nepremičnina uporabi
za jamstvo
Sem ne spada:
hipotekarno kreditiranje z zastano nestanovanjskih nepremičnin s
strani nemonetarnih institucij, gl. 64.92.14
ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16

64.19.25

Poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani monetarnih institucij
Sem spada:
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij investicijskim
posrednikom, finančnim institucijam, državnim upravam, šolam, tujim
vladam in drugim podjetjem
- dajanje posojil posameznikom za poslovne namene
- stand-by posojilo ali druge posojilne storitve, vključno s prekoračitvijo
limita
- kreditiranje in izdajanje akreditivov
- storitve sprejemanja, tj. sporazumi z bankami ali drugimi finančnimi
ustanovami za plačilo nakaznice ali kreditnega instrumenta, ki ga je
izdala ustanova
Sem ne spada:
poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij,
gl. 64.92.15
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Storitve kreditnih kartic s strani monetarnih institucij
Sem spada:
- dajanje posojil s strani monetarnih institucij imetnikom kreditnih kartic
za nakup blaga ali storitev, ne glede na to ali je poravnava izvedena v
celoti do roka dospetja
Sem ne spada:
kreditiranje imetnikov kartic s strani nemonetarnih institucij,
gl. 64.92.16

64.19.29

Drugo kreditiranje s strani monetarnih institucij
Sem spada:
- drugo kreditiranje s strani monetarnih institucij
- storitve financiranja prodaje
Sem ne spada:
drugo kreditiranje s strani nemonetarnih institucij, gl. 64.92.19

64.19.3

Drugje nerazvrščene storitve denarnega posredništva
64.19.30

Drugje nerazvrščene storitve denarnega posredništva
Sem spada:
- vse druge storitve monetarnega posredovanja (razen dajanja posojil in
depozitnih storitev) s strani kreditnih in depozitnih institucij razen
centralne banke.
Te storitve so v glavnem vezane na investicije v prenosljive
vrednostne papirje, vključno z dolžniškimi vrednostnimi papirji,
delnicami, soudeležbami itd. in zajemajo tudi storitve z izvedenimi
finančnimi instrumenti.

64.2

Storitve holdingov

64.20

Storitve holdingov
64.20.1

Storitve holdingov
64.20.10

Storitve holdingov
Sem spada:
- storitve holdingov (obvladujočih finančnih družb) tj. enot, ki posedujejo
naložbe (imajo obvladujoče deleže lastniškega kapitala) v skupini
odvisnih kapitalskih družb, katerih glavna dejavnost je lastništvo
skupine gospodarskih družb. Holdinške družbe ne opravljajo nobenih
drugih storitev za enote, v katerih imajo lastniški kapital, tj. ne vodijo
ali upravljajo drugih enot.
Sem ne spada:
storitve uprav, aktivno vodenje družb in podjetij, strateško načrtovanje
in odločanje, gl.70.10.10

64.3

Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov

64.30

Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.30.1

Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
64.30.10

Storitve skrbniških in drugih skladov ter podobnih finančnih subjektov
Sem spada:
- storitve pravnih oseb, ki so organizirane za združevanje vrednostnih
papirjev ali drugih finančnih sredstev, brez upravljanja, v imenu
delničarjev ali upravičencev.
Portfelji so prilagojeni doseganju določenih naložbenih učinkov, kot so
razpršitev naložb, tveganje, donosnost, razpršitev cen ipd. Te pravne
osebe služijo z obrestmi, dividendami in drugimi finančnimi dohodki od
premoženja, vendar imajo malo ali nič zaposlenih in nimajo prihodkov
od prodaje storitev.
Sem ne spada:
storitve skladov, ki služijo s prodajo blaga ali storitev, gl. razvrstitev
glede na njihovo glavno dejavnost
storitve obvladujočih finančnih družb, gl. 64.20.10
storitve pokojninskih skladov, gl. 65.30.1
upravljanje skladov, gl. 66.3
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Druge finančne storitve, razen storitev za zavarovalništvo in
pokojninske sklade

64.91

Finančni zakup
64.91.1

Finančni zakup
64.91.10

Finančni zakup
Sem spada:
- storitve dajanja opreme in drugih sredstev na razpolago stranki brez
njene kapitalske naložbe, kjer zakupodajalec plača in prevzame
pravice do opreme ali sredstev in jih da zakupniku v zakup in ob tem
zadrži le nekaj običajnih lastniških pristojnosti.
Sem ne spada:
- storitve operativnega zakupa, gl. 77 glede na predmet zakupa

64.92

Kreditiranje s strani nemonetarnih institucij
Sem spada:
- finančno posredništvo, katerega predmet je dajanje kreditov s strani
nemonetarnih inštitucij. Krediti imajo lahko različne oblike, kot so:
posojila, hipoteke, kreditne kartice ipd.
- dajanje potrošniških kreditov
- financiranje mednarodne trgovine
- zagotavljanje dolgoročnih posojil gospodarskim panogam s strani
panožnih nemonetarnih institucij
- posojanje denarja zunaj bančnega sistema
- odobravanje kredita za nakup nepremičnin s strani specializiranih
nedepozitarnih institucij
- storitve zastavljalnic in zastavljavcev
64.92.1

Kreditiranje s strani nemonetarnih institucij
64.92.11

Kreditiranje finančnih posrednikov s strani nemonetarnih institucij
Sem spada:
- posojila, odobrena finančnim posrednikom s strani nemonetarnih
institucij, dajanje in upravljanje kreditov in predujmov, povezanih s
posli med finančnimi posredniki (v okviru splošne posojilne ponudbe
npr. med podjetji z dejavnostjo NACE 64.1 in 64.9).
Vključeno je dajanje posojil in predujmov domačim ali tujim finančnim
posrednikom, navadno kratkoročnih, odplačljivih na zahtevo ali v
kratkem času po odpoklicu.
Sem ne spada:
kreditiranje finančnih posrednikov s strani bank in drugih monetarnih
institucij, gl. 64.19.21

64.92.12

Kreditiranje potrošnikov s strani nemonetarnih institucij
Sem spada:
- dajanje nehipotekarnih osebnih posojil s strani nemonetarnih institucij
na obročno odplačevanje
- storitve kreditnih linij, tj. posojilne storitve na podlagi prevzete
obveznosti dajanja posojil do določene vsote
- dajaje potrošniških posojil, tj. posojilne storitve za financiranje
- potrošniške nabave blaga ali storitev, pri čemer blago običajno
predstavlja kritje
Sem ne spada:
kreditiranje potrošnikov s strani bank ali drugih monetarnih institucij,
gl. 64.19.22

64.92.13

Hipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij z zastavo
stanovanjskih nepremičnin
Sem spada:
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij za nakup stanovanjskih
nepremičnin (zemljišč za stanovanjsko gradnjo ali stavb), pri čemer se
nepremičnina uporabi za jamstvo
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-

posojila glede na neto vrednost stanovanjskih nepremičnin

Sem ne spada:
hipotekarno kreditiranje z zastavo stanovanjskih nepremičnin s strani
bank ali drugih monetarnih institucij, gl. 64.19.23
storitve ocenjevanja nepremičnin, gl. 68.31.16
64.92.14

Hipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij z zastavo
nestanovanjskih nepremičnin
Sem spada:
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij za nakup
nestanovanskih nepremičnin (zemljišč ali stavb), pri čemer se
nepremičnina uporabi za jamstvo
Sem ne spada:
hipotekarno kreditiranje z zastavo nestanovanjskih nepremičnin s
strani bank ali drugih monetarnih institucij, gl. 64.19.24
ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16

64.92.15

Poslovno nehipotekarno kreditiranje s strani nemonetarnih institucij
Sem spada:
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij investicijskim
posrednikom, finančnim institucijam, državnim upravam, šolam, tujim
vladam in drugim podjetjem
- dajanje posojil posameznikom za poslovne namene
- zagotovljena, odobrena in druga posojila, vključno z okvirnimi posojili
- storitve jamstva in zagotavljanja akreditivov
- storitve sprejemanja, tj. sporazumi z bankami ali drugimi finančnimi
ustanovami za plačilo menice ali kreditnega instrumenta, ki ga je
izdala ustanova
Sem ne spada:
poslovno kreditiranje s strani bank ali drugih monetarnih institucij,
gl. 64.19.25

64.92.16

Storitve kreditnih kartic s strani nemonetarnih institucij
Sem spada:
- dajanje posojil s strani nemonetarnih institucij imetnikom kreditnih
kartic za nakup blaga ali storitev, ne glede na to ali je znesek v celoti
poravnan do dospetja
Sem ne spada:
kreditiranje imetnikov kartic s strani bank ali drugih monetarnih
institucij, gl. 64.19.26

64.92.19

Drugo kreditiranje s strani nemonetarnih institucij
Sem spada:
- drugo kreditiranje s strani nemonetarnih institucij
- storitve financiranja prodaje
Sem spada tudi:
- storitve zasavljalnic
Sem ne spada:
drugo kreditiranje s strani bank ali drugih monetarnih institucij,
gl. 64.19.29

64.99

Drugje nerazvrščene finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in
pokojninskih skladov
64.99.1

Drugje nerazvrščene finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih
skladov
64.99.11

Storitve investicijskega bančništva
Sem spada:
- prevzemanje obveznosti za nakup vrednostnih papirjev v javnih
ponudbah
- storitve jamčenja ponudbe izdajateljeve emisije vrednostnih papirjev
po navedeni ceni ter preprodaja investitorjem
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64.99.19

zaveza za prodajo čim večjega dela izdaje brez zagotovila za odkup
celotne ponudbe izdajatelja

Druge drugje nerazvrščene finančne storitve, razen investicijskega bančništva
ter storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov
Sem spada:
- druge storitve finančnega posredništva, npr. jamstvo in prevzemanje
obveznosti, vključno s tistimi, ki povzročajo potencialne obveznosti,
zaveza za kupovanje ali prodajo vrednostnih papirjev ali izvedenih
finančnih instrumentov za svoj račun od trgovcev z vrednostnimi
papirji, itd.

65

Storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih
skladov, razen obvezne socialne varnosti

65.1

Zavarovalniške storitve

65.11

Življenjsko zavarovanje
65.11.1

Življenjsko zavarovanje
65.11.10

Življenjsko zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki zagotavljajo plačilo terjatve koristniku v
primeru smrti zavarovanca ali ob njegovem preživetju do zapadlosti
police. Police lahko zagotavljajo polno zaščito ali lahko vsebujejo tudi
element varčevanja. Police lahko krijejo posameznike ali člane skupin.

65.12

Druga zavarovanja, razen življenjskega
65.12.1

Nezgodno in zdravstveno zavarovanje
65.12.11

Nezgodno zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki zagotavljajo periodična izplačila, kadar
zavarovanec ni sposoben delati zaradi nezgode
- sklepanje zavarovanj za primer nezgodne smrti ali invalidnosti, to je
za plačila v primeru ko nesreča povzroči smrt ali izgubo enega ali več
delov telesa ali vida enega ali obeh oči
- sklepanje zavarovanj za primer nesreč pri delu in poklicnih obolenj
Sem ne spada:
potovalno zavarovanje, zavarovanje pomoči, gl. 65.12.71

65.12.12

Zdravstveno zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo povračilo bolnišničnih, zdravstvenih in
njimi povezanih storitev, ki niso krite z javnimi programi in drugih
izdatkov za varovanje zdravja, npr. za predpisana zdravila in
medicinske pripomočke, za prevoz z rešilnimi vozili, za medicinsko
nego, za zobozdravstvene storitve ipd.
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo stroške zobnih storitev
- zavarovanje, ki zagotavlja denarno nadomestilo za začasno delovno
nezmožnost zaradi bolezni

65.12.2

Zavarovanje motornih vozil
65.12.21

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj odgovornosti pri uporabi motornih vozil, ki krijejo
vse vrste odgovornosti, ki izhajajo iz uporabe kopenskih vozil z
lastnim pogonom, vključno s prevozom potnikov in tovora
Sem ne spada:
obvezno škodno zavarovanje železniškega voznega parka,
gl.65.12.31
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Drugo zavarovanje motornih vozil
Sem spada:
- zavarovanje, ki krije stroške v zvezi s poškodbami ali izgubo
kopenskih vozil
Sem ne spada:
železniško zavarovanje, gl. 65.12.31

65.12.3

Ladijsko, letalsko in drugo transportno zavarovanje
65.12.31

Železniško zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj tirnih vozil, ki krijejo izgubo in vse škode na tirnih
vozilih
- zavarovanje odgovornosti pri uporabi tirnih vozil

65.12.32

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi letal
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj odgovornosti tretjih oseb pri uporabi zrakoplovov
- storitve zavarovanja lansiranja satelitov

65.12.33

Drugo letalsko zavarovanje
Sem spada:
- storitve zavarovanja odgovornosti, razen tretjih oseb, ki krije izgubo in
vse škode pri uporabi zrakoplovov
- zavarovanje lansiranja satelitov (razen odgovornosti tretjih oseb)

65.12.34

Zavarovanje odgovornosti pri uporabi ladij
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj odgovornosti tretjih oseb pri uporabi potniških ali
tovornih ladij in drugih plovil

65.12.35

Drugo ladijsko zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj potniških in tovornih ladij ter drugih plovil, ki
krijejo izgubo in vse škode na plovilih, razen odgovornosti tretjih oseb

65.12.36

Zavarovanje tovora
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj prevoza blaga, ki krijejo vse škode
- poškodovanja ali izgube blaga, vključno s prtljago, ne glede na vrsto
prevoza

65.12.4

Požarno in drugo škodno zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovalnih polic, ki pokrivajo tveganje poškodovanja ali
izgube lastnine, ki ni zajeto v 65.12.2 (Zavarovanje motornih vozil) in
65.12.3 (Ladijsko, letalsko in drugo transportno zavarovanje;
zavarovanje tovora)
65.12.41

Požarno zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo škodo na premoženju zaradi požarov

65.12.49

Drugo škodno zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo škodo zaradi okvare ali izgube
premoženja, nastale zaradi tatvin, neviht, poplav, eksplozij, toče,
suše, pozebe, plazov in drugih naravnih nesreč, radioaktivnega
onesnaženja, ugrezanja tal itd.
- zavarovanje kotlov, strojev in naprav, ki krije uničenje premoženja
zaradi pomanjkanja elektrike, svetlobe, toplote, pare ali hlajenja
- zavarovanje strojev in naprav, ki krije škodo, nastalo zaradi izpada
električne energije, toplote itd.

65.12.5

Splošno zavarovanje odgovornosti
243

K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE STORITVE
65.12.50

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Splošno zavarovanje odgovornosti
Sem spada:
- sklepanje splošnih zavarovanj odgovornosti, ki krijejo druge vrste
- odgovornosti (razen odgovornosti pri uporabi vozil, plovil in
zrakoplovov), npr. odgovornost za defektne izdelke, poškodbe na
lastnini, onesnaženje, zlorabo itd.

65.12.6

Kreditno in poroštveno zavarovanje
65.12.61

Kreditno zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo tveganje neplačila zaradi
nesolventnosti, vključno z izvoznimi posojili, posojili z obročnim
odplačevanjem, hipotekarnimi, kmetijskimi in drugimi posojili

65.12.62

Poroštveno zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovalnih polic, ki pokrivajo tveganje neizvajanja ali
neizpolnjevanja pogodbenih finančnih obveznosti s strani pogodbene
stranke

65.12.7

Potovalno zavarovanje, zavarovanje stroškov pravnega postopka in raznih finančnih
izgub
65.12.71

Potovalno zavarovanje in zavarovanje pomoči
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo pomoč osebam, ki zaidejo v težave na
potovanju oziroma v drugih primerih odsotnosti od doma oziroma
stalnega bivališča in krijejo: odpovedi, odloge ali prekinitve potovanja,
izgubljene, z zamudo dostavljeno ali poškodovano prtljago, zdravniške
stroške, vrnitev pokojnika v domovino ipd.
Sem ne spada:
zavarovanje motornih vozil, gl. 65.12.2

65.12.72

Zavarovanje stroškov pravnega postopka
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo stroške za odvetniške storitve in druge
stroške pravdnega postopka

65.12.73

Zavarovanje raznih finančnih izgub
Sem spada:
- sklepanje zavarovanj, ki krijejo tveganje za različne finančne izgube,
npr. zaradi izgube zaposlitve, nezadostnih prihodkov, slabega
vremena, izgubljene podpore, nepredvidenih splošnih ali poslovnih
stroškov, izgube tržne vrednosti, izpade najemnin ali dohodka ali
drugih finančnih izgub

65.12.9

Drugo zavarovanje
65.12.90

Drugo zavarovanje
Sem spada:
- sklepanje zavarovalnih polic, ki pokrivajo druga tveganja, razen
življenjskih

65.2

Pozavarovanje

65.20

Pozavarovanje
65.20.1

Življenjsko, nezgodno in zdravstveno pozavarovanje
65.20.11

Življenjsko pozavarovanje
Sem spada:
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za življenjsko zavarovanje
- pozavarovanje rent
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Nezgodno pozavarovanje
Sem spada:
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za nezgodno zavarovanje
- pozavarovanje rent

65.20.13

Zdravstveno pozavarovanje
Sem spada:
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za zdravstveno zavarovanje
- pozavarovanje rent

65.20.2

Transportno in premoženjsko pozavarovanje
65.20.21

Pozavarovanje odgovornosti pri uporabi motornih vozil
Sem spada:
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za avtomobilsko zavarovanje,
obvezno škodno zavarovanje

65.20.22

Drugo pozavarovanje motornih vozil
Sem spada:
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za avtomobilsko zavarovanje,
razen obveznega škodnega zavarovanja

65.20.23

Ladijsko, letalsko in drugo transportno pozavarovanje
Sem spada:
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za pomorsko, letalsko in drugo
prometno zavarovanje

65.20.24

Pozavarovanje tovora
Sem spada:
- zagotavljanje pozavarovalnih storitev za zavarovanje tovora

65.20.25
65.20.3

65.20.4

65.20.5

Pozavarovanje splošne odgovornosti, kreditno in poroštveno pozavarovanje
65.20.31

Pozavarovanje splošne odgovornosti

65.20.32

Kreditno in poroštveno pozavarovanje

Pozavarovanje stroškov pravnega postopka in raznih finančnih izgub
65.20.41

Pozavarovanje stroškov pravnega postopka

65.20.42

Pozavarovanje raznih finančnih izgub

Pozavarovanje v zvezi s pokojninskimi skladi
65.20.50

65.20.6

Pozavarovanje v zvezi s pokojninskimi skladi

Drugo pozavarovanje
65.20.60

65.3

Požarno in drugo škodno pozavarovanje

Drugo pozavarovanje

Storitve pokojninskih skladov

65.30

Storitve pokojninskih skladov
65.30.1

Storitve pokojninskih skladov
Sem ne spada:
skrbniške storitve, gl. 66.19.31
pomožne storitve za pokojninske sklade, gl. 66.29.19
upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12
upravljanje skladov, gl. 66.30.1
storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
gl. 84.30.12
65.30.11

Osebno pokojninsko zavarovanje
Sem spada:
- storitve pokojninskih skladov pri vodenju individualnih pokojninskih
shem, programov, ki so bili ustanovljeni za zagotavljanje izplačil
pokojnin posameznikom.
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Načrti lahko zahtevajo enkratno vplačilo premije ali vrsto vplačil, lahko
so obvezni ali neobvezni, z vnaprej določenimi višinami pokojnin ali pa
so te odvisne od tržne vrednosti sredstev sklada; lahko so določena
minimalna ali maksimalna obdobja izplačevanja pokojnine, lahko
vsebujejo izplačila dedičem ali ne.
Sem ne spada:
skrbniške storitve, gl. 66.19.31
pomožne storitve za pokojninske sklade, gl. 66.29.19
upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12
upravljanje skladov, gl. 66.30.1
storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
gl. 84.30.12
65.30.12

Skupinsko pokojninsko zavarovanje
Sem spada:
- storitve pokojninskih skladov pri vodenju kolektivnih pokojninskih
shem, programov, ki so bili ustanovljeni za redno zagotavljanje izplačil
pokojnin posameznikom.
Načrti lahko predvidevajo enkratna vplačila premije ali vrsto vplačil,
lahko so obvezna ali neobvezna, z vnaprej določenimi nominalnimi
pokojninami ali pa odvisno od tržnih vrednosti sredstev skladov; lahko
so prenosna ali ne; lahko so določena minimalna ali maksimalna
obdobja izplačevanja pokojnin, lahko vsebujejo izplačila dedičem ali
ne.
Sem ne spada:
skrbniške storitve, gl. 66.19.31
pomožne storitve za pokojninske sklade, gl. 66.29.19
upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12
upravljanje skladov, gl. 66.30.1
storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
gl. 84.30.12

66

Pomožne storitve za finančništvo, zavarovalništvo in
pokojninske sklade

66.1

Pomožne storitve za finančništvo, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade

66.11

Storitve, povezane z upravljanjem finančnih trgov
66.11.1

Storitve, povezane z upravljanjem finančnih trgov
66.11.11

Operativne storitve za finančne trge
Sem spada:
- operativne storitve za finančne trge, ki obsegajo zagotavljanje
prostorov in pripomočkov, potrebnih za delovanje borz

66.11.12

Urejanje in nadzor finančnih trgov
Sem spada:
- storitve nadzora in urejanja finančnih trgov in udeležencev na teh trgih

66.11.19

Druge storitve, povezane z delovanjem finančnih trgov
Sem ne spada:
oskrba medijev s finančnimi novicami, gl. 63.91.1
hramba vrednostnih papirjev, gl. 66.19.32

66.12

Posredovanje pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.12.1

Posredovanje pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
Sem ne spada:
upravljanje portfeljev za plačilo ali na pogodbeni podlagi, gl. 66.30.11
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Posredovanje pri trgovanju z vrednostnimi papirji
Sem spada:
- storitve posredništva na trgih vrednostnih papirjev (tj. zbiranje kupcev
in prodajalcev za določen instrument), nakupi in prodaje vrednostnih
papirjev na podlagi transakcijske provizije
- storitve prodajnega posrednika enot, delnic in drugih lastniških
deležev v vzajemnem (investicijskem) skladu
- prodaja, dobava in izplačevanje državnih obveznic
- borzno posredništvo opcij

66.12.12

Posredovanje pri trgovanju z borznim blagom
Sem spada:
- borzno posredništvo blagovnih poslov in terminskih blagovnih ter
finančnih poslov
- posredništvo izvedenih finančnih instrumentov, razen opcij
Sem ne spada:
storitve borze za električnoenergijo ter prenosne kapacitete,
gl. 35.14.10
storitve borze za plinasta goriva, gl. 35.23.10
borzno posredništvo opcij, gl. 66.12.11

66.12.13

Storitve menjave tujih valut
Sem spada:
- storitve menjave tujih valut v menjalnicah itd.

66.19

Druge pomožne storitve za finančništvo, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
66.19.1

Obdelava in obračun transakcij z vrednostnimi papirji
66.19.10

Obdelava in obračun transakcij z vrednostnimi papirji
Sem spada:
- računalniško podprta kliring in poravnava izmenjave dolgov, kreditov
- in prenosov lastništva vrednostnih papirjev
Sem ne spada:
obdelava finančnih transakcij in storitve klirinških hiš, gl. 66.19.92

66.19.2

Pomožne storitve v zvezi z investicijskim bančništvom
66.19.21

Storitve v zvezi z združitvami in prevzemi
Sem spada:
- storitve svetovalcev in pogajalcev v zvezi z združitvami in prevzemi

66.19.22

Storitve v zvezi s naložbenim financiranjem in tveganim kapitalom
Sem spada:
- storitve zagotavljanja financiranja podjetij, vključno z dolgom,
lastniškim kapitalom in tveganim kapitlom

66.19.29

Druge pomožne storitve v zvezi z investicijskim bančništvom
Sem ne spada:
storitve objave tečajnih list delnic na informacijskem strežniku, gl.
58.19.29
storitve oskrbe medijev s finančnimi novicami, gl. 63.91.1
fiduciarne in depozitarne storitve, gl. 66.19.3
storitve upravljanja portfeljev, gl. 66.30.1

66.19.3

Fiduciarne in depozitne storitve
66.19.31

Fiduciarne storitve
Sem spada:
- storitve vodenja posesti in skrbništva ter administrativne storitve
- storitve skrbništva investicijskih ali pokojninskih skladov
- storitve skrbništva vrednostnih papirjev (upravne storitve, povezane z
izdajanjem in in registracijo vrednostnih papirjev, plačilo devidend)
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Sem ne spada:
storitve upravljanja skladov, gl. 66.30.1
66.19.32

Depozitne storitve
Sem spada:
- storitve hrambe vrednejšega osebnega imetja
- storitve hrambe vrednostnih papirjev, običajno donosnih
- trezorske storitve
- storitve deponiranja vrednostnih papirjev
- storitve revizijskega potrjevanja strankinih vrednostnih papirjev v
hrambi

66.19.9

Druge pomožne storitve za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske
sklade, d. n.
66.19.91

Finančno svetovanje
Sem spada:
- finančno svetovanje
- storitve analize in obveščanja o finačnem trgu
Sem ne spada:
storitve v zvezi z združitvami in prevzemi, gl. 66.19.21
storitve v zvezi s podjetniškim in tveganim kapitalom, gl. 66.19.22
skrbniške in depozitarne storitve, gl. 66.19.3
storitve zavarovalnega in pokojninskega svetovanja, gl. 66.29.19
upravljanje portfeljev, gl. 66.30.11
svetovanje glede obdavčitve, gl. 69.20.3
svetovanje pri finančnem upravljanju, razen davčnega, gl. 70.22.12

66.19.92

Obdelava finančnih transakcij in storitve klirinških hiš
Sem spada:
- obdelava finančnih transakcij, kot so verifikacija finančnih bilanc,
odobravanje transakcij, prenos sredstev na ali z transaktorjevega
računa, obveščanje bank (ali izdajatelja kreditnih kartic) o posameznih
transakcijah in oskrba z dnevnimi obračunskimi povzetki
- storitve obračuna čekov, nakaznic in drugih plačilnih nalogov
- storitve za trgovanje s plačilnimi karticami
Sem ne spada:
obdelava transakcij z vrednostnimi papirji, gl. 66.19.10

66.19.99

Druge drugje nerazvrščene pomožne storitve za finančništvo, razen za
zavarovalništvo in pokojninske sklade
Sem spada:
- posredništvo za posojilne in hipotekarne posle
Sem ne spada:
storitve pakiranja bankovcev in kovancev, gl. 82.92.10

66.2

Pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade

66.21

Vrednotenje tveganja in škode
66.21.1

Vrednotenje tveganja in škode
66.21.10

Vrednotenje tveganja in škode
Sem spada:
- raziskovanje zavarovalnih zahtevkov, določanje zavarovalnega
zneska izgube ali škode in usklajevanje zahtevkov
- pregled raziskanih zahtevkov in odobritev izplačil
- ovrednotenje škode
- ocenjevanje škode na vozilih
Sem ne spada:
ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16
ocenjevanje za druge namene, gl. 74.90.12
poizvedovalne dejavnosti, gl. 80.30.10
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Storitve zavarovalniških agentov in posrednikov
66.22.1

Storitve zavarovalniških agentov in posrednikov
66.22.10

Storitve zavarovalniških agentov in posrednikov
Sem spada:
- storitve prodaje, pogajanj ali ponujanja zavarovalnih in pozavarovalnih
polic

66.29

Druge pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.29.1

Druge pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.29.11

Aktuarske storitve
Sem spada:
- aktuarske storitve, izračun zavarovalnih tveganj in premij

66.29.19

Drugje nerazvrščene pomožne storitve za zavarovalništvo in pokojninske
sklade
Sem spada:
- administrativne storitve za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- svetovanje v zvezi z zavarovanjem in pokojninami
- administrativne storitve pri reševanju

66.3

Upravljanje skladov

66.30

Upravljanje skladov
66.30.1

Upravljanje skladov
66.30.11

Upravljanje portfeljev, razen pokojninskih skladov
Sem spada:
- storitve upravljanja portfeljev za fizične osebe, podjetje in druge, razen
- za pokojninske sklade, za plačilo ali po pogodbi
Upravljavci odločajo o naložbah, ki bodo kupljene ali prodane. Primeri
upravljanih portfeljev so vzajemni skladi in drugi investicijski ali
skrbniški skladi.
Sem ne spada:
storitve finančnih skladov, gl. 64.30.10
nakupi in prodaje vrednostnih papirjev na podlagi transakcijske
provizije, gl. 66.12.11
storitve hrambe in skrbništva premoženja za plačilo ali po pogodbi, gl.
66.19.3
finančno svetovanje, gl. 66.19.91
upravljanje pokojninskih skladov, gl. 66.30.12

66.30.12

Upravljanje pokojninskih skladov
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POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
68

Poslovanje z nepremičninami

68.1

Trgovanje z lastnimi nepremičninami

68.10

Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.10.1

Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.10.11

Trgovanje z lastnimi stanovanjskimi stavbami
Sem spada:
- prodaja stanovanjskih stavb in pripadajočih zemljišč za svoj račun, če
gre za prodajo blaga, namenjenega za prodajo, in ne za prodajo
lastnine, pri kateri se prodajajo osnovna sredstva enote, ki prodaja
- prodaja hiš s pripadajočim zemljiščem, večstanovanjskih stavb s
pripadajočim zemljiščem in posameznih stanovanjskih enot v takšnih
stavbah, kot so posamezna stanovanja. Takšna lastnina je lahko v
najemu ali v popolni in trajni lasti.
Sem ne spada:
prodaja stanovanjskih stavb lastne gradnje, gl. 41.00.10
prodaja nezazidanih zemljišč za stanovanjsko gradnjo, gl. 68.10.13

68.10.12

Trgovanje z lastnimi nepremičninami s časovnim zakupom

68.10.13

Trgovanje z lastnimi nezazidanimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo
Sem spada:
- prodaja zemljišč za stanovanjsko gradnjo za svoj račun v primerih, ko
se to obravnava kot prodaja zalog prodajalca. Zemljišča so lahko
razparcelirana.
Sem spada tudi:
- parcelacija zemljišč, brez izboljšave
Sem ne spada:
parcelacija zemljišč in njihova izboljšava, gl. 42.99.29

68.10.14

Trgovanje z lastnimi nestanovanjskimi stavbami
Sem spada:
prodaja nestanovanjskih stavb in pripadajočih zemljišč za svoj račun v
primerih, ko se to obravnava kot prodaja zalog prodajalca in ne kot
prodaja premoženja, kjer je prodaja odtujitev osnovnih sredstev prodajne
enote. Primeri nestanovanjskega premoženja so:
•

tovarne, pisarniške stavbe, skladišča

•

gledališča, razstavne dvorane ipd.

•

večnamenske stavbe, ki so v glavnem nestanovanjske

•

kmetijska, gozdarska in podobna posestva

Sem ne spada:
prodaja nestanovanjskih stavb lastne gradnje, gl. 41.00.20
trgovanje s stanovanjskimi stavbami, gl. 68.10.11
trgovanje z nezazidanimi zemljišči, ne za stanovanjsko gradnjo, gl.
68.10.15
68.10.15

Trgovanje z drugimi lastnimi nezazidanimi zemljišči
Sem spada:
- prodaja nestanovanjskih nezazidanih zemljišč za svoj račun v
primerih, ko se to obravnava kot prodaja zalog prodajalca. Zemljišča
so lahko razparcelirana in fizično razdeljena.
Sem spada tudi:
- parcelacija zemljišč, brez izboljšave
Sem ne spada:
parcelacija zemljišč in njihova izboljšava, gl. 42.99.29
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Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

68.20

Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.20.1

Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.20.11

Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih stanovanjskih nepremičnin
Sem spada:
- dajanje stanovanjskih nepremičnin s strani lastnika ali zakupnika v
najem ali zakup drugim, npr:

stanovanj

hiš, stanovanjskih stavb

večnamenskih, pretežno stanovanjskih stavb

naselja stanovanjskih prikolic

prostorov v časovnem zakupu
Sem ne spada:
namestitvene storitve, ki jih nudijo hoteli, moteli, gl. 55.1
namestitvene storitve, ki jih nudijo šolski domovi, kampingi ipd., gl.
55.2

68.20.12

Oddajanje ali obratovanje lastnih ali najetih nestanovanjskih nepremičnin
Sem spada:
- dajanje industrijskih, poslovnih ali drugih nestanovanjskih nepremičnin
s strani lastnika ali zakupnika v najem ali zakup drugim, npr:

tovarn, pisarniških stavb

skladišč

gledališč, razstavnih dvoran ipd.

večnamenskih stavb, ki so v glavnem nestanovanjske
•
kmetijskih, gozdnih in podobnih površin
- dajanje garaž in parkirnih prostorov v najem ali zakup za daljši čas
(mesec ali leto)
- dajanje v najem prireditvenih prostorov

68.3

Trgovanje z nepremičninami za tuj račun

68.31

Trgovanje z nepremičninami za tuj račun
68.31.1

Trgovanje z nepremičninami za tuj račun
68.31.11

Trgovanje s stanovanjskimi stavbami za tuj račun, razen nepremičnin s
časovnim zakupom
Sem spada:
- trgovanje s stanovanjskimi nepremičninami za tuj račun
- posredniške storitve pri prodaji, nakupu ali oddajanju stanovanjskih
nepremičnin
Sem ne spada:
trgovanje z nepremičninami v časovnem zakupu ta tuj račun, gl.
68.31.12

68.31.12

Trgovanje z nepremičninami s časovnim zakupom za tuj račun
Sem spada:
- storitve nepremičninskih agencij in posrednikov v povezavi z prodajo
nepremičnin v časovnem zakupu

68.31.13

Trgovanje z nezazidanimi zemljišči za stanovanjsko gradnjo za tuj račun
Sem spada:
- storitve nepremičninskih agencij in posredniških hiš, povezane s
prodajo nezazidanih zemljišč, in podobne storitve
- posredništva, ki vključujejo nakup, prodajo ali najem, za plačilo ali po
pogodbi

68.31.14

Trgovanje z nestanovanjskimi stavbami za tuj račun
Sem spada:
- prodaja nestanovanjskih zgradb in zemlje, kot so pisarne, tovarne,
trgovine ipd. za tuj račun
251

L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

68.31.15

posredniške storitve pri prodajanju, kupovanju, oddajanju
nestanovanjskih zgradb in zemlje

Trgovanje z drugimi nezazidanimi zemljišči za tuj račun
Sem spada:
- prodaja nezazidanih nestanovanjskih zemljišč za tuj račun
- posredniške storitve pri prodaji, nakupu, oddajanju nezazidanih
nestanovanjskih zemljišč

68.31.16

Ocenjevanje nepremičnin
Sem spada:
- ocenjevanje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in zemljišč za tuj
račun

68.32

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
68.32.1

Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
68.32.11

Upravljanje stanovanjskih stavb za plačilo ali po pogodbi, razen nepremičnin s
časovnim zakupom
Sem spada:
- upravljanje hiš in drugih stanovanjskih nepremičnin, za plačilo ali po
pogodbi
- upravljanje večstanovanjskih stavb (ali večnamenskih stavb, ki so
pretežno stanovanjske)
- upravljanje naselij stanovanjskih prikolic
- pobiranje najemnine
- upravljanje stanovanj v skupni lasti
Sem ne spada:
upravljanje stanovanjskih stavb s časovnim zakupom, gl. 68.32.12

68.32.12

Upravljanje stanovanjskih stavb s časovnim zakupom za plačilo ali po pogodbi

68.32.13

Upravljanje nestanovanjskih nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
Sem spada:
- upravljanje industrijskih ali poslovnih nepremičnin, večnamenskih
zgradb, ki so v glavnem nestanovanjske
- upravljanje kmetijskih, gozdarskih in podobnih posesti
Sem ne spada:
hišniške storitve (kombinacija storitev kot so skrb za snago v objektu,
odstranjevanje odpadkov, vzdrževanje in manjša popravila, skrb za
varnost), gl. 81.10.10
upravljanje objektov, kot so vojašnice, zapori ipd., gl. 81.10.10
obratovanje športnih objektov, gl. 93.11.10
obratovanje objektov za kulturne prireditve in zabavo, gl. 93.29.1
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69

Pravne in računovodske storitve

69.1

Pravne storitve

69.10

Pravne storitve
69.10.1

Pravne storitve
Sem ne spada:
storitve sodišč, gl.84.23.11
69.10.11

Pravno svetovanje in zastopanje v kazenskih zadevah
Sem spada:
- svetovanje, zastopanje, priprava dokumentacije in podobne storitve
(obramba, iskanje prič, dokazov, izvedencev ipd.), ki se nanašajo na
kazensko pravo

69.10.12

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju
gospodarskega prava
Sem spada:
- svetovanje, zastopanje in sorodne storitve v sodnih in kvazi-sodnih
postopkih na področju gospodarskega prava

69.10.13

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju delovnega
prava
Sem spada:
- svetovanje, zastopanje in sorodne storitve v sodnih in kvazi-sodnih
postopkih na področju delovnega prava

69.10.14

Pravno svetovanje in zastopanje v sodnih postopkih na področju civilnega
prava
Sem spada:
- svetovanje, zastopanje in sorodne storitve v sodnih in kvazi-sodnih
postopkih na področju civilnega prava

69.10.15

Pravne storitve glede patentov, avtorskih pravic in drugih pravic intelektualne
lastnine
Sem spada:
- storitve pri pripravi, sestavi in potrjevanju patentov in avtorskih pravic:
pravne storitve ter svetovanje, izvajanje različnih preizkusov in
preverjanj, potrebnih za pridobitev patenta ali avtorskih pravic
Sem ne spada:
licenčne storitve za avtorske pravice, gl. 58, 59
licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih
izdelkov, gl. 77.40.1

69.10.16

Notarske storitve
Sem spada:
- potrjevanje in overjanje dokumentov na katerikoli način, tudi
elektronsko, ter priprava, sestavljanje in izvrševanje notarskih listin
- sestavljanje sporazumov in priprava pravnih pogodb, posebno na
področju pravno lastninskih razmerij, trgovinskega prava, prava
gospodarskih družb, družinskega in dednega prava ter mednarodnega
zasebnega prava

69.10.17

Arbitraža in mediacija
Sem spada:
- pomoč pri arbitraži ali mediaciji za reševanje sporov med delavci in
vodstvom, med podjetji ali med posamezniki
Sem ne spada:
zastopanje v imenu ene od strank v sporu, gl. 69.10.11 - 69.10.14
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Pravne storitve pri licitacijah
Sem spada:
- pravne storitve, povezane z dajanjem premoženja na dražbe, licitacije
Sem ne spada:
storitve dražb, razen v povezavi s pravno proceduro, gl. 82.99.19

69.10.19

Druge pravne storitve
Sem spada:
- hramba dokumentov in priprava dogovorov o zapuščini
- svetovanje strankam v zvezi z njihovimi pravnimi pravicami in
dolžnostmi s področij, ki niso našteta drugje

69.2

Računovodske, knjigovodske in revizijske storitve; davčno svetovanje

69.20

Računovodske, knjigovodske in revizijske storitve; davčno svetovanje
69.20.1

Finančna revizija
69.20.10

Finančna revizija
Sem spada:
- storitve pregledovanja računovodskih (knjigovodskih) vknjižb in drugih
spremljajočih evidenc podjetja zaradi dajanja mnenj o tem, ali
finančno poročilo organizacije predstavlja dejansko stanje in rezultate
poslovanja v določenem časovnem obdobju in ali je v skladu s
splošno sprejetimi računovodskimi načeli
Sem ne spada:
računovodsko pregledovanje, gl. 69.20.21
svetovanje pri finančnem poslovanju, gl. 70.22.11

69.20.2

Računovodske storitve
Sem ne spada:
- obdelava podatkov, gl. 63.11.11
69.20.21

Računovodsko pregledovanje
Sem spada:
- storitve pregledovanja letnih in vmesnih finančnih poročil in ostalih
računovodskih informacij. Področje pregledovanja je ožje kot pri
reviziji, zagotovljena stopnja zanesljivosti pa je nižja.
- bilančna analiza ipd.

69.20.22

Priprava finančnih poročil
Sem spada:
- storitve primerjanja finančnih poročil na podlagi informacij strank. Ni
zagotovljenega jamstva, da so končna poročila natančna.
- storitve priprave vračila poslovnih davkov, če so opravljene skupaj s
pripravo finančnega poročila za posamezno plačilo
- sestavljanje poročil prihodkov, bilanc stanja, ipd.
Sem ne spada:
priprava davka na dohodek, če gre za samostojno storitev, gl. 69.20.3

69.20.23

Knjigovodske storitve
Sem spada:
- knjigovodske storitve, kot so razvrščanje in knjiženje poslovnih
transakcij v knjigovodske knjige v denarni ali drugi merski enoti
Sem ne spada:
obračunavanje plač in vodenje pomožne knjige plač, gl. 69.20.24
knjigovodske storitve v zvezi z davčnimi vračili, gl. 69.20.3
storitve zaračunavanja, gl. 82.91.12

69.20.24

Obračunavanje plač
Sem spada:
- obračunavanje plač in vodenje pomožne knjige plač
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Druge računovodske storitve
Sem spada:
- druge računovodske storitve, kot so dajanje ocen, storitve priprave
predhodnih poročil ipd.

69.20.3

Davčno svetovanje
69.20.31

Davčno svetovanje podjetjem in priprava davčnih prijav
Sem spada:
- davčno svetovanje podjetjem in priprava napovedi za vse vrste
davkov (npr. DDV)

69.20.32

Priprava individualnih davčnih prijav in načrtov
Sem spada:
- priprava in načrtovanje davkov za nekorporativna podjetja
- priprava in načrtovanje davkov za posameznike

69.20.4

Storitve prisilne uprave in stečajev
69.20.40

Storitve prisilne uprave in stečajev
Sem spada:
- svetovanje in pomoč vodstvu nesolventnega podjetja ter storitve
stečajnih upraviteljev

70

Storitve uprav podjetij; podjetniško in poslovno
svetovanje

70.1

Storitve uprav podjetij

70.10

Storitve uprav podjetij
70.10.1

Storitve uprav podjetij
70.10.10

Storitve uprav podjetij
Sem spada:
- upravne storitve sedežev podjetij in podobnih enot , ki upravljajo,
nadzorujejo in vodijo druge enote istega podjetja ali družbe
- storitve uprav povezanih družb
Sem ne spada:
- storitve holdinških družb, ki ne upravljajo podjetij, gl. 64.20.10

70.2

Podjetniško in poslovno svetovanje

70.21

Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo
70.21.1

Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo
70.21.10

Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju podobe in
odnosov organizacije ali posameznika z javnostjo, vlado, volivci,
delničarji in drugimi
- lobiranje
Sem ne spada:
načrtovanje oglaševanja, gl. 73.11.11
raziskave javnega mnenja, gl. 73.20
storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10

70.22

Podjetniško in drugo svetovanje pri poslovodenju
70.22.1

Drugo svetovanje pri poslovodenju
70.22.11

Svetovanje pri strategiji poslovanja
Sem spada:
- svetovanje, vodstvo in operativna pomoč podjetju pri poslovni politiki,
strategiji, planiranju, gradnji in kontroli organizacije poslovanja kot npr:
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opredeljevanje politike podjetja
določitev najustreznejše organizacijske strukture in pravne
organiziranosti podjetja

priprava strateških poslovnih načrtov

določanje informacijskega sistema za poslovno odločanje

vzpostavitev ali spremljanje internega obratovanja in kontrole
poslovanja

razvoj programov za izboljšanje poslovanja, večjo donosnost ter
podobne storitve za vodstvo podjetja
svetovanje pri e-poslovanju
svetovanje pri finančnem poslovanju



-

Sem ne spada:
pravne storitve, gl. 69.10.1
storitve v zvezi z združitvami in prevzemi podjetij, gl. 66.19.21
70.22.12

Svetovanje pri finančnem poslovanju (razen davčnega)
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in pomoč na področju odločanja o finančnih
zadevah:

analize kapitala, likvidnosti, bilanc, ekonomski pregledi

preverjanje in ovrednotenje investicijskih predlogov, pridobitev in
finančnih zahtevkov

poslovno ovrednotenje združevanj in nakupov podjetij

oblikovanje računovodskih sistemov in sistemov finančne
kontrole

svetovanje pri finančnem poslovanju, povezanim z združitvami,
prevzemi ipd., npr. svetovanje metod ovrednotenja, plačevanja,
kontrole ipd.
Sem ne spada:
razvoj programske opreme za finančno poslovanje, gl. 62.01.1
posredništvo z vrednostnimi papirji, gl. 66.12.11
upravljanje portfeljev in skladov, gl. 66.30.11
računovodske, knjigovodske in revizijske storitve, gl. 69.20.31

70.22.13

Svetovanje pri trženju
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri tržni strategiji in tržnih
operacijah

operativno raziskovanje, svetovanje in pomoč v povezavi s
komercialnimi aktivnostmi

analiza tržne strategije, cenovne strategije in servisa kupcem

organizacija prodajne in distribucijske mreže, načina pakiranja
ipd.
Sem ne spada:
stiki z javnostjo, gl. 70.21.10
oglaševanje, gl. 73.11

70.22.14

Svetovanje pri upravljanju človeških virov
Sem spada:
- svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri vodenju človeškega
potenciala organizacije. Pri tem gre za revizijo delovanja osebja,
razvoj potenciala delovne sile, svetovanje glede kadrovanja in odnosi
z zaposlenimi ipd.
Sem ne spada:
storitve pri iskanju zaposlitve, gl. 78.10.1
svetovanje o izobraževanju, gl. 85.60.10

70.22.15

Svetovanje pri vodenju proizvodnje
Sem spada:
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-

svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju storilnosti,
zmanjševanju proizvodnih stroškov in izboljševanju kakovosti
proizvodov. Zajeti so ukrepi kot so:

analiza delovnih operacij, delovnih metod ter svetovanje in pomoč

svetovanje in pomoč pri učinkoviti uporabi sredstev v
proizvodnem procesu

organizacija in optimizacija proizvodnje
kontrola kvalitete- svetovanje, vodenje in operativna pomoč glede
varnosti pri delu, varnosti obrata ipd.

Sem ne spada:
svetovanje v zvezi z logistiko in oskrbo, gl. 70.22.16
svetovanje in projektiranje obratov in industrijskih procesov, gl.
71.12.17
storitve agroekonomistov, gl. 74.90.19
70.22.16

Svetovanje v zvezi z logistiko in oskrbo
Sem spada:
- svetovanje v zvezi z zagotavljanjem optimalnega pretoka blaga v
celotni logistični oziroma oskrbovalni verigi:

svetovanje v zvezi z nabavno logistiko, ugotavljanje in
opredeljevanje nabavnih potreb in zalog

svetovanje v zvezi s skladiščenjem, transportom in distribucijo
blaga v naročnikovem podjetju ali pri dostavi njegovim strankam
- drugo svetovanje pri vodenju podjetja
Sem ne spada:
arhitekturno svetovanje, gl. 71.11.24
inženirsko svetovanje, gl. 71.12.11
svetovanje v zvezi z varstvom okolja, gl. 74.90.13
drugo tehnično in strokovno svetovanje, gl. 74.90.19

70.22.17

Vodenje poslovnih procesov
Sem spada:
- skupek storitev za podporo in vodenje poslovnih procesov v imenu
naročnika, v katerem so kombinirane informacijsko - tehnološke
storitve z delom (ročnim ali strojnim), stroji in napravami:

finančnih poslovnih postopkov, kot so obdelaobdelava finančnih
transakcij, poslovanje s kreditnimi karticami ipd.

poslovnih postopkov v zvezi s človeškimi viri, kot so upravljanje
osebja, obdelava plač, upravljanje beneficij ipd.

vodenje procesov oskrbe in logistike, kot so upravljanje gibanja in
shranjevanja surovin in izdelkov, nabava, planiranje proizvodnje
in obdelava naročil ipd.

vodenje postopkov, ki se nanašajo na odnose s strankami, npr.
pomoč uporabnikom, servis za uporabnike

vodenje drugih poslovnih procesov za naročnika

70.22.2

Vodenje projektov, razen vodenja gradbenih projektov
70.22.20

Vodenje projektov, razen vodenja gradbenih projektov
Sem spada:
- koordinacija in nadzor pri pripravi, izvajanju in zaključevanju projektov
v imenu naročnika
- vodenje projekta, ki lahko lahko vključuje:

kontrolo proračuna in stroškov

nabavljanje, časovno in drugo planiranje

koordinacijo podizvajalskih del, inšpekcijo in kontrolo kakovosti ipd.
- vodenje projektov, ki vključuje upravljanje in pisarniško poslovanje z
lastnim osebjem ali brez njega
Sem ne spada:
- vodenje gradbenih projektov, gl. 71.12.20

70.22.3

Drugo poslovno svetovanje
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Drugo poslovno svetovanje
Sem spada:
- storitve regionalnega, industrijskega ali turističnega razvoja

71

Arhitekturne storitve in projektiranje; tehnično
preizkušanje in analiziranje

71.1

Arhitekturno in tehnično projektiranje in s tem povezano tehnično
svetovanje

71.11

Arhitekturne storitve
Sem spada:
- arhitekturno načrtovanje stavb in drugih objektov. Načrtovanje lahko
vsebuje eno ali več storitev, kot so:

skiciranje projekta, kjer se (skupaj z naročnikom) določi glavne
značilnosti, opredeli namen, prostorske zahteve,

predračunske omejitve in terminski načrt

priprava skic in tlorisov objektov in zunanje ureditve, izdelava
podrobnih načrtov objektov, oblik, materialov, konstrukcijskih,
mehaničnih in električnih sistemov, vse od začetnih skic do
končnih, specificiranih detajlov

svetovanje stranki pri sprejemanju izvajalskih ponudb
druge storitve, ki zahtevajo strokovno znanje arhitektov,
kot npr:

priprava in predstavitev promocijskega gradiva

priprava maket in risb objekta

stalna predstavitev projekta med gradnjo

zagotavljanje priročnikov za uporabo ipd.

pomoč in svetovanje v arhitekturnih in podobnih zadevah

izdelovanje predhodnih študij, npr. o posebnostih kraja, o
zazidalnem načrtu, o zadevah v zvezi z okoljem, o pogojih
zazidave,

ocena stroškov, analiza izbora lokacije, časovni plan gradnje
ipd.
71.11.1

Arhitekturni načrti in risbe
71.11.10

71.11.2

Arhitekturni načrti in risbe

Arhitekturno projektiranje stavb
Sem ne spada:
načrtovanje notranje opreme, gl. 74.10.11
71.11.21

Arhitekturno projektiranje stanovanjskih stavb
Sem spada:
- arhitekturno projektiranje enostanovanjskih hiš
- arhitekturno projektiranje večstanovanjskih hiš, blokov ipd.

71.11.22

Arhitekturno projektiranje nestanovanjskih stavb
Sem spada:
- arhitekturno projektiranje poslovnih stavb, hotelov in kongresnih
centrov, zdravstvenih objektov, objektov za kulturne, razvedrilne,
športne dejavnosti, izobraževalnih stavb, industrijskih stavb,
prometnih objektov in drugih nestanovanjskih stavb

71.11.23

Arhitekturne storitve pri obnovi zgodovinskih stavb
Sem spada:
- arhitekturne storitve, ki vključujejo pravne zahteve po ohranitvi ali
obnovi zgodovinskih značilnosti stavbe

71.11.24

Arhitekturno svetovanje za stavbne projekte
Sem spada:
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-

strokovno pričanje priznanih izvedencev s področja arhitekture pred
sodišči in drugimi upravnimi telesi
svetovanje, študije in poročila o arhitekturnih zadevah, ki niso v sklopu
z drugimi arhitekturnimi storitvami za določeni projekt

-

Sem ne spada:
svetovanje, študije in poročila o arhitekturnih zadevah v sklopu z
drugimi arhitekturnimi storitvami za določen projekt, gl. glede na tip
projekta 71.11.21, 71.11.22, 71.11.23
71.11.3

Urbanistično in prostorsko načrtovanje
71.11.31

Urbanistično načrtovanje
Sem spada:
- razvoj programov, ki zadevajo rabo tal, izbor lokacije ter kontrolo
njene rabe, sistem cest in komunalne ureditve zemljišča glede na
sistematični in koordinirani urbanistični razvoj, kot so:

celoviti in delni urbanistični načrti za gradnjo mest in naselij

posamezne sestavine urbanističnih načrtov za specifične cilje,
npr. prometna ali oskrbna infrastruktura ipd.

študije in načrti, povezani s prenovitvenimi procesi mest in naselij
- izvedbene študije, študije o vplivu na okolje, ekonomske ocene
urbanističnega razvoja
- svetovanje s področja urbanizma, pričanje izvedencev, ocenjevanje
urbanističnih programov in druge urbanistične storitve
Sem ne spada:
urbanistične storitve za nestanovanjske stavbe, gl. 41.00.20

71.11.32

Prostorsko načrtovanje
Sem spada:
- načrtovanje posegov v prostor in prostorske ureditve z namenom
razvoja gospodarske javne infrastrukture, pozidave, industrijskih,
poslovnih, rekreacijskih in drugih objektov
- celostni prostorski načrti, ki obsegajo trajnostni razvoj in rabo zemljišč
večjih geografskih enot

71.11.33

Priprava glavnih zazidalnih načrtov
Sem spada:
- priprava zazidalnih načrtov z lokacjo stavb, cest, parkirišč, in drugih
objektov za:

projekte stanovanjskih stavb

projekte nestanovanjskih stavb

projekte rekreacijskih objektov ali površin

71.11.4

Krajinsko načrtovanje in svetovanje
71.11.41

Krajinsko načrtovanje
Sem spada:
- storitve krajinske arhitekture za:

projekte stanovanjskih stavb (eno- ali večstanovanjskih hiš,
blokov ipd)

projekte nestanovanskih stavb (večnamenskih stavb, hotelov,
stadionov, šol, bolnišnic itd.)

projekte rekreacijskih površin na prostem (zelenic, parkov,
prometnic ipd.)
- planiranje in načrtovanje estetskega videza krajine, parkov, zemljišč
ob poslovnih in stanovanjskih stavbah ipd.
- priprava načrtov in skic zemljišč, ocena in spisek stroškov za razvoj
zemljišč, rastlinja, ki ga je treba zasaditi, opreme, kot so ograje, poti,
parkovne površine
Sem spada tudi:
- priprava terena kot so načrtovanje čiščenja, drenaže in pršilnih
sistemov, kontrole erozije terena
- načrtovanje olajšanja dostopa do kraja, npr. načrti osvetlitve,
označitve, načrti stezic ipd.
Sem ne spada:
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vzdrževanje parkov ipd., gl. 81.30.10

Svetovanje v zvezi s krajinsko arhitekturo
Sem spada:
- strokovno pričanje izvedencev s področja krajinske arhitekture pred
sodišči ali drugimi upravnimi telesi
- svetovanje, študije in poročila o krajinski arhitekturi, ki niso v sklopu z
drugimi krajinarskimi storitvami
Sem ne spada:
svetovanje, študije in poročila o krajinski arhitekturi v sklopu z drugimi
krajinarskimi storitvami za določen projekt, gl. 71.11.41

71.12

Inženirske storitve in s tem povezano tehnično svetovanje
71.12.1

Inženirske storitve
Sem spada:
- tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
Sem ne spada:
raziskovanje in razvoj na področju tehnologije, gl. 72.19.3
71.12.11

Inženirsko svetovanje
Sem spada:
- pomoč in svetovanje strankam, ki zadeva inženirske principe in
metode, če se to opravlja neodvisno od inženirskega projekta, npr.:
- tehnične izvedbene študije in študije vpliva projekta

inženirsko svetovanje in konzultacije pred izdelavo projekta

izvedbene študije, študije o vplivu na okolje, ekonomska
utemeljitev projekta ipd.

tehnične ekspertize o obstoječih postavitvah ali v primeru spora
- strokovno pričanje izvedencev s področja inženirstva pred sodišči in
drugimi upravnimi telesi
- strokovna pomoč upravnim organom pri načrtovanju zakonov ipd.
- raziskovanje in presoja vzrokov napak na tehničnih sistemih ali
strukturah
- drugo inženirsko svetovanje
Sem ne spada:
inženirsko svetovanje, studije in poročila v sklopu s projektiranjem in
drugimi inženirskimi storitvami, gl. po tipu projekta 71.12.12. 71.12.19

71.12.12

Inženirske storitve za stavbne projekte
Sem spada:
- izdelava gradbenih načrtov temeljev in konstrukcije za stanovanjske,
poslovne, gostinske in druge stavbe
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
Sem spada tudi:
- inženirske svetovalne storitve, povezane s posameznimi
stanovanjskimi, poslovnimi, javnimi ali institucionalnimi gradbenimi
projekti
Sem ne spada:
gradbene storitve, gl. 42
inženirsko svetovanje, ki ni v sklopu posameznega projekta, gl.
71.12.11
projektiranje električnih inštalacij, gl. 71.12.13
projektiranje cevovodnih napeljav, gl. 71.12.16
projektiranje komunikacijskih napeljav, gl. 71.12.18
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projektiranje plinske napeljave, prezračevalnih, klimatskih napeljav, gl.
71.12.19

Inženirske storitve za energetske projekte
Sem spada:
- inženirske storitve za projekte pridobivanja elektrike s pomočjo fosilnih
goriv, jedrskega goriva, sončne energije, vode, vetra, geotermalne
energije itd.
- inženirske storitve za projekte prenosa in distribucije elektrike
- načrtovanje električne energetske napeljave, napeljave za
razsvetljavo, protipožarne in druge alarmne sisteme, komunikacijske
napeljave in druge električne inštalacije v objektih
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
Sem ne spada:
gradnja elektrarn, elektrovodov, gl. 42
električne inštalacije v stavbah, gl. 43

71.12.14

Inženirske storitve za transportne projekte
Sem spada:
- inženirske storitve (načrtovanje, izdelava študij ipd.) v povezavi z
izgradnjo:
- mostov, viaduktov, predorov, cest, cestnih priključkov ter spremljajočih
objektov

železnic, podzemnih železnic

pristaniških objektov, marin, pomolov, zapornic, plovnih kanalov

letaliških stez, hangarjev in drugih letaliških objektov in naprav

transportnih cevovodov

drugih transportnih projektov

priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije
v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
Sem spada tudi:
- projektiranje sistemov kontrole prometa
Sem ne spada:
gradnja objektov nizke gradnje, gl. 42
projektiranje vodovodnega ter kanalizacijskega omrežja,
prečiščevalnih objektov, gl. 71.12.16
projektiranje električnih napeljav za prometnice, gl. 71.12.13

71.12.15

Inženirske storitve za projekte ravnanja z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki
Sem spada:
- inženirske storitve, povezane s sistemi za zbiranje in odvoz
gospodinjskih odpadkov, kot so recikliranje, kompostiranje,
pretovarjanje odpadkov, predelava, odlaganje
- inženirske storitve za projekte v povezavi z zbiranjem,
odstranjevanjem in obdelavo industrijskih trdnih, tekočih in plinastih
odpadkov, navadno do stopnje, ko jih je mogoče varno spustiti v
naravno okolje ali redni komunalni sistem
- inženirske storitve v povezavi z zbiranjem, odstranjevanjem in
ravnanjem z nevarnimi odpadki:

obravnavo jedrskih odpadkov

razstrupljanjem kemikalij

sanacijo podtalnice

sanacijo zemljišč ipd.
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
Sem ne spada:
izvajanje storitev ravnanja z odpadki, gl. 38
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izvajanje storitev sanacije okolja, gl. 39

Inženirske storitve za projekte oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in
osuševanja
Sem spada:
- inženirske storitve za projekte v povezavi z zbiranjem, čiščenjem,
distribucijo in odstranjevanem vode, kot so:
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije v
imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov• sistemi za
oskrbo s pitno vodo (vodna zajetja, črpalne postaje, vodovodno
omrežje ipd.)

sistemi za varstvo pred vodami (hudourniki, poplavami ipd.)

sistemi za ravnanje z odpadnimi vodami (kanalizacija, zbiralniki,
čistilne naprave ipd.)

sistemi za namakanje in oskrbo z nepitno vodo
Sem ne spada:
izvajanje storitev sanacije okolja, gl. 39
gradnja objektov za oskrbo z vodo, gl. 42.2
cevovodna inštalacija v stavbah, gl. 43.2
projektiranje napeljav za centralno ogrevanje in toplovodnih napeljav,
gl. 71.12.19

71.12.17

Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte
Sem spada uporaba fizikalnih zakonov in načel inženiringa pri
načrtovanju, razvoju in uporabi strojev, materialov, naprav, struktur,
procesov in sistemov.
Sem spadajo:
- inženirske storitve, povezane z industrijskimi objekti in procesi;

rudarski in metalurški objekti, kot so rudniki, talilnice, mlini,
rafinerije, vključno z integriranimi projekti inženiringa objektov in
procesov;

rudarski in metalurški procesi, kot so pridobivanje
mineralov,taljenje, rafiniranje, preoblikovanje kovin;

naftni in petrokemični objekti, kot so naftne in plinske ploščadi,
rafinerije, cevovodi, petrokemični obrati, vključno z integriranimi
projekti inženiringa objektov in procesov;

procesi za proizvodnjo nafte in naftnih proizvodov, kot so črpanje,
rafiniranje, formulacija, mešanje;

mikroelektronski objekti in procesi, kot so tisti za proizvodnjo
mikroprocesorjev, silicijevih čipov in rezin, mikrovezij in
polprevodnikov;

objekti in procesi za proizvodnjo tekstila in oblek;

objekti in procesi za proizvodnjo železa in jekla;

drugi industrijski in predelovalni objekti in procesi;
- inženirske storitve, povezane z oblikovanjem industrijskih izdelkov;

industrijski stroji, kot so stroji za kmetijstvo,
- gradbeništvo, rudarstvo, kovinarstvo, trgovino in storitve, ogrevanje,
prezračevanje, klimatizacijo, prenos moči;

elektronska oprema, kot so računalniki in periferne naprave,
komunikacijska oprema, avdio in video oprema, polprevodniki in
druge elektronske komponente;

električna oprema, kot je razsvetljava, večje in manjše naprave,
in sestavni deli;

prometna oprema, kot so motorna vozila, letala, vlaki, morska
plovila, vesoljska plovila;

drugi industrijski izdelki
Sem spada tudi:
- razvoj prototipov novih izdelkov
Sem ne spada:
industrijsko oblikovanje, gl. 74.10.12
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Inženirske storitve za telekomunikacijske projekte
Sem spada:
- inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos glasu in podatkov
med omrežnimi priključnimi točkami po bakrenih žicah, optičnih kablih,
koaksialnih kablih in hibridnih optično-koaksialnih kablih;
- inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos glasu, podatkov in
programov med omrežnimi priključnimi točkami s kratkimi valovi ali
mikrovalovi, kot so:

sistemi brezžične telefonije;

satelitski radijski sistemi;

satelitski sistemi za neposredno oddajanje;
- inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos radijskih in
televizijskih signalov;
- druge inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos ali distribucijo
govora, podatkov ali programov
Sem ne spada:
- telekomunikacijske storitve, gl. 61

71.12.19

Inženirske storitve za druge projekte
Sem spada:
- inženirske storitve za projekte oskrbe s plinom in vročo vod, npr.

načrtovanje plinovodnega omrežja in napeljav v stavbah

načrtovanje toplovodnega omrežja in napeljav za centralno
ogrevanje v stavbah

načrtovanje drugih oskrbnih projektov
- protikorozijski inženiring z detekcijo in kontrolo korozije, raziskovanje
vzrokov motenj
- inženiring akustike in vibracij
- načrtovanje drugih posebnih projektov in druge storitve, ki zahtevajo
strokovno znanje inženirjev
- priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega
časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne specifikacije
- imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
Sem ne spada:
gradnja plinovodnih in toplovodnih napeljav, gl. 42, 43

71.12.2

Vodenje gradbenih projektov
71.12.20

Vodenje gradbenih projektov
Sem spada:
- vodenje gradbenih in inženirskih projektov v imenu stranke, da bi
zagotovili izvajanje del v skladu z načrti kot npr:

pisarniške in terenske storitve, nadzor, priprava poročil, terminski
načrti, ocena stroškov za razne faze projekta

razpisi in analiza prijav za izvajalce, dodeljevanje pogodb
(arhitekturnih, inženirskih, gradbenih), kontrola pretoka
dokumentacije

kontrola stroškov ter vsa druga pomoč in svetovanje pri
vodstvenih zadevah, ki se pojavijo med gradnjo
Sem spada tudi:
- nabava materiala in opreme v imenu stranke ali lastnika
Sem ne spada:
gradbene storitve, gl. 41, 42
arhitekturno načrtovanje stavb, gl. 71.11.2
gradbeno načrtovanje, gl. 71.12.12

71.12.3

Geološke, geofizikalne in sorodne storitve in svetovanje
71.12.31

Geološko in geofizikalno svetovanje
Sem spada:
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geološko, geofizično, geokemično in drugo znanstveno svetovanje v
zvezi z lastnostmi in strukturo tal in kamenin
svetovanje v zvezi z nahajališči rudnin, nafte, plina, vode ter njihovim
izkoriščanjem
svetovanje v zvezi z vrednotenjem rudnih bogastev
svetovanje v zvezi z geološkim kartiranjem

Sem ne spada:
testno vrtanje, gl. 43.13.10
geofizikalne storitve, gl. 71.12.32
preiskovanje in vrednotenje rudnin, gl. 71.12.33
meritve in opazovanje površja, gl. 71.12.34
geološko kartiranje, gl. 71.12.35
71.12.32

Geofizikalne storitve
Sem spada:
- zbiranje informacij o podzemnih lastnostih zemlje s pomočjo
seizmografskih, gravimetričnih, magnetometričnih in drugih
raziskovalnih metod
Sem ne spada:
testno vrtanje in sondiranje, gl. 43.13.10
geološko svetovanje brez drugih storitev, gl. 71.12.31
preiskovanje in vrednotenje rudnin, gl. 71.12.33
meritve in opazovanje površja, gl. 71.12.34
geološko kartiranje, gl. 71.12.35

71.12.33

Preiskovanje in vrednotenje rudnin
Sem ne spada:
testno vrtanje v zvezi s pridobivanjem nafte in zemeljskega plina, gl.
09.10.11
testno vrtanje in sondiranje, gl. 43.13.10
geološko svetovanje brez drugih storitev, gl. 71.12.31
geofizikalne storitve, gl. 71.12.32
meritve in opazov opazovanje površja, gl. 71.12.34
geološko kartiranje, gl. 71.12.35

71.12.34

Meritve in opazovanje površja
Sem spada:
- zbiranje informacij o velikosti, obliki, poziciji delov zemeljskega površja
s pomočjo različnih metod
- fotogrametrične in hidrometrične meritve, namenjene kartiranju
- zbiranje podatkov s pomočjo satelitov
- geodetske meritve
Sem ne spada:
geofizikalne storitve, gl. 71.12.32
preiskovanje in vrednotenje rudnih bogastev, gl. 71.12.33
kartiranje, gl. 71.12.35
fotografiranje iz zraka, gl. 74.20.24

71.12.35

Kartografske storitve
Sem spada:
- priprava in revizija zemljevidov vseh vrst (npr. cestnih, topografskih,
planimetričnih, hidrografskih), z uporabo rezultatov meritev, drugih
zemljevidov in drugih virov informacij
- izdelava hidrometeoroloških kart
Sem ne spada:
izdajanje zemljevidov in atlasov, gl. 58.11.15, 58.11.16
napovedovanje vremena, gl. 74.90.14

71.2
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Tehnično preizkušanje in analiziranje
71.20.1

Tehnično preizkušanje in analiziranje
71.20.11

Preizkušanje in analiziranje kemičnih in bioloških lastnosti snovi
Sem spada:
- merjenje, preizkusi in analize kemičnih in bioloških lastnosti snovi, kot
so zrak, voda, odpadki (komunalni in industrijski), gorivo, kovine, prst,
minerali, hrana, kemikalije ipd.
- merjenje, preizkusi in analize na sorodnih znanstvenih področjih, kot
so mikrobiologija, biokemija, bakteriologija ipd.
- analize na področju higiene živil, vključno z veterinarsko kontrolo v
povezavi s proizvodnjo hrane
Sem ne spada:
testiranje v zvezi z zdravstvenim stanjem živali, gl. 75.00.1
medicinski preizkusi in analize, gl. 86.90.15

71.20.12

Preizkušanje in analiziranje fizikalnih lastnosti snovi
Sem spada:
- merjenje, preizkusi in analize fizikalnih lastnosti (trdnosti, prevodnosti,
kapacitivnosti, radioaktivnosti ipd.) raznih snovi, kot so kovine,
plastične mase, blago, les, steklo, beton ipd.
- merjenje, preizkušanje upogljivosti, trdote, odpornosti proti udarcem,
staranju, temperaturi ipd.

71.20.13

Preizkušanje in analiziranje mehanskih in električnih sistemov
Sem spada:
- merjenje, preizkusi in analize mehanskih in električnih lastnosti
strojev, motorjev, avtomobilov, orodja, naprav, komunikacijske
opreme in drugih naprav z mehaničnimi in električnimi sestavinami.
Rezultati preizkusov in analiz so navadno v obliki ocene kakovosti in
lastnosti preizkušanega objekta. Preizkusi so lahko opravljeni tudi s
pomočjo maket in modelov ladij, letal, jezov ipd.

71.20.14

Tehnični pregledi cestnih vozil
Sem spada:
- periodično tehnično preverjanje avtomobilov, motorjev, avtobusov,
tovornjakov in drugih cestnih vozil.
Sem ne spada:
vzdrževanje in popravila motornih vozil, gl. 45.20
ocenjevanje škode na vozilih, gl. 66.21.10

71.20.19

Drugo tehnično preizkušanje in analiziranje
Sem spada:
- merjenje, preizkusi in analize tehnične ali znanstvene narave, ki ne
povzročijo sprememb na preiskovanem objektu, kot so radiografsko,
magnetsko ali ultrazvočno preizkušanje delov strojev in struktur zaradi
ugotavljanja pomanjkljivosti. Ti preizkusi se pogosto izvajajo na
terenu.
- meritve sevanja pri javljalnikih požara
- certificiranje plovil, letal, jezov, jeklenk ipd.
- certificiranje in overovljanje umetniških del
- ugotavljanje starosti predmetov
- storitve kriminoloških laboratorijev
- drugo tehnično preizkušanje in analiziranje
Sem ne spada:
ocenitev škode v imenu zavarovalnic, gl. 66.21.10
tehnični pregledi vozil, gl. 71.20.14
medicinske analize in preizkusi, gl. 86.90.15
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Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve
Sem spada:
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temeljna raziskovanja, ki obsegajo eksperimentalno in teoretično delo,
katerega osnovni cilj je pridobivanje novega znanja na podlagi
temeljnih pojavov in opazovalnih dejstev. Pri tem tovrstna
raziskovanja ne predpostavljajo nobene izrecne in neposredne
uporabnosti, ki bi jo dajali rezultati teh raziskovanj.
uporabna (aplikativna) raziskovanja, ki so namenjena pridobivanju
novega znanja. Usmerjena so predvsem določenim praktičnim ciljem
ali namenom.
razvojna raziskovanja (eksperimentalni razvoj), ki so sistematično delo
ter zajemajo iz obstoječega znanja, pridobljenega s temeljnim in
aplikativnim raziskovanjem oziroma s praktičnimi izkušnjami, in so
usmerjena v proizvodnjo novih materialov, proizvodov ali naprav, k
vzpostavljanju novih postopkov, sistemov in storitev.

Sem ne spada:
raziskovanje trga, gl. 73.20.11

72.0

Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve

72.00

Znanstvene raziskovalne in razvojne storitve
72.00.1

Interdisciplinarne raziskave in eksperimentalni razvoj
72.00.11

Interdisciplinarne temeljne raziskave
Sem spada:
- temeljne raziskave, povezane z naravoslovjem/tehnologijo in tudi z
družboslovjem/humanistiko

72.00.12

Interdisciplinarne uporabne (aplikativne) raziskave
Sem spada:
- uporabne (aplikativne) raziskave, povezane z
naravoslovjem/tehnologijo in tudi z družboslovjem/humanistiko

72.00.13

Interdisciplinarni eksperimentalni razvoj
Sem spada:
- eksperimentalni razvoj povezan z naravoslovjem/tehnologijo in tudi z
družboslovjem/humanistiko

72.00.2

Izvirniki interdisciplinarnih raziskav in razvoja
72.00.20

Izvirniki interdisciplinarnih raziskav in razvoja
Sem spada:
- znanstveni originali, tj. ideje, načrti, osnutki, formule za izume,
proizvode in procese, ki jih je mogoče zaščititi in licencirati kot
industrijsko lastnino, poslovne skrivnosti, patente ipd.
Ti originali so ustvarjeni za svoj račun, tj. z namenom prodaje brez
pogodbe ali znanega kupca

72.1

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja in
tehnologije

72.11

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju biotehnologije
72.11.1

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju zdravstvene biotehnologije
Sem spada raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju uporabe
znanosti in tehnologije na živih organizmih kot tudi njihovih delih, izdelkih
ali modelih za spremembo živih ali neživih materialov za proizvodnjo
znanja, blaga in storitev.
Sem spada:
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju DNK/RNK:

genomika, farmokogenomika, genske sonde, genski preizkusi,
sekvencioniranje/sinteza /podvojevanje, transkripcija, translacija
DNK, genski inženiring
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju proteinov in drugih
molekul:

sekvencioniranje/sinteza/inženiring proteinov in peptidov (tudi
hormonov)
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lipidni/proteinski/gliko inženiring, proteomika, izolacija in čiščenje
proteinov, identifikacija celičnih receptorjev
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju gojenja in
inženiringa celic in tkiva:

tkivni elementi (gradniki), biomedicinski inženiring, celična fuzija,
vakcinalni/imunski stimulansi, manipulacija z embriji

raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju genov in RNK
vektorjev

genska terapija, virusni vektorji

raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju
biotehnoloških tehnik (metod):

fermentacija z rabo bioreaktorjev, bioprocesiranje, bioluženje,
biorazžvepljevanje, biorazvlaknjevanje, biofiltracija,
bioremediacija, biofiltracija, fitoremediacija

raba orodij in procesov nanotehnologije za izgradnjo
mehanizmov za preučevanje biosistemov, rabo v farmaciji,
diagnostiki ipd.
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področjju bioinformatike:

kopičenje genskih podatkovnih zbirk, proteinskih sekvenc,
modeliranje bioloških procesov, vključujoč sistematsko biologijo


-

-

72.11.2

72.11.3

72.11.4

72.11.11

Temeljne raziskave na področju zdravstvene biotehnologije

72.11.12

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju zdravstvene biotehnologije

72.11.13

Eksperimentalni razvoj na področju zdravstvene biotehnologije

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju okoljske in industrijske
biotehnologije
72.11.21

Temeljne raziskave na področju okoljske in industrijske biotehnologije

72.11.22

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju okoljske in industrijske
biotehnologije

72.11.23

Eksperimentalni razvoj na področju okoljske in industrijske biotehnologije

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijske biotehnologije
72.11.31

Temeljne raziskave na področju kmetijske biotehnologije

72.11.32

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju kmetijske biotehnologije

72.11.33

Eksperimentalni razvoj na področju kmetijske biotehnologije

Izvirniki raziskav s področja biotehnologije
72.11.40

72.19

Izvirniki raziskav s področja biotehnologije

Raziskovanje in razvoj na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.19.1

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju fizike
Sem spada:
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj toplote, svetlobe,
elektromagnetizma, astronomije itd.
72.19.11

Temeljne raziskave na področju fizike
Sem spada:
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj toplote, svetlobe,
elektromagnetizma, astronomije itd.

72.19.2

72.19.3

72.19.12

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju fizike

72.19.13

Eksperimentalni razvoj na področju fizike

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kemije in biologije
72.19.21

Temeljne raziskave na področju kemije in biologije

72.19.22

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju kemije in biologije

72.19.23

Eksperimentalni razvoj na področju kemije in biologije

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnike in tehnologije, razen
biotehnologije
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72.19.4

72.19.5

72.19.6

72.19.7

72.19.31

Temeljne raziskave na področju tehnike in tehnologije, razen biotehnologije

72.19.32

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju tehnike in tehnologije, razen
biotehnologije

72.19.33

Eksperimentalni razvoj na področju tehnike in tehnologije, razen biotehnologije

Raziskave in eksperimentalni razvoj na področju medicine in farmacije
72.19.41

Temeljne raziskave na področju medicine in farmacije

72.19.42

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju medicine in farmacije

72.19.43

Eksperimentalni razvoj na področju medicine in farmacije

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijskih ved
72.19.51

Temeljne raziskave na področju kmetijskih ved

72.19.52

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju kmetijskih ved

72.19.53

Eksperimentalni razvoj na področju kmetijskih ved

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih naravoslovnih ved
72.19.61

Temeljne raziskave na področju drugih naravoslovnih ved

72.19.62

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju drugih naravoslovnih ved

72.19.63

Eksperimentalni razvoj na področju drugih naravoslovnih ved

Izvirniki raziskav in razvoja s področja drugih naravoslovnih znanosti in tehnike
72.19.70

72.2
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Izvirniki raziskav in razvoja s področja drugih naravoslovnih znanosti in tehnike

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
humanističnih ved

72.20

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
humanističnih ved
72.20.1

72.20.2

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju psihologije
72.20.11

Temeljne raziskave na področju psihologije

72.20.12

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju psihologije

72.20.13

Eksperimentalni razvoj na področju psihologije

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju prava
Sem spada:
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju javnega prava,
civilnega prava itd.

72.20.3

72.20.21

Temeljne raziskave na področju prava

72.20.22

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju prava

72.20.23

Eksperimentalni razvoj na področju prava

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju jezikoslovja in književnosti
Sem spada:
- raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju starodavnih in
modernih jezikov in literature

72.20.4

72.20.5

72.20.31

Temeljne raziskave na področju jezikoslovja in književnosti

72.20.32

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju jezikoslovja in književnosti

72.20.33

Eksperimentalni razvoj na področju jezikoslovja in književnosti

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju drugih družboslovnih in
humanističnih ved
72.20.41

Temeljne raziskave na področju drugih družboslovnih in humanističnih ved

72.20.42

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju drugih družboslovnih in
humanističnih ved

72.20.43

Eksperimentalni razvoj na področju drugih družboslovnih in humanističnih ved

Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju ekonomije
Sem spada:
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-

raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju teorije ekonomije,
poslovnega upravljanja, financ, statistike itd.

Sem ne spada:
- raziskovanje trga, gl. 73.20.11

72.20.6

72.20.51

Temeljne raziskave na področju ekonomije

72.20.52

Uporabne (aplikativne) raziskave na področju ekonomije

72.20.53

Eksperimentalni razvoj na področju ekonomije

Izvirniki raziskav s področja družboslovja in humanistike
72.20.60

Izvirniki raziskav s področja družboslovja in humanistike
Sem spada:
- znanstveni izvirniki s področja družboslovja in humanistike, tj. ideje,
načrti, tehnični načrti, formule za izume, proizvode in postopke, ki se
lahko zaščitijo in licencirajo kot industrijska lastnina, poslovne
skrivnosti, patenti itd.

73

Oglaševanje in raziskovanje trga

73.1

Oglaševanje

73.11

Storitve oglaševalskih agencij
73.11.1

Storitve oglaševalskih agencij
73.11.11

Kompletne storitve oglaševanja
Sem spada:
- zagotavljanje celotnih storitev oglaševanja, vključno z načrtovanjem,
ustvarjanjem in izvedbo storitve:

zasnova in izvedba oglaševanja po časopisih, revijah, radiu,
televiziji, internetu ipd.

priprava scenarijev za reklamne filme in umestitev v medije (brez
produkcije)

zasnova in izvedba oglaševanja na prostem, npr. z oglasnimi
panoji, plakati, izložbami in drugimi razstavnimi prostori, na
prevoznih sredstvih ipd.

organizacija neposrednega trženja
Sem ne spada:
produkcija in snemanje reklamnih filmov ali spotov, gl. 59.11.12
stiki z javnostjo, gl. 70.21.10
kreiranje osnovne zamisli oglasa, spota ipd., brez izvedbe, gl.
73.11.13
tržne raziskave, gl. 73.20.11
fotografiranje, povezano z oglaševanjem, gl. 74.20.22

73.11.12

Neposredno oglaševanje in naslavljanje
Sem spada:
- razvoj in organizacija oglaševalskih kampanj neposrednega trženja, tj.
organiziranje pošiljanja oglasnih in promocijskih sporočil neposredno
strankam namesto prek množičnih medijev; vključene so metode, kot
sta neposredna pošta in telemarketing
Sem ne spada:
naslavljanje, gl. 82.19.12

73.11.13

Zasnova in oblikovanje oglaševalskih akcij
Sem spada:
- ustvarjanje osnovnih zamisli za oglase, priprava osnutkov besedil
- pisanje scenarijev za reklamne filme
Sem ne spada:
grafično oblikovanje za reklamne namene, gl. 74.10.19
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Druge oglaševalske storitve
Sem spada:
- oglaševanje na prostem ali v zraku
- razdeljevanje vzorcev in drugega reklamnega materiala
- predstavitve in reklamiranje na prodajnih mestih (brez prodaje ali
sprejemanja naročil)
Sem ne spada:
izdajanje reklamnih publikacij, gl. 58.19.15
storitve modnih agencij, gl. 78.10.12
aranžiranje izložb, gl. 74.10.11
oglaševanje poštnih storitev, gl. 82.19.12
storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10
organiziranje sejmov in razstav, gl. 82.30.1

73.12

Posredovanje oglaševalskega prostora
73.12.1

Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa za plačilo ali po pogodbi
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji ali dajanju v najem oglaševalskega prostora
ali časa
- storitve agencij za zakup medijskega prostora ali časa, ki medijski
prostor ali čas kupujejo v imenu oglaševalcev ali oglaševalskih agencij
Sem ne spada:
stiki in komunikacija z javnostjo, gl. 70.21.10
73.12.11

Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora v tiskanih medijih za plačilo
ali po pogodbi
Sem spada:
- prodaja ali najem oglaševalskega prostora v tiskanih medijih za plačilo
ali po pogodbi
- storitve agencij za nakup medijev, ki kupujejo prostor v tiskanih
medijih za oglaševalce ali oglaševalske agencije
Sem ne spada:
prodaja lastnega oglaševalskega prostora v tiskanih medijih, gl. 58

73.12.12

Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa na televiziji ali radiju
za plačilo ali po pogodbi
Sem spada:
- prodaja ali najem oglaševalskega prostora ali časa na televiziji ali
radiju za plačilo ali po pogodbi
- storitve agencij za nakup medijev, ki kupujejo prostor ali čas na
televiziji ali radiju za oglaševalce ali oglaševalske agencijeSem ne
spada:
- prodaja lastnega oglaševalskega časa v televizijskih ali radijskih
oddajah, gl. 60.10.30, 60.20.40

73.12.13

Posredovanje pri prodaji oglaševalskega prostora ali časa na internetu za
plačilo ali po pogodbi
Sem spada:
- prodaja ali najem oglaševalskega prostora ali časa na internetu za
plačilo ali po pogodbi
- storitve agencij za nakup medijev, ki kupujejo prostor ali čas na
internetu za oglaševalce ali oglaševalske agencije

73.12.14
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Posredovanje pri oglaševanju ob dogodkih
- Sem spada:prodaja pravic do poimenovanja tekmovanj, stadionov ipd.
- prodaja ali najem oglaševalskega prostora ali časa ob dogodkih za
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- storitve agencij za nakup medijev, ki kupujejo prostor ali čas ob
dogodkih za oglaševalce ali oglaševalske agencije
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Posredovanje pri prodaji drugega oglaševalskega prostora ali časa za plačilo
ali po pogodbi
Sem spada:
- druga prodaja ali najem oglaševalskega prostora ali časa za plačilo ali
po pogodbi
- storitve agencij za nakup medijev, ki kupujejo prostor ali čas za
oglaševalce ali oglaševalske agencijeposredovanje pri prodaji
oglaševalskega prostora na vozilih, stavbah, oglasnih panojih,
športnih dresih ipd.
- prodaja oglaševalskega prostora ali časa v elektronskih medijih,
vendar ne na spletu
- prodaja oglaševalskega časa v videofilmih in in filmih (umeščanje
izdelkov)

73.12.2

Preprodaja oglaševalskega prostora ali časa za plačilo ali po pogodbi
73.12.20

73.2

Preprodaja oglaševalskega prostora ali časa za plačilo ali po pogodbi

Raziskovanje trga in javnega mnenja

73.20

Raziskovanje trga in javnega mnenja
73.20.1

Raziskovanje trga in podobne storitve
Sem spada:
- tržne analize, analize obnašanja potrošnikov
- uporaba raziskovalnih monografij, statistike, ekonometričnih modelov,
anket, ipd.
Sem ne spada:
storitve oglaševanja, gl. 73.1
raziskovanje javnega mnenja, gl. 73.20.20
73.20.11

Raziskovanje trga: kvalitativne ankete
Sem spada:
- (poglobljeni) intervjuji z eno ali več osebami z odprtimi odgovori, ki
niso ovrednoteni v intervalih - pogosto na podlagi študij primerov

73.20.12

Raziskovanje trga: kvantitativne ad hoc ankete
Sem spada:
- ankete, ki se izvajajo enkrat, odgovore pa se lahko razvrsti po
intervalih

73.20.13

Raziskovanje trga: kvantitativne trajne in redne ankete
Sem spada:
- ankete, ki se izvajajo redno in pri katerih se odgovori lahko razvrstijo
po intervalih

73.20.14

Raziskovanje trga razen z anketami
Sem spada:
- raziskave trga, ki ne potekajo z anketiranjem, ampak z uporabo drugih
že obstoječih podatkov iz različnih virov

73.20.19
73.20.2

Drugo raziskovanje trga

Raziskovanje javnega mnenja
73.20.20

Raziskovanje javnega mnenja
Sem spada:
- raziskave javnega mnenja o političnih, socialnih, gospodarskih in
drugih temah
Sem ne spada:
podobne raziskave, ki obravnavajo obnašanje potrošnikov, gl. 73.20.1
storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10

74
74.1

Druge strokovne in tehnične storitve
Specializirano oblikovanje
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Specializirano oblikovanje
74.10.1

Notranje, industrijsko in drugo specializirano oblikovanje
74.10.11

Oblikovanje notranje opreme
Sem spada:
- načrtovanje notranje opremljenosti prostorov
- aranžiranje izložb, prostorov
- risanje načrtov za notranje opremljanje
- notranje opremljanje
Sem ne spada:
arhitekturno načrtovanje, gl. 71.11

74.10.12

Industrijsko oblikovanje
Sem spada:
- oblikovanje industrijskih izdelkov, to je kreiranje načrtov in specifikacij,
ki naj bi optimizirali estetski videz, uporabnost in ceno izdelka;
vključen je izbor surovin, konstrukcije, oblike, barve, načina
površinske obdelave izdelka z vidika uporabnosti, varnosti,
vzdrževanja, tržne zanimivosti ipd.
Sem ne spada:
inženirske storitve za načrtovanje industrijskih izdelkov, gl. 71.12.17

74.10.19

Drugo specializirano oblikovanje
Sem spada:
- storitve v zvezi z ustvarjanjem oblikovalskih zamisli in pripravo
vzorcev za raznolike proizvode, in sicer z uskladitvijo estetskih
pomislekov s tehničnimi in drugimi zahtevami, kot so:

oblikovanje pohištva

oblikovanje oblačil, čevljev in nakita

oblikovanje estetskega vidika različnih drugih proizvodov za
kupce
- storitve oblikovanja embalaže
- izdelava tridimenzionalnih modelov
- grafično oblikovanje, vključno z oblikovanjem za namen oglaševanja

74.10.2

Oblikovalski izvirniki
74.10.20

Oblikovalski izvirniki
Sem spada:
- oblikovalski izvirniki, proizvedeni za svoj račun:

skice za industrijske proizvode

skice za estetske izdelke

skice za grafične izdelke
Ti izdelki intelektualne lastnine so običajno izdelani za prodajo ali
licenciranje informacij drugim.

74.2

Fotografske storitve

74.20

Fotografske storitve
74.20.1

74.20.2

Osvetljene fotografske plošče in filmi, razen kinematografskih
74.20.11

Osvetljene, toda nerazvite fotografske plošče in filmi

74.20.12

Osvetljene in razvite fotografske plošče in filmi za ofsetno reprodukcijo

74.20.19

Druge osvetljene in razvite fotografske plošče in filmi, razen kinematografskih

Fotografiranje
Sem spada tudi:
- storitve fotoreporterjev
74.20.21

Portretno fotografiranje
Sem spada:
- fotografiranje oseb ali drugih objektov v studiu ali na drugih krajih, npr.
v naročnikovih prostorih.
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Storitve na splošno vključujejo razvoj in tiskanje takšnih slik glede na
zahteve strank:

fotografije za potni list ali osebno izkaznico

portreti dojenčkov in otrok

družinski ali vojaški portreti

studijske modne fotografije

slike za podjetja in družbe
Sem ne spada:
storitve s samopostrežnimi fotografskimi napravami, gl. 96.09.13
74.20.22

Reklamno in podobno fotografiranje
Sem spada:
- fotografiranje:

trgovskega blaga, industrijskih izdelkov

modnih in drugih oblačil

strojev, stavb

oseb in drugih za uporabo v odnosih z javnostjo - fotografske
storitve za: reklamne zaslone, brošure, časopisne oglase,
kataloge

74.20.23

Fotografiranje in videosnemanje dogodkov
Sem spada:
- fotografiranje ali videosnemanje dogodkov, kot so poroke,
podeljevanje diplom, zborovanja, sprejemi, modne revije, športni,
kulturni in drugi aktualni dogodki
Sem ne spada:
produkcija filmov in televizijskih programov, gl. 59.11.1
storitve tiskovnih agencij, gl. 63.91.1

74.20.24

Fotografiranje iz zraka
Sem spada:
- fotografiranje pokrajine, objektov in drugih površin iz letala ali
helikopterja
Sem ne spada:
fotogrametrija in zbiranje podatkov s pomočjo satelitov, gl. 71.12.34

74.20.29

Drugo specializirano fotografiranje
Sem spada:
- fotografiranje oseb, predmetov ali pokrajine z uporabo posebnih
naprav in tehnik, kot npr:

fotografiranje pod vodo

medicinsko in biološko fotografiranje

mikrofotografija (fotografija s pomočjo mikroskopa)
Sem ne spada:
zagotavljanje fotografij za tisk, gl. 63.91.1
mikrofilmanje, gl. 74.20.39

74.20.3

Druge fotografske storitve
74.20.31

Fotografska obdelava
Sem spada:
- razvijanje negativov in izdelava fotografij po željah naročnika

povečava negativov ali diapozitivov

izdelava črno-belih ali barvnih fotografij, diapozitivov ipd.
- razvijanje filmov amaterskih fotografov in poslovnih naročnikov
- presnemavanja filmov in audiovizualnih medijev
Sem ne spada:
obdelava filmov v zvezi s filmsko in televizijsko dejavnostjo, gl.
59.12.1

273

M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE STORITVE
74.20.32

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Obnavljanje in retuširanje fotografij
Sem spada:
- obnavljanje starih fotografij
- kopiranje iz slik, retuširanje in drugi posebni fotografski efekti

74.20.39

Druge fotografske storitve, d. n.
Sem spada:
- mikrofilmanje (preslikavanje dokumentov ipd. na mikrofilme)
Sem ne spada:
mikrofotografija, gl. 74.20.29
fotokopiranje, gl. 82.19.11

74.3

Prevajanje in tolmačenje

74.30

Prevajanje in tolmačenje
74.30.1

Prevajanje in tolmačenje
74.30.11

Prevajanje
Sem spada:
- pisni prevod besedil iz enega jezika v drugega

74.30.12

Tolmačenje
Sem spada:
- neposredno ustno prevajanje govora v drug jezik
Sem spada tudi:
- tolmačenje znakovnega jezika

74.9

Druge strokovne, znanstvene in tehnične storitve, d. n.

74.90

Druge strokovne, znanstvene in tehnične storitve, d. n.
74.90.1

Strokovna in tehnična podpora ter svetovanje, d. n.
74.90.11

Revizija računov in informacije o prevoznih stroških

74.90.12

Posredovanje pri sklepanju poslov; ocenjevanje, razen v zvezi z
nepremičninami in zavarovanjem
Sem spada:
- posredovanje pri prodaji podjetij in profesionalnih praks
- ocenjevanje umetnin, storitve sodnih cenilcev (razen za nepremičnine
in škodo) ipd.
Sem ne spada:
ocenjevanje škode, gl. 66.21.10
posredovanje pri trgovanju z nepremičninami, gl. 68.31.1
ocenjevanje nepremičnin, gl. 68.31.16

74.90.13

Svetovanje v zvezi z varstvom okolja
Sem spada:
- okoljevarstvena ocena, to je preverjanje stanja okolja, z namenom:

ugotoviti, ali na določeni lokaciji obstaja onesnaženost okolja ter
identificirati vire, vrsto in velikost onesnaženja

oceniti tveganje za javno varnost in zdravje, ki ga predstavlja
onesnaženost okolja, povezana z nameravanim projektom na
tem mestu

oceniti vpliv človekovega ali naravnega delovanja na ekološke
spremembe v okolju
- okoljevarstvena revizija, to je neodvisna ocena usklajenosti stanja z
okoljskimi predpisi
- priprava načrtov za saniranje onesnaženosti okolja, navadno za
določeno lokacijo, ki vsebujejo tehnične ali druge zahtevke ali so
predpisani z zakonodajo
- ocena okoljskih študij, to je analiza prednosti in slabosti, ki je lahko
podlaga za presojo nadaljnjih ukrepov
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-

svetovanje o ekološki sprejemljivosti gospodarjenja z naravnimi viri:
zemljo, gozdovi, vodnimi viri, rudninami, živalstvom itd.
svetovanje v zvezi z odpadki, njihovem zmanjševanju, ravnanju z
njimi, načinu odstranjevanja, recikliranja
svetovanje v zvezi z okoljsko politiko in drugo svetovanje o okolju
drugo svetovanje v zvezi z varstvom okolja

Sem ne spada:
odstranjevanje odpadkov, gl. 38.12
sanacija okolja, gl. 39.00.2
inženirske storitve za projekte ravnanja z odpadki, gl. 71.12.15
74.90.14

Napovedovanje vremena in meteorološke storitve
Sem spada:
- priprava meteoroloških analiz ozračja ter napovedovanje vremena

74.90.15

Svetovanje o varnosti
Sem spada:
- opredelitev naročnikovih potreb glede varovanja
- svetovanje in predlaganje najprimernejše vrste varovanja ali izboljšav
obstoječega načina varovanja
Sem ne spada:
svetovanje o varovanju podatkov v informatiki, gl. 62.02
nadzor varnostnih sistemov, gl. 80.20.10

74.90.19

Drugo znanstveno in tehnično svetovanje, d. n.
Sem spada:
- znanstveno svetovanje matematikov, statistikov ipd.
- svetovalne storitve agroekonomistov, argonomov, gozdarskih
strokovnjakov
- storitve drugih znanstvenih in tehničnih svetovalcev, d.n.
Sem ne spada:
poslovno svetovanje, gl. 70.22.1
arhitekturno in inženirsko svetovanje, gl. 71.11.24, 71.12.11
storitve svetovalcev za trženje, gl. 73.11.1

74.90.2

Druge strokovne, tehnične in poslovne storitve, d. n.
74.90.20

Druge strokovne, tehnične in poslovne storitve, d. n.
Sem spada:
- svetovanje specialistov (razen za nepremičnine, zavarovalništvo in
inženiring), npr. svetovanje specialistov za umetnost, specialistične
storitve za sodišča ipd.
- upravljanje z avtorskimi pravicami, razen za filme in umetniška dela
- storitve upravljanja za pravice industrijske lastnine (patenti, licence,
blagovne znamke, franšize ipd.)
Sem spada tudi:
- storitve agencij, ki v imenu igralcev iščejo angažma pri filmskih,
gledaliških ali drugih predstavah ali v športu
- plasiranje knjig, iger, umetnin, fotografij ipd. pri založnikih, producentih
ipd.
Sem ne spada:
upravljanje s pravicami za filme, gl. 59.13.12
upravljanje s pravicami za umetniška dela, gl. 90.02.19
obratovanje objektov za kulturne prireditve, gl. 90.04.10
organizacija športnih dogodkov, gl. 93.11.10, 93.12.10

75

Veterinarske storitve

75.0
75.00

Veterinarske storitve
Veterinarske storitve
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Veterinarske storitve
Sem ne spada:
umetno osemenjevanje, gl. 01.62.10
veterinarsko testiranje in nadzor v zvezi s proizvodnjo hrane, gl.
71.20.11
75.00.11

Veterinarske storitve za hišne živali
Sem spada:
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za hišne
živali (pse, mačke, ptiče in druge hišne ljubljence). Storitve so
namenjene zdravljenju ali ohranjanju zdravja živali.
- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (tudi dietna) ipd.
- veterinarska klinično-patološka in druga diagnostika
- cepljenje hišnih živali
Sem ne spada:
nastanitev hišnih živali brez zdravstvenih storite, gl. 96.09.11

75.00.12

Veterinarske storitve za rejne živali
Sem spada:
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za živino.
Storitve so namenjene zdravljenju ali ohranjanju zdravja živali.
- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (tudi dietna) ipd.
- veterinarska klinično-patološka in druga diagnostika
- cepljenje živine
Sem ne spada:
testiranje črede, kapuniranje ipd., gl. 01.62.10
striženje ovc, gl. 01.62.10
uhlevljenje živine, brez medicinske oskrbe, gl. 01.62.10

75.00.19

Druge veterinarske storitve
Sem spada:
- storitve veterinarskih bolnišnic in druge veterinarske storitve za druge
živali (razen hišnih živali in živine), npr. za kožuharje, živali v
zooloških vrtovih, cirkusih, v prosti naravi ipd. Storitve so namenjene
zdravljenju ali ohranjanju zdravja živali.
- bolnišnične, laboratorijske in tehnične storitve, hrana (tudi dietna) ipd.
- veterinarska klinično-patološka in druga diagnostika
- cepljenje živali
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77

Dajanje v najem
Sem ne spada:
finančni lizing, gl. 64.91.10

77.1

Dajanje motornih vozil v najem

77.11

Dajanje osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil brez voznika v najem
77.11.1

Dajanje osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil brez voznika v najem
77.11.10

Dajanje osebnih avtomobilov in lahkih motornih vozil brez voznika v najem
Sem spada:
- dajanje kombijev in podobnih vozil z nosilnostjo do 3,5 t brez voznika
v najem
Sem ne spada:
dajanje osebnih avtomobilov z voznikom v najem, gl. 49.32.12

77.12

Dajanje tovornjakov in drugih težkih vozil brez voznika v najem
77.12.1

Dajanje tovornjakov in drugih težkih vozil brez voznika v najem
77.12.11

Dajanje tovornjakov brez voznika v najem
Sem spada:
- dajanje vozil z nosilnostjo > 3,5 t, namenjenih predvsem prevozu
tovora (npr. polprikolic, traktorjev, tovornjakov, tovornih kombijev in
drugih večnamenskih vozil)
Sem ne spada:
- dajanje tovornih vozil v najem z voznikom, gl. 49.41.20

77.12.19

Dajanje avtobusov in drugih težkih vozil brez voznika v najem
Sem spada:
- dajanje potniških vozil, kot so npr. avtobusi ter drugih kopenskih vozil,
tudi vprežnih, brez voznikov v najem ali zakup
Sem ne spada:
dajanje potniških vozil z voznikom v najem, gl. 49.39.31
izposojanje koles, smuči, gl. 77.21.10
izposojanje motornih koles, počitniških prikolic, avtodomov brez
voznikov, gl. 77.39.13

77.2

Dajanje športne opreme in izdelkov široke porabe v najem

77.21

Dajanje športne opreme v najem
77.21.1

Dajanje športne opreme v najem
77.21.10

Dajanje športne opreme v najem
Sem spada:
- dajanje športne in rekreacijske opreme v najem:

jadrnic , kanujev, športnih čolnov brez posadke

jadralnih desk

smučarske opreme, drsalk

zmajev, jadralnih padal

koles, motorjev za motokros

opreme za plažo (senčnikov, ležalnikov ipd), opreme za
taborjenje

druge športne opreme (loparjev, palic, sedel, ipd.)
Sem ne spada:
dajanje jadrnic in čolnov s posadko v najem, gl. 50.10.20, 50.30.20
dajanje v najem balonov na vroč zrak in jadralnih letal brez pilota, gl.
77.35.10
izposojanje športne opreme kot integralni del obratovanja
rekreacijskih objektov, gl. 93.29.1
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Dajanje videokaset in plošč v najem
77.22.1

Dajanje videokaset in plošč v najem
77.22.10

Dajanje videokaset in plošč v najem
Sem spada:
- izposojanje posnetih videokaset, CD in DVD plošč, predvsem za
razvedrilo doma
- izposojanje video iger
Sem ne spada:
izposojanje videorekorderjev, gl. 77.29.11

77.29

Dajanje drugih izdelkov široke rabe v najem
77.29.1

Dajanje drugih izdelkov široke rabe v najem
77.29.11

Dajanje televizijskih in radijskih sprejemnikov, videorekorderjev in podobne
opreme v najem
Sem spada:
- izposojanje vseh vrst električnih in elektronskih naprav za domače
razvedrilo, kot so:

stereo sistemi, magnetofoni, televizorji, radijski sprejemniki in
videorekorderji

predvajalniki laserskih plošč in podobna oprema
Sem ne spada:
izposojanje posnetih CD, DVD plošč in video trakov, gl. 77.22.10

77.29.12

Dajanje pohištva in druge gospodinjske opreme v najem
Sem spada:
- izposojanje pohištva (tudi vzmetnic)
- izposojanje električnih gospodinjskih naprav, kot so: hladilniki, pralni
stroji, klimatske naprave, ventilatorji, opekači, mešalniki ipd.
- izposojanje kuhinjskega in namiznega jedilnega pribora, porcelana in
drugih gospodinjskih potrebščin
Sem ne spada:
izposojanje pisarniškega pohištva, gl. 77.33.11

77.29.13

Dajanje glasbil v najem

77.29.14

Dajanje gospodinjskega perila v najem
Sem spada:
- dajanje v najem prtov, brisač, zaves ipd.
Sem ne spada:
storitve, ki jih opravljajo pralnice perila, gl. 96.01.19

77.29.15

Dajanje tekstila, oblačil in obutve v najem
Sem spada tudi:
- izposoja kostumov
Sem ne spada:
zagotavljanje delovnih uniform in podobnih predmetov s strani pralnic,
gl. 96.01.1

77.29.16

Dajanje strojev in opreme „naredi sam“ v najem
Sem spada:
- dajanje v najem kosilnic za trato, strojčkov za hišna popravila ipd.,
brez upravljavca
Sem ne spada:
dajanje profesionalnih strojev v najem, gl. 77.3

77.29.19

Dajanje drugih izdelkov za osebno rabo in izdelkov široke rabe v najem
Sem spada:
- dajanje v najem ali zakup izdelkov široke rabe, npr.:

knjig, revij, časopisov

fotoaparatov, kamer, daljnogledov, optične opreme
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rastlin in cvetja
nakita, ur itd.
dajanje v najem medicinskih pripomočkov, npr. ber



-

Sem ne spada:
dajanje v najem vozil, gl.77.1
dajanje v najem športne opreme, gl. 77.21.10
dajanje v najem videoposnetkov, CD in DVD plošč, gl. 77.22.10
dajanje v najem glasbil, gl. 77.29.13
dajanje v najem gospodinjskega perila, gl. 77.29.14
dajanje v najem oblačil, obutve, gl. 77.29.15
dajanje v najem strojev in naprav za hišno rabo, gl. 77.29.16
dajanje v najem motornih koles, počitniških prikolic in avtodomov brez
voznika, gl. 77.39.13

77.3

Dajanje strojev, naprav in opreme brez upravljavcev v najem

77.31

Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
77.31.1

Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
77.31.10

Dajanje kmetijskih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje kmetijske mehanizacije brez
upravljavcev, npr. proizvodi iz razreda 28.30 kot so:

kmetijski traktorji in priključki zanje

stroji za setev in sajenje, žetev, spravljanje pridelkov in sortiranje ipd.
Sem ne spada:
- dajanje kmetijske in gozdarske mehanizacije in opreme v najem z
upravljalcem, gl. 01.61.10, 01.62.10, 02.40.10
- izposojanje kosilnic za trato, gl. 77.29.16

77.32

Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
77.32.1

Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
77.32.10

Dajanje gradbenih strojev in opreme brez upravljavcev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem gradbenih strojev in opreme brez upravljalcev v najem:

gradbenih strojev za odkop, ravnanje, nakladanje, traktorjev
goseničarjev, strojev za izdelavo cestišč itd.

gradbenih odrov brez postavljanja in razstavljan
Sem ne spada:
- dajanje gradbene mehanizacije v najem z upravljavci, gl. F

77.33

Dajanje pisarniške opreme in računalnikov brez operaterjev v najem
77.33.1

Dajanje pisarniške opreme in računalnikov brez operaterjev v najem
77.33.11

Dajanje pisarniške opreme tudi brez operaterjev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje vseh vrst pisarniških strojev in
opreme, kot so: kopirni, pisalni in knjigovodski stroji, kalkulatorji,
registrirne blagajne ipd.
- posojanje pisarniškega pohištva, sefov ipd.
Sem ne spada:
- dajanje računalnikov v najem brez operaterjev, gl. 77.33.12
- dajanje telefonske in telefaks opreme v najem ali zakup, gl. 77.39.14

77.33.12

Dajanje računalnikov brez operaterjev v najem
Sem spada:
- dajanje v najem, zakup ali izposojanje računalnikov in računalniške
opreme (brez operaterjev), kot so: centralne in procesne enote,
izhodne ali vhodne enote, magnetni ali optični čitalniki ipd.
Sem ne spada:
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dajanje računalnikov in računalniške opreme v najem ali zakup z
operaterjem ali upravljalcem, gl. 63.11

Dajanje ladij brez posadke v najem
77.34.1

Dajanje ladij brez posadke v najem
77.34.10

Dajanje ladij brez posadke v najem
Sem spada:
- dajanje v najem ali zakup plovil brez posadke, namenjenih predvsem
prevozu potnikov ali tovora (npr. ladij, trajektov, hidrogliserjev,
tankerjev, vlačilcev ipd.)
Sem ne spada:
dajanje morskih ladij s posadko v najem, gl. 50.10.20 za potniške
ladje, 50.20.21 za tovorne ladje
dajanje rečnih in jezerskih ladij s posadko v najem, gl. 50.30.20 za
potniške ladje, 50.40.21 za tovorne ladje
dajanje jadrnic čolnov, veslaških čolnov in podobnih plovil za zabavo
brez posadke v najem, gl. 77.21.10

77.35

Dajanje zrakoplovov brez posadke v najem
77.35.1

Dajanje zrakoplovov brez posadke v najem

77.35.10

Dajanje zrakoplovov brez posadke v najem
Sem spada:
- dajanje helikopterjev, letal, cepelinov, balonov na vroč zrak in drugih
zrakoplovov brez posadke v najem ali zakup
Sem ne spada:
dajanje zračnih plovil s posadko v najem, gl. 51.10.20
dajanje jadralnih letal in zmajev v najem, gl. 77.21.10

77.39

Dajanje drugih naprav, opreme in opredmetenih sredstev v najem
77.39.1

Dajanje drugih naprav, opreme in opredmetenih sredstev v najem
77.39.11

Dajanje tirnih vozil v najem
Sem spada:
- dajanje v nefinančni zakup ali najem tirnih vozil brez upravljalvcev:
lokomotiv, vagonov, tramvajev ipd.
Storitev lahko obsega tudi vzdrževanje, popravila, zavarovanje, garancije
Sem ne spada:
kreditiranje nakupa teh osnovnih sredstev, gl. 64.19.25, 64.92.15
dajanje tirnih vozil v finančni zakup, gl. 64.91.10
zavarovanje, plačano posebej, gl. 65.12.31
vzdrževanje in popravila tirnih vozil, plačana posebej, gl. 33.17.11

77.39.12

Dajanje zabojnikov v najem
Sem spada:
- dajanje transportnih zabojnikov v najem ali zakup
Sem ne spada:
- dajanje bivalnih zabojnikov v najem, gl. 77.39.19

77.39.13

Dajanje motornih koles, počitniških prikolic in avtodomov v najem
Sem ne spada:
dajanje vozil za javni potniški prevoz z voznikom v najem in zakup, gl.
49.39.31
dajanje koles, smuči v najem, gl. 77.21.10

77.39.14

Dajanje telekomunikacijske opreme v najem
Sem spada:
- dajanje profesionalne televizijske, radijske in komunikacijske opreme
in naprav brez upravljavcev v najem
- dajanje telefonov, telefaksov, mobilnih telefonov ipd. v najem
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Dajanje drugih naprav in opreme ter opredmetenih sredstev brez upravljavca v
najem, d. n.
Sem spada:
- dajanje v najem drugih strojev in naprav brez upravljavcev, razen
gospodinjskih in osebnih, npr.:

motorjev, turbin

obdelovalnih strojev

rudarskih, metalurških in drugih industrijskih strojev
- dajanje v najem drugih naprav:

igralnih avtomatov na žetone

razstavnega materiala

opreme za filmsko produkcijo

profesionalnih instrumentov za merjenje in kontrolo

bivalnih zabojnikov

palet
Sem spada tudi:
- dajanje v najem črede, tekmovalnih konj in drugih živali
Sem ne spada:
dajanje v najem kmetijskih in gozdarskih strojev in opreme, gl.
77.31.10
dajanje v najem gradbenih strojev, gl. 77.32.10
dajanje v najem pisarniških strojev in računalnikov, gl. 77.33.1
dajanje v najem transportnih zabojnikov, gl. 77. 39.12

77.4

Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih
izdelkov, razen avtorsko zaščitenih del

77.40

Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih
izdelkov, razen avtorsko zaščitenih del
77.40.1

Licenčne storitve za pravico uporabe intelektualne lastnine in podobnih izdelkov, razen
avtorsko zaščitenih del
Sem spada:
- dovoljevanje uporabe intelektualne lastnine in podobnih izdelkov. To
zajema pravico izkoriščanja teh izdelkov, npr. licenciranje tretji osebi,
uporabe patentov za izdelke in procese itd.
- Tu ni vključena omejena pravica uporabe, ki jo končni uporabnik
pridobi ob nakupu izdelka (npr. knjge, računalniške opreme ipd.)
Sem ne spada:
licenčne storitve za avtorske pravice (za knjige, filme, glasbo,
programsko opremo, računalniške igre), gl. ustrezno kategorijo v 58, 59
pravne storitve glede patentov, avtorskih pravic in drugih pravic
intelektualne lastnine, gl. 69.10.15
upravljanje pravic do uporabe industrijske lastnine (patentov, licenc,
blagovnih znamk, franšiz ipd.), gl. 74.90.20
upravljanje izključnih pravic do javne uporabe avtorskih del (copyright)
in dohodkov iz tega naslova, razen za filme in umetniška dela, gl.
74.90.20
77.40.11

Licenčne storitve za pravico uporabe rezultatov raziskovanja in razvoja
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico uporabe rezultatov raziskovanj in razvoja,
npr. izumov, sestave stvari, procesov, mehanizmov, električnih in
elektronskih vezij in naprav, farmacevtskih, kemičnih formul,
farmacevtske formulacije in nove oblike umetno proizvedenih živih
organizmov itd.

77.40.12

Licenčne storitve za pravico uporabe blagovnih znamk in franšiz
Sem spada:
- izdaja licenc za pravico uporabe blagovnih znamk in za delovanje
franšiz v zvezi z drugimi neproizvedenimi sredstvi
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Licenčne storitve za pravico uporabe preiskav in vrednotenja rudnih bogastev
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico uporabe podatkov o rudnih bogastvih, npr.
podatkov o nahajališčih nafte, plina, rud ipd.

77.40.14

Blagovne znamke in franšize

Sem spada:
- originalne blagovne znamke in franšize, tj. pravno registrirano
lastništvo določene zaščitne znamke
Ti proizvodi so proizvedeni za lasten račun, z namenom, da bi pridobili ugodnosti, ko bi
drugim dovolili uporabljati te blagovne znamke ali franšize.
Sem ne spada:
licensiranje pravice do uporabe blagovnih znamk in franšiz, gl.
77.40.12
raziskave in razvoj, ki vodijo do izdelka ali koncepta, ki postane
blagovna znamka, gl. oddelek 72
svetovanje o organizaciji tržnih kanalov (tudi za franšize), gl. 70.22.13
upravljanje s pravicami za uporabo blagovnih znamk in franšiz, gl.
74.90.20
77.40.19

Licenčne storitve za pravico uporabe druge intelektualne lastnine in podobnih
izdelkov razen avtorsko zaščitenih del
Sem spada:
- licenčne storitve za pravico uporabe drugih vrst intelektualne lastnine,
izdelkov kot so arhitekturni in inženirski načrti, industrijski vzorci ipd.
Sem ne spada:
licenčne storitve za pravico uporabe izvirnih zbirk podatkov ali
informacij iz raznih virov, gl. 58.12.30

78

Storitve pri zaposlovanju

78.1

Storitve agencij za zaposlovanje

78.10

Storitve agencij za zaposlovanje
78.10.1

Storitve agencij za zaposlovanje
78.10.11

Storitve za zaposlovanje vodilnih kadrov
Sem spada:
- iskanje in izbira vodilnih kadrov (višjih uradnikov in vodij). Storitve
vsebujejo:

razgovore z vodstveno ekipo naročnika

opis delovnega mesta, oglaševanje in iskanje kandidatov

razgovore s kandidati in njihovo testiranje, preverjanje priporočil
ipd.
Bodoči zaposleni/stranka se odloči, katerega kandidata bo
zaposlil.Storitev se plača ne glede na to, ali je kandidat sprejet ali
ne. Storitev je znana tudi kot pogodbeno iskanje kadrov.
Sem spada tudi:
- iskanje kadrov po internetu

78.10.12

Storitve za trajno zaposlovanje drugih delavcev, razen vodilnih kadrov
Sem spada:
- iskanje in izbira kandidatov v zvezi z zaposlovanjem osebja za
nedoločen čas. Storitve so namenjene delodajalcu ali delojemalcu in
vsebujejo:

opis delovnega mesta

razgovore s kandidati in njihovo testiranje

preverjanje priporočil ipd.
Storitev se obračuna samo ob uspešni zaposlitvi kandidata. Zajete so
storitve za zaposlitev kandidatov za nedoločen čas ter za vse ravni
delovnih mest, tako od najnižjih do vodilnih, razen tistih za
zaposlovanje prek storitve stalnega iskanja kadrov (retained search).
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-

storitve modnih agencij

Sem spada tudi:
- internetno iskanje kandidatov za stalno zaposlitev
Sem ne spada:
storitve osebnih agentov ali agencij , ki v imenu igralca iščejo zaposlitev
v gledaliških, filmskih, športnih predstavah ipd., gl. 74.90.20

78.2

Posredovanje začasne delovne sile

78.20

Posredovanje začasne delovne sile
78.20.1

Posredovanje začasne delovne sile
Sem spada:
- storitve zagotavljanja osebja za začasne delovne naloge.
- Podjetje za posredovanje začasne delovne sile najame svoje
zaposlene in jih odstopi stranki za podporo ali dopolnitev njene
delovne sile zaradi morebitne odsotnosti njenih zaposlenih,
začasnega pomanjkanja veščin, sezonskega dela ter posebnih nalog
in projektov. Zaposleni so na plačilni listi podjetja za posredovanje
začasne delovne sile, ki je pravno odgovorno za njihova dejanja, ko
pa delajo, so pod neposrednim nadzorom stranke. Podjetje za
zagotavljanje začasne delovne sile določa plačo, dodatke ipd. za
zaposlenega.
78.20.11

Posredovanje začasne delovne sile na področju računalništva in
telekomunikacij
Sem spada:
- posredovanje osebja za začasna dela na področju računalništva in
telekomunikacij: programerjev, sistemcev, računalniških operaterjev in
drugega osebja s področja informacijske tehnologije. Osebje najeme
in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.

78.20.12

Posredovanje začasne delovne sile na področju drugih pisarniških del
Sem spada:
posredovanje osebja za začasna pisarniška dela: tajnic, uradnikov,
knjigovodij, tipkaric itd. Osebje najame in plača posredovalec,
nadzoruje pa ga naročnik.

78.20.13

Posredovanje začasne delovne sile na področju trgovine
Sem spada:
- posredovanje osebja za začasna dela na področju trgovine:
prodajalcev, trgovskih pomočnikov, komercialistov itd. Osebje najame
in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.

78.20.14

Posredovanje začasne delovne sile na področju transporta, skladiščenja,
logistike ali proizvodnje
Sem spada:
- posredovanje osebja za začasna dela na področju transporta,
skladiščenja, logistike, industrije: gradbenih delavcev, šoferjev,
avtomehanikov, monterjev, upravljavcev strojev, transportnih
delavcev, fizičnih delavcev itd. Osebje najeme in plača posredovalec,
nadzoruje pa ga naročnik.

78.20.15

Posredovanje začasne delovne sile na področju gostinstva
Sem spada:
- posredovanje osebja za začasna dela na področju gostinstva: hostes,
kuharjev, natakarjev, sobarjev, receptorjev itd. Osebje najeme in plača
posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.

78.20.16

Posredovanje začasne delovne sile na področju zdravstva
Sem spada:
- posredovanje osebja za začasna dela na področju zdravstva:
negovalk, medicinskih sester, fizioterapevtov, zdravnikov itd. Osebje
najeme in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.
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Posredovanje začasne delovne sile na drugih področjih
Sem spada:
- posredovanje osebja za začasna dela na drugih področjih: učiteljev,
vodstvenega kadra in drugega osebja d. n. Osebje najeme in plača
posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.

78.3

Druga oskrba s človeškimi viri

78.30

Druga oskrba s človeškimi viri
Sem ne spada:
oskrba s človeškimi viri skupaj z nadzorom ali vodenjem posla, gl.
razred v posamezni gospodarski dejavnosti tega podjetja
oskrba z le eno funkcijo človeških virov, gl. razred v posamezni
gospodarski dejavnosti te funkcije
78.30.1

Druga oskrba s človeškimi viri
Sem spada:
- storitve zagotavljanja osebja za povečane delovne naloge.
Pod pogoji tega dogovora stranka lahko zaposli osebo ali osebe, ki jih
je najelo podjetje za posredovanje delovne sile in jih razporedilo na
delovno mesto, ali pa prenese del svoje obstoječe delovne sile na
podjetje za posredovanje delovne sile. Dolgoročno zaposleni so na
plačilni listi podjetja za posredovanje začasne delovne sile, ki je
pravno odgovorno za njihova dejanja, ko pa delajo, so pod nadzorom
stranke. Storitev vključuje najem delovne sile, najem osebja, najem
zaposlenih, podaljšano zaposlovanje ipd.
Sem ne spada:
posredovanje delovne sile za krajši čas - nadomeščanje, sezonsko
delo, občasno delo ipd, gl. 78.20
78.30.11

Druga oskrba s človeškimi viri na področju računalništva in telekomunikacij
Sem spada:
- posredovanje osebja za dela na področju računalništva in
telekomunikacij: programerjev, sistemcev, računalniških operaterjev in
drugega osebja s področja informacijske tehnologije. Osebje je
zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik.

78.30.12

Druga oskrba s človeškimi viri na področju drugih pisarniških del
Sem spada:
- posredovanje osebja za pisarniška dela: tajnic, uradnikov, knjigovodij,
tipkaric itd. Osebje je zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga
naročnik.

78.30.13

Druga oskrba s človeškimi viri na področju trgovine
Sem spada:
- posredovanje osebja za dela na področju trgovine: prodajalcev,
trgovskih pomočnikov, komercialistov itd. Osebje je zaposleno pri
posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik.

78.30.14

Druga oskrba s človeškimi viri za področje transporta, skladiščenja, logistike ali
proizvodnje
Sem spada:
- posredovanje osebja za dela na področju transporta, skladiščenja,
logistike, industrije: gradbenih delavcev, šoferjev, avtomehanikov,
monterjev, upravljavcev strojev, transportnih delavcev, fizičnih
delavcev itd. Osebje je zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga
naročnik.

78.30.15

Druga oskrba s človeškimi viri na področju gostinstva
Sem spada:
- posredovanje osebja za dela na področju gostinstva: hostes, kuharjev,
natakarjev, sobarjev, receptorjev itd. Osebje je zaposleno pri
posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik.
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Druga oskrba s človeškimi viri na področju zdravstva
Sem spada:
- posredovanje osebja za dela na področju zdravstva: negovalk,
medicinskih sester, fizioterapevtov, zdravnikov itd. Osebje je
zaposleno pri posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik.

78.30.19

Druga oskrba s človeškimi viri, d. n.
Sem spada:
- posredovanje osebja za dela na drugih področjih: učiteljev,
vodstvenega kadra in drugega osebja, d. n. Osebje je zaposleno pri
posredovalcu, nadzoruje pa ga naročnik.

79

Storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in
druge s potovanji povezane storitve

79.1

Storitve potovalnih agencij in organizatorjev potovanj

79.11

Storitve potovalnih agencij
79.11.1

Storitve potovalnih agencij za rezervacije prevozov
Sem spada:
- storitve v zvezi s prodajo prevozov in s tem povezane storitve.
- Storitev vključuje preskrbo vozovnic po izboru naročnika, svetovanje o
drugih možnostih prevoza do namembnega kraja, rezervacijo
prevozov, tako domačih kot mednarodnih in podobne storitve. Storitve
se lahko izvajajo osebno, prek telefona ali interneta. Vključene so tudi
storitve preprodaje.
79.11.11

Storitve rezervacij za polete

79.11.12

Storitve rezervacij za železniške prevoze

79.11.13

Storitve rezervacij za avtobusne prevoze

79.11.14

Storitve rezervacij za najem vozil

79.11.19

Storitve rezervacij za druge prevoze
Sem spada:
- urejanje rezervacij za druge storitve d. n., kot npr.:
- storitve rezervacij in dobava vozovnic za prevoz s trajekti in ladjami,
prevozov do letališč in druge prevoze

79.11.2

Storitve potovalnih agencij za rezervacije gostinskih nastanitev, križarjenj in paketnih
potovanj
79.11.21

Storitve rezervacij za gostinske nastanitve
Sem spada:
- priprava rezervacij za gostinske nastanitve, tako v domačih objektih
kot v tujini
- organiziranje menjave nastanitve z drugimi lastniki stanovanj

79.11.22

Storitve rezervacij za križarjenja
Sem spada:
- storitve za večdnevna, enodnevna ali krajša križarjenja

79.11.23

Storitve rezervacij za paketna potovanja
Sem spada:
- storitve rezervacij za paketna potovanja doma in po tujini

79.12

Storitve organizatorjev potovanj
79.12.1

Storitve organizatorjev potovanj
79.12.11

Priprava paketnih potovanj in aranžmajev
Sem spada:
- organiziranje, sestavljanje in trženje:

paketnih potovaj, doma ali v tujini
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potovalnih aranžmajev za skupine, lahko tudi po željah
naročnikov
Takšen paket običajno vključuje nakup in preprodajo prevoza potnikov
in prtljage, nastanitev, hrano in ogled znamenitosti. Paketno potovanje
se lahko proda posamezniku ali na debelo potovalnim agentom ali
drugim organizatorjem potovanj.



79.12.12

Storitve vodenja potovanj
Sem spada:
- storitve samostojnih voditeljev potovanj

79.9

Druge s potovanji povezane storitve in rezervacije

79.90

Druge s potovanji povezane storitve in rezervacije
Sem ne spada:
storitve potovalnih agencij, gl. 79.11
storitve organizatorjev potovanj in vodenje potovanj, gl. 79.12.1
79.90.1

Storitve turistične promocije in posredovanje turističnih informacij
79.90.11

Storitve turistične promocije
Sem spada:
- promocija turizma za države, regije ali skupnosti

79.90.12

Posredovanje turističnih informacij
Sem spada:
- posredovanje informacij obiskovalcem ali potencialnim obiskovalcem
glede destinacije, priprava brošur, itd.

79.90.2

Storitve turističnih vodnikov
79.90.20

Storitve turističnih vodnikov
Sem spada:
- storitve turističnih vodnikov, samostojnih ali agencijskih
Sem ne spada:
storitve tolmačev, gl. 74.30.12
vodenje potovanj, gl. 79.12.12
storitve gorskih in lovskih vodnikov, gl. 93.19.13

79.90.3

Druge s potovanji povezane storitve
79.90.31

Storitve za izmenjavanje v objektih s časovnim zakupom
Sem spada:
- izmenjava in rezervacija (pogosto na temelju točk) za lastnike
objektov s časovnim zakupom

79.90.32

Storitve rezervacij za kongresna središča in razstavne prostore
Sem ne spada:
organiziranje kongresov in srečanj, gl. 82.30.11

79.90.39

Storitve rezervacij vstopnic za prireditve in druge storitve rezervacij
Sem spada:
- storitve rezervacij vstopnic za gledališke predstave, koncerte, športne
prireditve ipd.

80

Varovanje in poizvedovalne storitve

80.1

Varovalne storitve

80.10

Varovalne storitve
80.10.1

Varovalne storitve
80.10.11

Storitve z oklepnimi vozili
Sem spada:
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-

80.10.12

zagotavljanje oklepnega vozila za pobiranje in dostavo denarja,
izkupička ali drugih dragocenosti z najetim osebjem za neposredno
zaščito imetja med prevozom:

bančne storitve dvigov in pologov

storitve prenosa vrednostnih papirjev

Storitve straže
Sem spada:
- storitve osebja, ki varujejo osebe ali premoženje pred poškodovanjem,
krajo, vandalizmom ali protizakonitim vstopom:

storitve varnostnikov

storitve telesnih stražarjev

storitve čuvajev, tudi psov čuvajev

storitve vratarjev

storitve paznikov ipd.
Sem ne spada:
storitve za javni red in varnost, gl. 84.24.1

80.10.19

Druge storitve v zvezi z varovanjem
Sem spada:
- dresiranje psov čuvajev
- storitve s poligrafom
- jemanje prstnih odtisov
- varnostno uničevanje zaupnih dokumentov
Sem ne spada:
svetovanje o varovanju podatkov v informatiki, gl. 62.02.20
varovanje pred požari, gl. 84.25.11

80.2

Nadzor delovanja varovalnih sistemov

80.20

Nadzor delovanja varovalnih sistemov
80.20.1

Nadzor delovanja varovalnih sistemov
80.20.10

Nadzor delovanja varovalnih sistemov
Sem spada:
- vzdrževanje in nadzor varnostnih sistemov (npr. protivlomnih,
protipožarnih) s pomočjo sprejema alarmnih signalov
- preverjanje, če vsi sistemi delujejo pravilno
- obveščanje policije, gasilcev ipd. v primeru potrebe
Sem spada tudi:
- daljinski nadzor
- montaža sistemov skupaj s storitvami nadzora
Sem ne spada:
montaža varovalnih sistemov, brez nadzora, gl. 43.21.10
maloprodaja varnostnih naprav, kot so ključavnice, varovalni sistemi
ipd., brez nadzora, gl. 47.00.59
svetovanje o varnosti kot samostojna storitev, gl. 74.90.15
izdelava kopij ključev, gl. 95.29.19

80.3

Poizvedovanje in iskanje

80.30

Poizvedovanje in iskanje
80.30.1

Poizvedovanje in iskanje
80.30.10

Poizvedovanje in iskanje
Sem spada:
- pozvedovanje in raziskovanje v primerih kriminala, tatvin, sleparstva,
nepoštenosti, in drugih kaznivih dajanj
- detektivske storitve v primerih izginulih oseb, raziskovanja domačih
razmer ipd.
- varstvo pred tatovi v trgovinah, hotelih ipd.
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Sem spada tudi:
- kontrola bolniških dopustov
Sem ne spada:
poizvedovanje o kreditni sposobnosti, gl. 82.91.11

81

Oskrba stavb in okolice

81.1

Vzdrževanje objektov in hišniške storitve

81.10

Vzdrževanje objektov in hišniške storitve
81.10.1

Vzdrževanje objektov in hišniške storitve
81.10.10

Vzdrževanje objektov in hišniške storitve
Sem spada:
- kombinirane pomožne hišniške storitve za vzdrževanje objektov
naročnika, npr:

splošno čiščenje notranjosti objekta in njegove okolice

skrb za odstranjevanje odpadkov in smeti

vratarske storitve in razdeljevanje poštnih pošiljk

manjša popravila

kontroliranje grelnega in ventilacijskega sistema ter podobna
hišniška opravila
Sem ne spada:
izvajanje samo ene pomožne storitve (npr. samo čiščenje), gl.
razvrstitev glede na storitev
zagotavljanje opravljanja celotne storitve vodenja obratovanja
objektov kot so hoteli, restavracije, rudniki, bolnišnice ipd., gl.
razvrstitev glede vrsto dejavnosti, ki potekajo v objektu

81.2

Čiščenje

81.21

Splošno čiščenje stavb
81.21.1

Splošno čiščenje stavb
81.21.11

Splošno čiščenje na domu
Sem spada:
- gospodinjska opravila za gospodinjstva
Sem spada tudi:
- storitve večopravilne osebe (hišnika) na domu, kot npr. popravilo WC,
ki pušča, zamenjava žarnic ali varovalk ipd.
Sem ne spada:
- specializirano čiščenje notranjosti, npr. čiščenje dimnikov, čiščenje
kaminov, peči, peči za sežiganje, kotlov, prezračevalnih kanalov,
izpušnih enot, gl. 81.22.1

81.21.12

Drugo splošno čiščenje stavb
Sem spada:
- storitve, ki obsegajo čiščenje in vzdrževanje stanovanj, stavb,
poslovnih, upravnih in industrijskih objektov:

čiščenje in voskanje tal

notranje čiščenje sten

poliranje pohištva

druga hišniška vzdrževalna dela, tudi manjša popravila
Sem ne spada:
vsakodnevna gospodinjska opravila za gospodinjstva, glej 81.21.11
specializirano čiščenje notranjosti, npr. čiščenje dimnikov, čiščenje
kaminov, peči, peči za sežiganje, kotlov, prezračevalnih kanalov,
izpušnih enot, gl. 81.22.1

81.22

Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.22.1
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Čiščenje oken
Sem spada:
- čiščenje oken in izložb v stanovanjskih in poslovnih prostorih in drugih
stavbah
- čiščenje zunanjih oken z uporabo visečih odrov

81.22.12

Specializirano čiščenje
Sem spada:
- specializirano čiščenje računalniških prostorov
- čiščenje rezervoarjev in cistern, ki so deli industrijskih naprav ali
prevoznih sredstev
- čiščenje industrijske mehanizacije
- sterilizacija objektov ali prostorov (npr. operacijskih dvoran)
- čiščenje zunanjosti stavb vseh vrst vključno z uradi, tovarnami,
trgovinami itd.
- drugo specializirano čiščenje
Sem ne spada:
čiščenje hlevov, kurnikov in podobnih kmetijskih objektov, gl. 01.62.10
vzdrževanje naprav in napeljav za centralno ogrevanje, gl. 33.11.16 in
43.22.12
čiščenje novogradenj pred prevzemom, gl. 43.39.19
čiščenje zunanjosti stavb s paro, peskanje fasad, gl. 43.99.90
čiščenje dimnikov in kurišč, gl. 81.22.13
čiščenje preprog, tekstilnih oblog, oblazinjenega pohištva, gl. 96.01.19

81.22.13

Čiščenje dimnikov in kurišč
Sem ne spada:
tehnično merjenje in analiziranje dimnih plinov, gl. 71.20.11
vzdrževanje napeljav centralnega ogrevanja, gl. 43.22.12

81.29

Drugo čiščenje
81.29.1

Drugo čiščenje
81.29.11

Dezinfekcija in zatiranje škodljivcev
Sem spada:
- dezinfekcija stanovanjskih prostorov in stavb
- dezinfekcija vozil in plovil
- iztrebljanje žuželk, glodalcev in drugih škodljivcev
- zapraševanje mrčesa na terenu
Sem ne spada:
zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.61.10
čiščenje kurnikov, svinjakov, hlevov, gl. 01.62.10
impregnacija lesa, gl. 16.10.91
čiščenje onesnaženih zemljišč in podtalnice, gl. 39.00.11
saniranje stavb, odstranjevanje azbesta, svinca ipd., gl. 39.00.14

81.29.12

Čiščenje cest in odstranjevanje snega
Sem spada:
- pometanje in čiščenje cest, vzletno - pristajalnih stez, parkirišč in
drugih prometnih površin
- soljenje in peskanje cestišč
- pluženje snega in odstranjevanje ledu

81.29.13

Druge storitve javne higiene
Sem spada:
- čiščenje plaž
Sem ne spada:
zatiranje škodljivcev v kmetijstvu, gl. 01.61.10
čiščenje naftnih razlitij in drugega onesnaženja obale, gl. 39.00
razkuževanje in deratizacija stavb in drugih nekmetijskih zgradb, gl.
81.29.11
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Drugo čiščenje, d. n.
Sem spada:
- nespecializirano čiščenje: avtobusov, podzemnih železnic, vlakov,
letal, ladij in drugih prevoznih sredstev
- čiščenje notranjosti tankerjev
- čiščenje steklenic
- čiščenje in vzdrževanje plavalnih bazenov
- drugo čiščenje
Sem ne spada:
čiščenje kmetijskih poslopij (hlevov, kurnikov, svinjakov itd.), gl.
01.62.10
saniranje okolja, gl. 39.00
čiščenje zunanjosti stavb, gl. 43.39.19
pranje avtomobilov, gl. 45.20.30
čiščenje preprog, oblazinjenega pohištva, tapiserij itd., gl. 96.01.19

81.3

Urejanje okolice

81.30

Urejanje okolice
81.30.1

Urejanje okolice
81.30.11

Urejanje vrtov
Sem spada:
- sejanje, nega in vzdrževanje parkov in vrtov za gospodinjstva
Sem spada tudi:
- manjša priložnostna oblikovalska in gradbena dela (osnovno
modeliranje, postavljanje podpornih zidov, sprehajalnih poti itd.)
Sem ne spada:
komercialne proizvodne in sejalne storitve za komercialno pridelavo
rastlin, dreves, gl. oddelke 01, 02
drevesnice in storitve drevesnic, gl. 01.30.10, 02.10.20
gradbena dela za potrebe urejanja krajine, gl. področje F
oblikovanje krajine in arhitekturne storitve, gl. 71.11.4

81.30.12

Druge storitve urejanja okolice
Sem spada:
- sajenje, nega in vzdrževanje:

parkov in vrtov zasebnih in javnih stanovanj

parkov in vrtov javnih in pol-javnih stavb (šole, bolnišnice,
upravne stavbe, cerkvene stavbe, itd.)

skupnih površin (parki, zelenice, pokopališča itd.)

zelenic ob avtocestah (ob cestah, železniških progah, tramvajskih
linijah, vodnih poteh, pristaniščih)

industrijskih in poslovnih stavb

zelenja za zgradbe (strešni vrtovi, fasadna zelenja, notranji vrtovi
itd)

zelenja za športna igrišča (površine za nogomet, igrišča za golf,
itd.), igrišča, trate za sončenje idr.

rekreacijskih parkov

stoječih in tekočih voda (bazeni, izmenično vlažna območja,
ribniki, bazeni, jarki, kanalizacijski sistemi tovarn)
- ponovne zasaditve drevja, drevesnice in zdravljenje dreves za
nekmetijske rastline
- storitve sajenja in urejanja krajine za zaščito pred hrupom, vetrom,
erozijo
- druge krajinske storitve za nekmetijska ali ne-gozdna zemljišča:
renaturacija, rekultivacija, področja hrambe, melioracija, anti-poplavni
bazeni itd.
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Sem spada tudi:
- manjša priložnostna oblikovalska in gradbena dela (osnovno
modeliranje, postavljanje podpornih zidov, sprehajalnih poti itd.)
Sem ne spada:
komercialne proizvodne in sejalne storitve za komercialno pridelavo
rastlin, dreves, gl. oddelke 01, 02
drevesnice in storitve drevesnic, gl. 01.30.10, 02.10.20
storitve vzdrževanja kmetijskih zemljišč z namenom, da ostanejo v
dobri kmetijski in okoljski formi, gl. 01.61.10
gradbena dela za potrebe urejanja krajine, gl. področje F
oblikovanje krajine in arhitekture storitve, gl. 71.11.4
storitve sajenja, oskrbe in vzdrževanja domačih vrtov, gl. 81.30.11

82

Pisarniške in spremljajoče poslovne storitve

82.1

Pisarniške in spremljajoče poslovne storitve

82.11

Celovite pisarniške storitve
82.11.1

Celovite pisarniške storitve
82.11.10

Celovite pisarniške storitve
Sem spada:
- opravljanje kombinacije vsakodnevnih pisarniških storitev kot npr.
recepcija, fakturiranje, vodenje evidenc, storitve vložišča ipd. za
plačilo ali po pogodbi.
Sem ne spada:
izvajanje ene same od teh storitev se razvršča glede na vrsto storitve

82.19

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve
82.19.1

Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve
82.19.11

Fotokopiranje in podobno razmnoževanje gradiv
Sem spada:
- razmnoževanje gradiva z različnimi postopki, kot je diazokopiranje,
fotokopiranje, šapirografija ipd., razen tiska
Sem ne spada:
tiskanje dokumentov, gl. 18.12.19
fotografsko razmnoževanje, gl. 74.20

82.19.12

Priprava adresarjev in razpošiljanje
Sem spada:
- priprava imenikov in adresarjev iz telefonskih imenikov in drugih virov
- storitve priprave in razpošiljanja materialov (npr. reklamni material,
obvestila ipd.) po pošti: naslavljanje kuvert, pakiranje, pečatenje,
tehtanje in pošiljanje
Sem ne spada:
kurirske storitve, gl. 53.20.1
storitve, povezane s podatkovnimi bazami, gl. 63.11.1
združevanje drugih informacij in podatkov iz raznih virov, gl. 63.99.10
izvirniki adresarjev, pripravljenih iz raznih virov, gl. 63.99.20
razdeljevanje reklamnih materialov, gl. 73.11.19

82.19.13

Priprava dokumentov in druge posamične pisarniške storitve
Sem spada:
- priprava dokumentov, korekturno branje
- urejanje dokumentov ali lektoriranje
- tipkanje, oblikovanje besedil
- pomožne tajniške storitve
- prepis dokumentov, pisanje pisem, povzetkov
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drugo kopiranje dokumentov brez storitev tiskanja (tj. ofsetni tisk, hitri
tisk, digitalni tisk, priprava za tisk)
druge pisarniške storitve

Sem ne spada:
priprava za tisk, gl. 18.13.10
priprave dobesednih zapisnikov (npr. na sodiščih), stenografske
storitve, gl. 82.99.11

82.2

Storitve klicnih centrov

82.20

Storitve klicnih centrov
82.20.1

Storitve klicnih centrov
82.20.10

Storitve klicnih centrov
Sem spada:
- telefonski stiki s kupci ali drugimi osebami in podobne tehnične
storitve po navodilih naročnika in za njegov račun:

sprejemanje klicev kupcev in odgovarjanje nanje, tudi z
avtomatskimi odzivniki, telefoni, povezanimi z računalniki ali
interaktivnim glasovnim kontaktom (npr. posredovanje naročil,
dajanje informacij o proizvodih, sprejemanje pritožb)

klicanje kupcev ali drugih oseb v zvezi s prodajo in trženjem po
navodilih naročnika in za njegov račun (npr. prodaja po telefonu,
preverjanje naslovov ipd.)
Sem ne spada:
pospeševanje prodaje, če ni prejetih naročil, gl. 73.11.19
raziskovanje trga, gl. 73.20.1
raziskovanje javnega mnenja, gl. 73.20.20

82.3

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

82.30

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.30.1

Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.30.11

Organiziranje kongresov in srečanj
Sem spada:
- organiziranje in vodenje prireditev, kot so znanstvena in gospodarska
srečanja, kongresi, konference ipd., z ali brez lastnega osebja za
izvedbo in opremljanjem prostorov za prireditve:

svetovanje glede o vseh vidikih prireditve, vključno z opredelitvijo
ciljev, financiranjem (sponzorstvom, vstopninami, prispevki,
kotizacijami itd.)

pomoč pri izbiri prizorišča in organiziranju dostopnosti

trženje in stiki z javnostjo v zvezi s prireditvijo, zagotavljanje
povezovalca prireditve

organiziranje začasne pisarne za prireditev (vpisovanje
udeležencev, razmnoževanje in prevajanje gradiv, priprava
izvlečkov ipd.)

organiziranje informativne službe na prireditvi, tudi prek
elektronskih medijev

oskrba s tehničnimi pripomočki za prireditev, kot so avdiovizuelna
oprema, npr. slušalke, računalniki, zasloni, zvočniki itd.

organiziranje namestitve in prevozov za udeležence, preskrbe s
hrano in pijačo, obiskov itd.

organizacija simultanega prevajanja
Te storitve lahko plača organizator prireditve po pogodbi, ali pa
se jih plača z vstopnino oziroma kotizacijo udeležencev.

82.30.12

Organiziranje sejmov in razstav
Sem spada:
- organiziranje in vodenje sejmov in razstav, tudi z zagotavljanjem
osebja za izvedbo in opremljanjem prostorov za razstave:

svetovanje glede prireditev, z opredelitvijo ciljev in financiranja
(sponzorstvo, vstopnine, prispevki, reklame itd.)
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82.9

pomoč pri izbiri prizorišča in organiziranju dostopnosti
trženje in stiki z javnostjo v zvezi s prireditvijo
organiziranje začasne pisarne za prireditev (vpisovanje
udeležencev, razmnoževanje in prevajanje gradiv ipd.)
organiziranje informativne službe na prireditvi, tudi prek
elektronskih medijev
oskrba s tehničnimi pripomočki za prireditev, avdiovizuelno
opremo, kot so npr. zasloni, zvočniki itd.
organiziranje namestitve in prevozov za udeležence, preskrbe s
hrano in pijačo, obiskov itd.

Druge spremljajoče storitve za poslovanje

82.91

Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.91.1

Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.91.11

Ocenjevanje kreditne sposobnosti
Sem spada:
- poročanje o kreditni sposobnosti fizičnih in pravnih oseb
- raziskovanje in ocena finančnega stanja potencialnih prosilcev za
kredite ipd.
- kreditne preiskovalne službe

82.91.12

Zbiranje terjatev in izterjava računov
Sem spada:
- storitve zbiranja terjatev, čekov, pogodb ali bankovcev in nakazilo
denarja strankam
- zbiranje rednih terjatev (npr. računov za komunalne storitve) in
izterjava neplačanih terjatev
- nakup neplačanih terjatev in dolgov ter njihova naknadna izterjava
Sem ne spada:
odkup zapadlih terjatev (factoring), gl. 64.99

82.92

Pakiranje
82.92.1

Pakiranje
82.92.10

Pakiranje
Sem spada:
- pakiranje blaga za tuj račun (npr: živil, farmacevtskih izdelkov, čistil,
toaletnih potrebščin ipd.) z uporabo različnih tehnik avtomatskega ali
ročnega pakiranja
- pakiranje v mehurjaste ovoje, folije, vakuumsko pakiranje ipd.
- zavijanje, pečatenje, pakiranje v vrečke, stekleničenje ter lepljenje
nalepk ali označevanje na embalažo
- zavijanje paketov in daril
- pakiranje kovancev in bankovcev
- stekleničenje tekočin, vključno s pijačami in hrano
Sem ne spada:
tiskanje informacij na embalažo, gl. 18.12.16, 18.12.19
pakiranje in zlaganje, povezano s prevozom, gl. 52.29.20
oblikovanje embalaže, gl. 74.10.19
pakiranje lastnega blaga za svoj račun, gl. ustrezno postavko v C

82.99

Druge pomožne poslovne storitve
82.99.1

Druge pomožne poslovne storitve
82.99.11

Priprava zapisnikov in stenografske storitve
Sem spada:
- opravljanje dobesednih zapisov, npr. na sodiščih
- stenografske storitve
Sem ne spada:
prepis dokumentov, pisanje pisem, povzetkov, gl. 82.19.13
293

N DRUGE POSLOVNE IN POMOŽNE STORITVE
82.99.12

CPA Ver. 2.1 - KLASIFIKACIJA PROIZVODOV PO DEJAVNOSTI

Pomožne storitve s pomočjo telefona
Sem spada:
- odgovarjanje na telefonske klice
- bujenje po telefonu
Sem ne spada:
storitve računalniško avtomatizirane sporočilne službe, gl. 63.99.10
storitve klicnih centrov, gl. 82.20.10

82.99.19

Druge pomožne poslovne storitve, d. n.
Sem spada:
- simultano podnaslavljanje televizijskih prenosov konferenc, srečanj v
živo
- storitve črtnega kodiranja
- pogodbeno organiziranje nabiralnih akcij in skladov
- pobiranje kovancev iz parkirnih ur
- odčitavanje števcev porabe vode, elektrike, plina ipd.
- dejavnost samostojnih dražbarjev
- izvajanje programov zvestobe kupcev (točke zvestobe, posebni
popusti ipd.)
- druge spremljajoče poslovne storitve
Sem ne spada:
naslavljanje in podnaslavljanje filmov, gl. 59.12.16
storitve v povezavi z reklamiranjem in prodajno promocijo, gl. 73.1
prepisovanje dokumentov, gl. 82.19.13
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84

Storitve javne uprave in obrambe; storitve obvezne
socialne varnosti

84.1

Storitve državne uprave ter storitve za ekonomsko in socialno politiko
skupnosti

84.11

Splošne storitve javne uprave
84.11.1

Splošne storitve javne uprave
84.11.11

Izvršilne in zakonodajne storitve
Sem spada:
- izvršilne in zakonodajne storitve raznih organov na različnih ravneh
uprave, tj. na centralni, regijski in lokalni
- Sem spada tudi:
- zakonodajne in izvršilne storitve, ki jih opravljajo ministrstva in drugi
upravni ali svetovalni organi, pridruženi zakonodajnim in izvršilnim
organom

84.11.12

Finančne in davčne storitve javne uprave
Sem spada:
- upravljanje in nadzor v finančnih in davčnih zadevah

operativne storitve za davčni sistem

pobiranje davkov in carin

preiskovanje kršitev plačila davkov
- upravljanje javnih skladov in javnega dolga

84.11.13

Storitve za splošno gospodarsko in družbeno načrtovanje ter statistiko
Sem spada:
- upravne in operativne storitve za splošno gospodarsko in družbeno
načrtovanje
- storitve načrtovalnih in statističnih uradov, ki delujejo na različnih
ravneh uprave
- storitve drugih uradov, pisarn ali programskih enot, ki opredeljujejo,
koordinirajo in pogosto nadzorujejo izvajanje splošnih gospodarskih in
družbenih načrtov ter programov

84.11.14

Storitve javne uprave v zvezi s temeljnimi raziskovanji
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo zavodi, pisarne in podobne vladne
enote pri zagotavljanju namenskih sredstev ter spremljanju temeljnih
raziskovanj
Sem ne spada:
raziskovanje in eksperimentalni razvoj, gl.72
upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov s
področja zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih
storitev, gl. 84.12.12
storitve javne uprave za politike za politike raziskovanja in razvoja,
namenjene za izboljšanje gospodarske uspešnosti in konkurenčnosti,
gl. 84.13.1
storitve javne uprave za politike raziskovanja in razvoja, povezane z
obrambo, in s tem povezanimi sredstvi, gl. 84.22.1

84.11.19

Druge splošne storitve javne uprave
Sem spada:
- upravne, operativne in pomožne storitve javne uprave, ki niso
uvrščene v nobeno od prejšnjih kategorij
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storitve, ki jih zagotavljajo programske enote, ki se ukvarjajo z
nesamoupravnimi zadevami in z zadevami, povezanimi s skrbniškimi
ozemlji
storitve javne uprave pri izvajanju volitev

Pomožne storitve za javno upravo
84.11.21

Pomožne storitve za javno upravo na področju kadrov
Sem spada:
- upravne in operativne storitve za splošne kadrovske zadeve, ki so ali
pa niso povezane s posebno funkcijo
- storitve v zvezi z razvojem in uvajanjem splošne kadrovske politike,
postopki izbora in predstavitve, metode ocenjevanja, opisi del,
vrednotenje in razvrščanje poslov, upravljanje predpisov javne uprave
in podobne zadeve

84.11.29

Druge pomožne storitve za javno upravo
Sem spada:
- storitve, povezane z javnimi naročili in nabavo
Sem ne spada:
storitve obratovanja vladnih objektov, gl. 68.20.12, 68.32.13
storitve obratovanja državnih arhivov, gl. 91.01.12

84.12

Storitve javne uprave na področju urejanja zdravstva, izobraževanja, kulture in
sociale, razen obvezne socialne varnosti
84.12.1

Storitve javne uprave na področju urejanja zdravstva, izobraževanja, kulture in sociale,
razen obvezne socialne varnosti
Sem spada tudi:
- upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov za ta
področja
84.12.11

Storitve javne uprave na področju izobraževanja
Sem spada:
- storitve javne uprave za različne izobraževalne ustanove
- upravljanje, poslovanje, nadzor in pomoč vsem vrstam šol in drugim
izobraževalnim ustanovam
- storitve obveščanja javnosti o izobraževalnem sistemu na splošno, ki
jih zagotavljajo vladne službe posebnih programskih enot
Sem ne spada:
pomožne storitve za izobraževanje, gl. 85.60.10

84.12.12

Storitve javne uprave na področju zdravstva

Sem spada:
- storitve javne uprave za vse vrste zdravstvenih in socialnih storitev
- upravljanje, poslovanje, nadzor in pomoč splošnim ter specializiranim
zdravstvenim in zobozdravstvenim ustanovam, plus storitve nege in
okrevanja na domu
- storitve upravljanja, vodenja, delovanja in podpore na področju
javnega zdravja, kot so delovanje krvne banke, odkrivanje bolezni,
- preventiva, vodenje programov za kakovost zdravil, nadzorovanje
rojstev ipd.
Te storitve pogosto opravljajo specializirane skupine, ki niso povezane z bolnišnicami,
klinikami ali splošnimi zdravniki.
Sem ne spada:
storitve javne uprave za programe pomoči v času bolezni, materinstva
ali začasne delovne nezmožnosti, gl. 84.30.11
zdravstvene storitve, gl. 86
storitve socialnega varstva, gl. 87
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Storitve javne uprave na področju stanovanjskih in komunalnih zadev
Sem spada:
- storitve javne uprave v zvezi s stanovanjskimi zadevami in zadevami
splošnega komunalnega razvoja, oskrbe z vodo, sanitarne ureditve in
javne razsvetljave
- storitve, povezane z razvojem, nadzorom in vrednotenjem stanovanj
in stanovanjskih standardov (razen gradbenih)
- storitve javne uprave za nadzor najemnin in upravičenosti do državno
subvencioniranih stanovanj
- storitve s področja stanovanjskih zadev za širšo javnost ali za ljudi s
posebnimi potrebami
- obveščanje javnosti o stanovanjskih zadevah
- storitve, ki jih opravljajo uradi, oddelki in enote, ki se ukvarjajo z
razvojem in upravljanjem predpisov v zvezi z oskrbo z vodo
- storitve javne uprave v zvezi z odvozom in odlaganjem odpadkov,
kanalizacijo in čiščenjem ulic
- standardi onesnaževanja, izkazovanje informacij o onesnaževanju
- storitve javne uprave glede okoljevarstvenih programov
Sem ne spada:
ravnanje z odpadki in odplakami ter saniranje okolja, gl. 37, 38, 39

84.12.14

Storitve javne uprave na področju rekreacije, kulture in religije
Sem spada:
- storitve javne uprave na področju športa, rekreacije, kulture in religije
- storitve za kulturne objekte in posamezne umetnike in tudi
organizacije, ki se ukvarjajo s promocijo kulturnih dejavnosti, vključno
z razdelitvijo javnih sredstev za umetnike
- pomoč pri državnih, regijskih in lokalnih praznovanjih
- pomoč pri delovanju verskih institucij
Sem ne spada:
storitve knjižnic, arhivov, gl. 91.01.1
obratovanje športnih objektov, gl. 93.11.10
promocija in organizacija športnih dogodkov, gl. 93.12.10, 93.19.11
druge storitve za prosti čas, gl. 92.00, 93.21, 93.29

84.13

Storitve javne uprave za učinkovitejše poslovanje podjetij
84.13.1

Storitve javne uprave za učinkovitejše poslovanje podjetij
Sem spada tudi:
- upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov za ta
področja
- pomožne in informacijske storitve za te zadeve
Sem ne spada:
raziskovanje in eksperimentalni razvoj, gl. 72
84.13.11

Storitve javne uprave na področju kmetijstva, gozdarstva, ribolova in lova
Sem spada:
- storitve javne uprave v zvezi z:

upravljanjem kmetijskih zemljišč, agrarno reformo in urejanjem
zemljišč

stabilizacijo agrarnega trga

veterinarskimi zadevami

gozdarstvom

ribištvom in lovom
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v
zvezi z:

zaščito in izboljšavo kmetijskih zemljišč

kontrolo in zatiranjem škodljivcev, mrčesa in rastlinskih bolezni

pregledom in ocenjevanjem pridelkov
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upravne storitve, ki se nanašajo na regulacijo del v gozdovih, izdajo
sečnih dovoljenj, pogozdovanje, varstvo gozdov ipd.
storitve javne uprave, ki se nanašajo na delovanje in pomoč lovskim
rezervatom in ribogojnicam, razvoj in nadzor nad predpisi ter nad
ribolovnimi in lovskimi dovoljenji
storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah

Storitve javne uprave na področju energetike
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v
zvezi:

s trdimi gorivi, vključno s predpisi, ki uravnavajo njihovo
izkoriščanje ali zaščito

z nafto in zemeljskim plinom, mineralnimi gorivi

z jedrskimi in drugimi gorivi, kot so alkohol, les in lesni odpadki itd.
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah

84.13.13

Storitve javne uprave na področju rudarstva, predelovalnih dejavnosti in
gradbeništva
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v
zvezi z odkrivanjem, izkoriščanjem, zaščito, trženjem in drugimi vidiki
rudarstva in pridobivanja kamnin ter razvojem in nadzorom predpisov,
ki se nanašajo na iskanje, kopanje in varnost
- storitve za razvoj, razširitev in izboljšavo položaja proizvodnih ustanov
- storitve v zvezi z razvojem in upravljanjem predpisov, ki se nanašajo
na gradbeništvo, izdajo gradbenih dovoljenj, razvojem in nadzorom
nad predpisi, ki se nanašajo na varnost na gradbiščih
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
Sem ne spada:
storitve v zvezi z mineralnimi gorivi, gl. 84.13.12

84.13.14

Storitve javne uprave na področju prometa in zvez
Sem spada:
- storitve javne uprave na področju cestnega, vodnega, železniškega
ter zračnega prometa in komunikacij
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote in se
nanašajo na načrtovanje, projektiranje, izgradnjo, vzdrževanje,
izboljšave cest in avtocest in s tem povezanih struktur
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote in se
nanašajo na naprave za plovbo, železnice, letališča: vzletno pristajalne steze, terminale, hangarje, naprave za zračno navigacijo
ter na drugo fiksno opremo, povezano z letalskim prometom
- nadzor in regulacija del ter razvoj in upravljanje izvajanja predpisov o
zgoraj omenjenih prometnih sredstvih in opremi
- upravne storitve na področju komunikacij, tj. poštnih, telefonskih,
telegrafskih, kabelskih, satelitskih in brezžičnih komunikacijskih
sistemov
- storitve, ki se nanašajo na pripravo in izvajanje predpisov o teh
sistemih
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
Sem ne spada:
policijski nadzor cestnega in rečnega prometa, gl. 84.24.11

84.13.15

Storitve javne uprave na področju trgovine in gostinstva
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v
zvezi z razvojem in nadzorom predpisov, ki se nanašajo na trgovino
na debelo in drobno, skladiščenje, poslovanje hotelov in restavracij
- storitve v zvezi z zaščito potrošnikov, kontrolo cen
- upravne storitve v zvezi s projektiranjem in gradnjo hotelov in restavracij
- storitve pomoči in obveščanja o zgoraj navedenih zadevah
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Storitve javne uprave na področju turizma
Sem spada:
- storitve javne uprave za turizem in promocijo turizma
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne enote v zvezi z
oglaševalskimi kampanjami, širjenjem turističnih informacij in druge
podporne storitve turizmu
Sem ne spada:
storitve potovalnih in turističnih organizacij, gl. 79.90.12

84.13.17

Storitve javne uprave pri razvoju večnamenskih razvojnih projektov
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi in podobne vladne enote v
zvezi z načrtovanjem, projektiranjem, gradnjo, izboljšavami in
delovanjem večnamenskih projektov (npr. integriran objekt za
pridobivanje elektrike, varstvo pred poplavami, namakanje in
rekreacijo)
- storitve pomoči in informiranja o zgoraj navedenih zadevah

84.13.18

Storitve javne uprave na področju splošnega gospodarstva in urejanja trga dela
Sem spada:
- upravne storitve uradov in podobnih vladnih enot v zvezi s splošnim
gospodarstvom, npr.:

oblikovanje splošne ekonomske politike

urejanje ali pomoč splošnim gospodarskim aktivnostim, kot sta
izvoz in uvoz kot celota, blagovni in kapitalski trg

splošna kontrola dohodka

splošno pospeševanje trgovinske dejavnosti

urejanje monopolov in drugih omejitev konkurenčnosti in vstopa
na trg

urejanje, izdajanje dovoljenj in nadzor različnih tržnih segmentov
- storitve javne uprave, ki zadevajo delovanje ustanov, kot so patentni
uradi, uradi za blagovne znamke in avtorske pravice, ustanove za
napovedovanje vremena, ustanove za standardizacijo
- upravne storitve, ki se nanašajo na opredelitev in uporabo splošne
politike zaposlovanja in predpisov, npr. o delovnih pogojih, menjavi
delavcev
- uvajanje vladnih ukrepov za zmanjševanje nezaposlenosti in
stimulacijo mobilnosti delovne sile

84.2

Posebne storitve za celotno družbeno skupnost

84.21

Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami
84.21.1

Storitve v zvezi z zunanjimi zadevami
Sem spada tudi:
- vodenje zunanje trgovine, mednarodnih finančnih in tujih tehničnih
zadev
Sem ne spada:
storitve ob mednarodnih nesrečah ali ob konfliktih z begunci, gl.
88.99.19
84.21.11

Upravne storitve v zvezi z zunanjimi zadevami, diplomatske in konzularne
storitve
Sem spada:
- javnoupravne in operativne storitve za ministrsvo za zunanje zadeve,
diplomatska in konzularna predstavništva v tujini ali v uradih
mednarodnih organizacij
- upravne ter operativne informacijske in kulturne storitve zunaj
državnih meja ter knjižnice, čitalnice ipd.
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Storitve v zvezi s tujo gospodarsko pomočjo
Sem spada:
- javnoupravne storitve za gospodarsko pomoč deželam v razvoju, ki je
ali pa ni usmerjena prek mednarodnih organizacij
- zagotavljanje tehnične pomoči in usposabljanja
- misije gospodarske pomoči, akreditirane pri tujih vladah

84.21.13

Storitve v zvezi s tujo vojaško pomočjo
Sem spada:
- upravne storitve, ki jih opravljajo uradi ali podobne vladne enote v
zvezi z misijami vojaške pomoči, akreditiranih pri tujih vladah ali
pridruženih mednarodnim vojaškim organizacijam ali zvezam
- finančna podpora ali posojila za vojaško pomoč
- prispevki mednarodnim mirovnim silam za ohranjanje miru, vključno z
napotitvijo osebja

84.22

Obrambne storitve
84.22.1

Obrambne storitve
Sem spada tudi:
- upravljanje politike raziskav in razvoja ter pripadajočih skladov za to
področje
- pomožne in informacijske storitve za te zadeve
84.22.11

Storitve vojaške obrambe
Sem spada:
- upravne, operativne in nadzorne storitve za vojaške kopenske,
morske, zračne obrambne sile, kot so

bojne enote kopenske vojske, mornarice in letalstva

inženirske, prometne, komunikacijske, obveščevalne enote

poveljstva, osebje in druge nebojne enote

rezervne in pomožne enote obrambnih ustanov

logistične enote (oskrba z opremo, potrebščinami in napravami
ipd.)
- storitve za zagotovitev opreme, zalog itd.
- zdravstvene storitve za vojaško osebje na terenu
- upravne storitve in storitve pomoči za raziskave in eksperimentalni
razvoj v zvezi z obrambo
Sem ne spada:
storitve v zvezi z vojaško pomočjo tujini, gl. 84.21.13
storitve vojaških sodišč, gl. 84.23.11
izobraževalne storitve vojaških šol in akademij, gl. 85.3, 85.4
storitve vojaških bolnišnic, gl. 86.10.1

84.22.12

Storitve civilne zaščite
Sem spada:
- upravne, operativne in pomožne storitve za civilno obrambo
- pomoč pri pripravi načrtov za ravnanje v kriznih razmerah
- izvajanje vaj, v katere so vključene civilne institucije in prebivalstvo
Sem ne spada:
storitve v zvezi z nujno oskrbo v primerih nesreč v mirnem času, gl.
84.24.19

84.23

Pravosodne storitve
84.23.1

Pravosodne storitve
84.23.11

Storitve sodišč
Sem spada:
- javne upravne službe za civilno in kazensko pravo sodišč, vojaških
sodišč in za sodni sistem
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pravno zastopanje in svetovanje v imenu vlade ali v imenu drugih, če
vlada to zagotovi
storitve v zvezi z izrekom kazni in razlaga zakona, vključno z arbitražo
pri civilnih tožbah
pravna rehabilitacija neupravičeno obsojenih zapornikov, npr. obnova
lastnega dobrega mnenja / imena / ali pravic, izgubljenih na podlagi
razsodbe sodišča

Sem ne spada:
storitve v zvezi z dajanjem nasvetov in zastopanje v civilnih,
kazenskih in drugih tožbah, gl. 69.10.1
84.23.12

Storitve v zvezi s kazenskimi sankcijami in rehabilitacijo kaznjencev
Sem spada:
- kaznovalne sankcije, administrativne in operativne storitve zaporov ter
podobnih ustanov za zapiranje in rehabilitacijo kaznjencev, kot so
zaporniška posestva, delavnice, ustanove za prevzgojo prestopnikov
ipd.
Sem ne spada:
izobraževalne storitve šol v zaporih, gl. 85
storitve zaporniških bolnišnic, gl. 86.10.1
storitve prevzgojnih domov za mladoletnike, gl. 87.90.11

84.24

Storitve za javni red in varnost
84.24.1

Storitve za javni red in varnost
Sem ne spada:
storitve policijskih laboratorijev, gl. 71.20.19
storitve vojaške obrambe, gl. 84.22.11
gašenje in preprečevanje požarov, gl. 84.25.11
boj z naravnimi nesrečami kot so poplave, potresi ipd., obalna straža
in reševanje na morju ali v gorah in podobne storitve, gl. 84.25.19
84.24.11

Storitve policije
Sem spada:
- pravne in operativne storitve rednih in pomožnih policijskih sil ter
pristaniških, mejnih in obalnih straž ter drugih specializiranih policijskih sil
- policijske storitve, povezane z urejanjem prometa, registracijo tujcev,
vodenje policijskih evidenc
Sem ne spada:
storitve kriminoloških laboratorijev, gl. 71.20.19

84.24.19

Druge storitve v zvezi z javnim redom in varnostjo
Sem spada:
- upravne in operativne storitve za promocijo javnega reda in varnosti
ter razvoj splošne politike v zvezi s tem
- storitve v zvezi z nujno oskrbo v primerih nesreč v mirnem času in
posredovanje informacij o zgoraj omenjenih zadevah

84.25

Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
84.25.1

Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
84.25.11

Gašenje in preprečevanje požarov
Sem spada:
- upravne in operativne storitve pri gašenju in preprečevanju požarov, ki
jih opravljajo redne in pomožne gasilske enote s podporo oblasti
- storitve gasilskih ladij
Sem ne spada:
gozdarska protipožarna obramba, gl. 02.40.10
protipožarna obramba na naftnih in plinskih poljih, gl. 09.10.11
protipožarna obramba na letališčih, če je ne opravljajo specializirane
enote, gl. 52.23.19
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Druga zaščita in reševanje
Sem spada:
- boj proti poplavam in drugim naravnim nesrečam
- nadzor na plažah in reševalne akcije na odprtih vodah in v gorah
- storitve civilne zaščite, ki jih izvajajo vojaške ali policijske sile
- reševanje s helikopterji in drugimi zrakoplovi
Sem ne spada:
boj proti poplavam, reševalne akcije ipd., ki jih opravlja policija, gl.
84.24.11

84.3

Storitve obvezne socialne varnosti

84.30

Storitve obvezne socialne varnosti
84.30.1

Storitve obvezne socialne varnosti
Sem ne spada:
storitve neobveznega socialnega zavarovanja, gl. 65
dobrodelne storitve in storitve socialnega varstva (brez nastanitve), gl.
88.10, 88.9
84.30.11

Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z zdravljenjem, materinstvom ali
začasno delovno nezmožnostjo
Sem spada:
- upravne in operativne storitve povezane s socialnim varstvom, ki
vključujejo zagotavljanje nadomestil za izgubo dohodka zaradi
bolezni, rojstva otroka ali začasne nezmožnosti za delo
Sem ne spada:
storitve javne uprave na področju zdravstva, gl. 84.12.12

84.30.12

Storitve obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Sem spada:
- upravne in operativne storitve javne uprave, povezane z državnim
pokojninskim sistemom
- sistem socialne pomoči za nadomestilo trajne izgube dohodka zaradi
delne ali popolne invalidnosti
Sem ne spada:
storitve socialnega varstva, gl. 87

84.30.13

Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z brezposelnostjo
Sem spada:
- storitve javne uprave, operativne storitve in storitve pomoči za
nadomestila v času brezposelnosti (npr.: izplačila socialnega
zavarovanja in drugih vladnih shem za nadomestila posameznikom za
izgubo dohodka zaradi nezaposlenosti)
Sem ne spada:
storitve socialnega varstva, gl. 87

84.30.14

Storitve obvezne socialne varnosti v zvezi z družinskimi in otroškimi dodatki
Sem spada:
- storitve javne uprave, operativne storitve in storitve pomoči
gospodinjstvom in družinam z nepreskrbljenimi otroki
- izplačila družinam z nepreskrbljenimi otroki, neodvisno od prihodkov
družinskih članov
- izplačila gospodinjstvom za vsakega otroka
Sem ne spada:
nadomestila v času porodniške odsotnosti, gl. 84.30.11
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IZOBRAŽEVANJE
85

Izobraževanje
Poimenovanje enot v poglavju P izobraževanje je brez posebnih slovenskih prilagoditev
povzeto po izvornem angleškem besedilu CPA Ver. 2.1. Vsebina teh enot je prilagojena
značilnostim slovenskega izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki ga dopušča izvorna
struktura CPA Ver. 2.1. Členitev enot v poglavju P Izobraževanje temelji na ravneh,
opredeljenih po ISCED; pri enotah, vezanih na terciarno izobraževanje pa sledi t. i. bolonjskim
stopnjam visokošolskega študija. V pojasnilih - opisih enot je upoštevana slovenska obstoječa
praksa razumevanja in uporabe ISCED.
Sem spada tudi:
- na vsaki ravni izobraževanja je vključeno tudi specializirano
izobraževanje otrok z motnjami v duševnem ali telesnem razvoju

85.1

Predšolska vzgoja

85.10

Predšolska vzgoja
85.10.1

Predšolska vzgoja
85.10.10

Predšolska vzgoja
Sem spada:
- vzgoja in izobraževanje, ki ju izvajajo vrtci ali posebne enote v sklopu
osnovnih šol. Predšolska vzgoja (raven 0 po ISCED) je definirana kot
začetna stopnja organiziranega pripravljanja zelo majhnih otrok na
šolo
Sem ne spada:
storitve dnevnega varstva otrok, gl. 88.91.1

85.2

Primarno izobraževanje
Poimenovanje skupine 85.2 Primarno izobraževanje in pripadajočih nižjih enot je brez
posebnih slovenskih prilagoditev povzeto po izvornem angleškem besedilu CPA Ver. 2.1.
Vsebina teh enot je prilagojena značilnostim slovenskega izobraževalnega sistema, in sicer v
obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura CPA Ver. 2.1. V izvornem besedilu CPA Ver. 2.1 se
»primarno izobraževanje« nanaša na raven 1 po ISCED, ki vsebuje programe prvega obdobja
osnovnega izobraževanja. Glede na to, da imamo v Sloveniji skupno enojno strukturo tako
imenovanega primarnega in nižjega (splošnega) sekundarnega izobraževanja, skupina 85.2
Primarno izobraževanje ne vsebuje le prvega obdobja osnovnega izobraževanja (raven 1 po
ISCED), temveč celotno obvezno osnovnošolsko izobraževanje (tj. raven 1 Primarno
izobraževanje oz. Prvo obdobje osnovnega izobraževanja po ISCED in raven 2 Nižje
sekundarno izobraževanje oz. Drugo obdobje osnovnega izobraževanja po ISCED).

85.20

Primarno izobraževanje
85.20.1

Primarno izobraževanje
Sem spada:
- izobraževanje, ki se izvaja po javno veljavnih programih
osnovnošolskega izobraževanja. To izobraževanje je namenjeno
predvsem sistematičnemu razvoju pismenosti in numeričnih
sposobnosti. Poleg področij družboslovja ter naravoslovja in tehnike,
ki v začetku še nista diferencirani, sta zastopani tudi področji
umetnosti in športa, v tretjem triletju devetletnega osnovnega
izobraževanja je vsebina bolj diferencirana; poučujejo predmetni
učitelji.
Sem spada tudi:
- opismenjevanje odraslih na tej ravni
Sem ne spada:
dnevno varstvo otrok, gl. 88.91.1

85.3
85.31

85.20.11

Spletno primarno izobraževanje

85.20.12

Drugo primarno izobraževanje

Sekundarno izobraževanje
Splošno sekundarno izobraževanje
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Splošno nižje sekundarno izobraževanje
Poimenovanje kategorije 85.31.1 Splošno nižje sekundarno izobraževanje in pripadajočih
podkategorij je brez posebnih slovenskih prilagoditev povzeto po izvornem angleškem
besedilu CPA Ver. 2.1. Vsebina teh enot je prilagojena značilnostim slovenskega
izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura CPA Ver. 2.1. V
izvornem besedilu CPA Ver. 2.1 se »splošno sekundarno izobraževanje nanaša na splošno
orientirano »nižje sekundarno izobraževanje« - tj. na raven 2 po ISCED in na splošno
orientirano »višje sekundarno izobraževanje« - tj. na raven 3 po ISCED. V Sloveniji se
srednješolsko splošno izobraževanje nadaljuje po obveznem osnovnošolskem izobraževanju.
Glede na to, da osnovnošolsko izobraževanje obsega tudi raven 2 Nižje sekundarno
izobraževanje po ISCED, sta v povezavi z uporabo CPA ver. 2.1 v Sloveniji v okviru
kategorije 85.31.2 Splošno višje sekundarno izobraževanje relevantni podkategoriji 85.31.21
Spletno splošno višje sekundarno izobraževanje in podkategorija 85.31.22 Drugo splošno
višje sekundarno izobraževanje. Glede na strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in
ob obstoječi slovenski praksi razvrščanja programov po ISCED, se podkategoriji 85.31.21 in
85.31.22 v Sloveniji nanašata na izobraževanje, ki ga po ISCED razvrščamo na raven 3
(natančneje v 3A: gimnazijski programi) in na raven 4 (natančneje v 4A: maturitetni tečaj). Glej
tudi pojasnilo pri 85.41 Posekundarno neterciarno izobraževanje.

85.31.2

85.31.11

Spletno splošno nižje sekundarno izobraževanje
Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri
85.31.1 Splošno sekundarno izobraževanje).

85.31.12

Drugo splošno nižje sekundarno izobraževanje
Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri
85.31.1 Splošno sekundarno izobraževanje).

Splošno višje sekundarno izobraževanje
85.31.21

Spletno splošno višje sekundarno izobraževanje
Sem spada:
- internetno izobraževanje na ravni 3 in 4 po ISCED, ki vsebuje
programe splošnega srednješolskega izobraževanja.
Namenjene so predvsem pripravi udeležencev na vstop v
izobraževanje na terciarni ravni.
- izobraževalne storitve v povezavi s programi splošnih in strokovnih
gimnazij, maturitetnih tečajev ipd.
- storitve izobraževanja potekajo prek sprotne povezave z internetnim
omrežjem

85.31.22

Drugo splošno višje sekundarno izobraževanje
Sem spada:
- izobraževanje na ravni 3 in 4 po SCED, ki vsebuje programme
splošnega srednješolskega izobraževanja in ne poteka sprotno prek
interneta. Namenjene so predvsem pripravi udeležencev na vstop v
izobraževanje na terciarni ravni.
- izobraževalne storitve v povezavi s programi splošnih in strokovnih
gimnazij, maturitetnih tečajev ipd.

85.32

Sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje
85.32.1

Nižje sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje
Poimenovanje kategorije 85.32.1 Nižje sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje in
pripadajočih podkategorij je brez posebnih slovenskih prilagoditev povzeta po izvornem
angleškem besedilu CPA Ver. 2.1. Vsebina the enot je prilagojena značilnostim slovenskega
izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki ga dopušča izvorna struktura CPA Ver. 2.1. V
izvornem besedilu CPA Ver 2.1 se »sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje« nanaša
na poklicno orientirano »nižje sekundarno izobraževanje« - tj. na raven 2 po ISCED in na
poklicno orientirano »višje sekundarno izobraževanje« - tj. na raven 3 po ISCED. V Sloveniji
se srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje nadaljuje po obveznem
osnovnošolskem izobraževanju. Glede na to, da osnovnošolsko izobraževanje obsega tudi
raven 2 Nižje sekundarno izobraževanje po ISCED, sta v povezavi z uporabo CPA Ver. 2.1 v
Sloveniji v okviru kategorije 85.32.2 Višje sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje
relevantni le podkategorija 85.32.21 Spletno poklicno in strokovno višje sekundarno
izobraževanje in podkategorija 85.32.22 Drugo poklicno in strokovno višje sekundarno
izobraževanje. Glede na strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in ob obstoječi
slovenski praksi razvrščanja programov po ISCED, se podkategoriji 85.32.21 in 85.32.22 v
Sloveniji nanašata na izobraževanje, ki ga po ISCED razvrščamo na raven 3 (natančneje v
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3B: programi tehničnega in drugega strokovnega izobraževanja in v 3C: programi nižjega
poklicnega in strokovnega izobraževanja) ter na raven 4 (natančneje v 4B; poklicni tečaj). Glej
tudi pojasnilo pri 85.41 Posekundarno neterciarno izobraževanje.
Sem ne spada:
izobraževanje, ki se ga ne da opredeliti po ravni, gl. 85.5
vozniške šole za nepoklicne voznike, gl. 85.53.11
storitve poklicnega usposabljanja kot del socialnega varstva brez
nastanitve, gl. 88.10.13, 88.99.13
85.32.11

Spletno poklicno in strokovno nižje sekundarno izobraževanje
Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.32.1 Nižje
sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje).

85.32.12

Drugo poklicno in strokovno nižje sekundarno izobraževanje
Ta podkategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.32.1 Nižje
sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje).

85.32.2

Višje sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje
85.32.21 Spletno poklicno in strokovno višje sekundarno izobraževanje
Sem spada:
- internetno izobraževanje na ravni 3 in 4 po ISCED, ki vsebuje
programe s poudarkom na specializaciji določenih predmetov in
pridobivanju teoretičnih in praktičnih veščin. Namenjeno je pripravi
udeležencev na določen poklic ali pa nadaljevanju izobraževanja v
strokovno orientiranih programih terciarnega izobraževanja. Uspešen
zaključek programov pa vodi k pridobitvi poklicne kvalifikacije.
- internetne izobraževalne storitve v povezavi s programi nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega
poklicnega izobraževanja (npr. poklicno tehniško izobraževanje,
poklicni tečaji)
- storitve izobraževanja potekajo v sprotni povezavi z internetnim
omrežjem
85.32.22

Drugo poklicno in strokovno višje sekundarno izobraževanje
Sem spada:
- izobraževanje na ravni 3 in 4 po ISCED, ki vsebuje programe s
poudarkom na specializaciji določenih predmetov in pridobivanju
teoretičnih in praktičnih veščin in ne poteka sprotno prek interneta.
Namenjeno je pripravi udeležencev na določen poklic ali pa
nadaljevanju izobraževanja v strokovno orientiranih programih
terciarnega izobraževanja. Uspešen zaključek programov pa vodi k
pridobitvi poklicne kvalifikacije.
- izobraževalne storitve v povezavi s programi nižjega in srednjega
poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega in drugega
poklicnega izobraževanja (npr. poklicno tehniško izobraževanje,
poklicni tečaji).

85.4

Višje izobraževanje
Poimenovanje skupine 85.4 Višje izobraževanje in pripadajočih nižjih enot je brez posebnih
slovenskih prilagoditev povzeto po izvornem angleškem besedilu CPA Ver. 2.1. Vsebina teh
enot je prilagojena značilnostim slovenskega izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu, ki
ga dopušča izvorna struktura CPA Ver. 2.1 V izvornem besedilu CPA Ver. 2.1 se »višje
izobraževanje« nanaša na »posekundarno neterciarno izobraževanje« (tj. na raven 4 po
ISCED) in na »terciarno izobraževanje« (tj. na ravni 5 in 6 po ISCED). Glede na strukturo
slovenskega izobraževalnega sistema in ob obstoječi slovenski praksi razvrščanja programov
na ravni po ISCED, v Sloveniji razvrščamo na raven 4 zelo majhno število programov (Glej
pojasnilo pri 85.41 Posekundarno neterciarno izobraževanje), na ravni 5 in 6 (tj.v terciarno
izobraževanje) pa celotno slovensko višješolsko in visokošolsko izobraževanje.

85.41

Posekundarno neterciarno izobraževanje
Ta razred se v Sloveniji ne uporablja. V izvornem angleškem besedilu CPA Ver. 2.1 se
»posekundarno neterciarno izobraževanje« nanaša na raven 4 po ISCED, ki vsebuje
programe, ki pomenijo nadgradnjo srednješolskega izobraževanja, vendar jih ni mogoče
razvrstiti v višješolsko ali visokošolsko (tj. v terciarno izobraževanje). V Sloveniji na raven 4 po
ISCED razvrščamo zelo majhno število programov. Sem razvrščamo v glavnem tiste, ki
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udeležencem omogočajo, da po drugi poti nadaljujejo in dokončajo srednješolsko
izobraževanje, ki se sicer praviloma dokonča s programi, tipičnimi za raven 3 po ISCED.
Programe, ki jih v Sloveniji razvrščamo v raven 4 po ISCED, izvajajo institucije, ki kot glavno
dejavnost izvajajo programe srednješolskega izobraževanja v okviru začetnega izobraževanja
(SKD 2008: 85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje in 85.320 Srednješolsko poklicno in
strokovno izobraževanje) bodisi institucije, ki kot glavno dejavnost izvajajo drugo
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, ki po vsebini ni podobno začetnemu
izobraževanju (SKD 2008: 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in
usposabljanje). Slovenski izobraževalni sistem do sedaj ni imel programov, ki bi bili namensko
oblikovani kot dopolnilno posrednješolsko izobraževanje – priprava za vstop v terciarno
izobraževanje. V večjem obsegu imajo take programe nekatere druge države. Glede na
dosedanjo strukturo slovenskega izobraževalnega sistema in ob obstoječi slovenski praksi
razvrščanja programov v raven 4 po ISCED, so razred 85.41 Posekundarno neterciarno
izobraževanje in vse pripadajoče nižje enote tega razreda v povezavi z uporabo CPA Ver. 2.1
v Sloveniji, nerelevantni.
85.41.1

Posekundarno neterciarno izobraževanje
Ta kategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41Posekundarno neterciarno
izobraževanje).
85.41.11

Spletno posekundarno neterciarno splošno izobraževanje
Ta kategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41
Posekundarno neterciarno izobraževanje).

85.41.12

Drugo posekundarno neterciarno splošno izobraževanje
Ta kategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41
Posekundarno neterciarno izobraževanje).

85.41.13

Spletno posekundarno neterciarno strokovno in poklicno izobraževanje
Ta kategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41
Posekundarno neterciarno izobraževanje).

85.41.14

Drugo posekundarno neterciarno strokovno in poklicno izobraževanje
Ta kategorija se v Sloveniji ne uporablja. (Glej pojasnilo pri 85.41
Posekundarno neterciarno izobraževanje).

85.42

Terciarno izobraževanje
Poimenovanje razreda 85.42 Terciarno izobraževanje in pripadajočih nižjih enot je brez
posebnih slovenskih prilagoditev povzeto po izvornem angleškem besedilu CPA Ver. 2.1.
Vsebina je prilagojena značilnostim slovenskega izobraževalnega sistema, in sicer v obsegu,
ki ga dopušča izvorna struktura CPA Ver. 2.1. Kategorija 85.42.1 Kratko terciarno
izobraževanje obsega ravni 5 in 6 po ISCED, členitev te kategorije v podkategorije pa ne
temelji na razmejitvi med ravnema 5 in 6 po ISCED, temveč sledi t. i. tri-stopenjski bolonjski
strukturi visokošolskega študija (prva, druga in tretja stopnja). V Sloveniji razvrščamo v
terciarno izobraževanje (tj. na ravni 5 in 6 po ISCED) celotno slovensko višješolsko in
visokošolsko izobraževanje. Slovensko višješolsko oz. višješolsko strokovno izobraževanje
razvrščamo na raven 5 po ISCED; z vidika tri-stopenjske bolonjske strukture visokošolskega
študija pa višješolsko oz. višješolsko strokovno izobraževanje ne enačimo s t. i.
prvostopenjskim visokošolskim izobraževanjem. Ne glede na to je (zaradi omejitev obstoječe
izvorne strukture CPA Ver. 2.1) tudi to višješolsko oz. višješolsko strokovno izobraževanje
vključeno v podkategoriji 85.42.11 Spletno kratko terciarno izobraževanje in 85.42.12 Drugo
kratko terciarno izobraževanje.

85.42.1

Kratko terciarno izobraževanje
-

85.42.11

izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev višje strokovne
izobrazbe in ga izvajajo višje strokovne šole
izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev visokošolske
izobrazbe (dodiplomske in podiplomske oziroma visokošolske
izobrazbe prve, druge in tretje stopnje) in ki ga izvajajo visokošolski
zavodi (univerze oziroma fakultete, umetniške akademije, visoke
strokovne šole idr.)

Spletno kratko terciarno izobraževanje
Sem spada tudi:
- internetno izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev višje
strokovne izobrazbe in ga izvajajo višje strokovne šole (glej pojasnilo
pri 85.42 Terciarno izobraževanje)
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Drugo kratko terciarno izobraževanje
Sem spada tudi:
- izobraževanje, ki se izvaja po programih za pridobitev višje strokovne
izobrazbe in ga izvajajo višje strokovne šole in ne poteka sprotno prek
interneta (glej pojasnilo pri 85.42 Terciarno izobraževanje)

85.42.2

85.42.3

85.42.4

Prvostopenjsko terciarno izobraževanje
85.42.21

Spletno prvostopenjsko terciarno izobraževanje

85.42.22

Drugo prvostopenjsko terciarno izobraževanje

Drugostopenjsko terciarno izobraževanje
85.42.31

Spletno drugostopenjsko terciarno izobraževanje

85.42.32

Drugo drugostopenjsko terciarno izobraževanje

Tretjestopenjsko terciarno izobraževanje
85.42.41

Spletno tretjestopenjsko terciarno izobraževanje
Sem spada:
- spletno tretjestopenjsko terciarno izobraževanje, ki vodi do doktorata
- storitve izobraževanja potekajo v sprotni povezavi z internetnim
omrežjem

85.42.42

Drugo tretjestopenjsko terciarno izobraževanje
Sem spada:
- tretjestopenjsko terciarno izobraževanje, ki vodi do doktorata in ne
poteka sprotno prek interneta

85.5

Druge izobraževalne storitve

85.51

Izobraževanje na področju športa in rekreacije
85.51.1

Izobraževanje na področju športa in rekreacije
85.51.10

Izobraževanje na področju športa in rekreacije
Sem spada:
- storitve izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju
športa in rekreacije, ki je formalno organizirano bodisi za skupine ali
posameznike in poteka v različnih oblikah (kot šola, tečaj, tabor z
nastanitvijo) in v različnih okoljih (na terenu, pri tečajniku ipd.)
- storitve šol za različne športe (npr. jahalne šole, plavalne šole, šola
tenisa, golfa ipd.)
- storitve samostojnih športnih inštruktorjev, učiteljev, trenerjev

poučevanje borilnih in drugih športov

poučevanje iger, kot so bridge, šah, go ipd.;

poučevanje joge
Sem ne spada:
izobraževanje, ki vodi do pridobitve javno veljavne izobrazbe,
izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. glede na raven
izobraževanja 85.2 - 85.4
izobraževanje na področju kulture, gl. 85.52

85.52

Izobraževanje na področju kulture
85.52.1

Izobraževanje na področju kulture
Sem ne spada:
izobraževanje, ki vodi do pridobitve javno veljavne izobrazbe,
izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. glede na raven
izobraževanja 85.2 - 85.4
85.52.11

Storitve plesnih šol in plesnih učiteljev
Sem spada:
- storitve osnovnega plesnega izobraževanja v glasbenih in podobnih
šolah
- storitve baletnih šol, ki niso v sklopu rednega šolskega sistema
- storitve plesnih učiteljev in plesnih studijev
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Sem ne spada:
izobraževanje v umetniških gimnazijah in umetniških akademijah
obratovanje plesišč, gl. 93.29.19
85.52.12

Storitve glasbenih šol in glasbenih učiteljev
Sem spada:
- storitve osnovnega glasbenega izobraževanja v glasbenih in podobnih
šolah
- storitve glasbenih šol, ki niso v sklopu rednega šolskega sistema
- storitve učiteljev petja in igranja instrumentov
Sem ne spada:
izobraževanje v umetniških gimnazijah in umetniških akademijah

85.52.13

Storitve šol in inštruktorjev za upodabljajoče umetnosti
Sem ne spada:
izobraževanje v umetniških gimnazijah in umetniških akademijah

85.52.19

Druge storitve izobraževanja na področju kulture
Sem spada:
- tečaji dramske igre
- fotografski tečaji
Sem ne spada:
izobraževanje na akademijah, ki vodi do pridobitve javno veljavne
izobrazbe, izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. 85.42

85.53

Storitve vozniških šol
85.53.1

Storitve vozniških šol
85.53.11

Storitve avtošol
Sem spada:
- priprava za vozniške izpite za osebni avtomobil, avtobus, tovornjak in
motorno kolo
Sem ne spada:
storitve šol za poklicne voznike, gl. 85.32.1

85.53.12

Storitve šol letenja in plovbe
Sem spada:
- priprava za pridobitev spričeval za rekreativno letenje in vodenje
čolnov
Sem ne spada:
- storitve šol za poklicne pilote in pomorce, gl. 85.32.1

85.59

Drugo izobraževanje, d. n.
85.59.1

Drugo izobraževanje, d. n.
Sem ne spada:
izobraževanje, ki vodi do pridobitve javno veljavne izobrazbe,
izkazljive z javno listino (spričevalo, diploma ipd.), gl. glede na raven
izobraževanja 85.2 - 85.4
85.59.11

Storitve jezikovnih šol
Sem spada:
- poučevanje tujih jezikov in konverzacije

85.59.12

Izobraževanje na področju informacijske tehnologije
Sem spada:
- računalniško poučevanje

85.59.13

Drugo poklicno izobraževanje
Sem spada:
- poklicno izobraževanje odraslih, ki ga ni mogoče opredeliti po ravni
ISCED
Sem ne spada:
sekundarno poklicno in strokovno izobraževanje, gl. 85.32.1
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85.59.14

posekundarno neterciarno ter terciarno izobraževanje, gl. 85.41.1,
85.42.1
storitve učiteljev, inštruktorjev, trenerjev športnih disciplin, gl. 85.51.10
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture,
razen akademij, gl. 85.52.1
poučevanje tujih jezikov, gl. 85.59.11

Šolska pomoč na domu
Sem spada:
- šolska pomoč na domu, ki jo izvajajo organizacije ali samostojni
učitelji

85.59.19

Izobraževanje, d. n.
Sem spada:
- inštruiranje in pomoč pri učenju
- usposabljanje reševalcev
- tečaji prve pomoči
- poučevanje hitrega branja
- tečaji preživetja
- usposabljanje za nastopanje v javnosti
- tečaji za turistične vodiče
- tečaji na področju zdravilstva in altern alternativne medicine
- drugo izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po ravni ISCED
Sem ne spada:
storitve opismenjevanja odraslih, gl. 85.20.1
sekundarno splošno izobraževanje, gl. 85.31.1
sekundarno tehnično in strokovno izobraževanje, gl. 85.32.1
postsekundarno neterciarno ter terciarno izobraževanje, gl. 85.41.1,
85.42.1
storitve učiteljev, inštruktorjev trenerjev športnih disciplin, gl. 85.51.10
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture,
gl. 85.52.1
poučevanje tujih jezikov, gl. 85.59.11

85.6

Pomožne storitve za izobraževanje
85.60

Pomožne storitve za izobraževanje
85.60.1

Pomožne storitve za izobraževanje
85.60.10

Pomožne storitve za izobraževanje
Sem spada:
- storitve, ki niso izobraževalne, ampak spremljajo izobraževalne
procese ali sisteme:

svetovanje o izobraževanju

izvajanje in ocenjevanje preizkusov znanja

izvajanje preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih
kvalifikacij

izvajanje mojstrskih, delovodskih, poslovodskih izpitov

organizacija programov za izmenjavo študentov
Sem ne spada:
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in
humanistike, gl. 72.20
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STORITVE ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA
86

Zdravstvene storitve

86.1

Storitve bolnišnic

86.10

Storitve bolnišnic
86.10.1

Storitve bolnišnic
Sem spada:
- storitve bolnišničnega zdravstvenega varstva, namenjene
hospitaliziranim pacientom. Storitve se izvajajo pod nadzorom
zdravnikov. Vključena je kratkotrajna in dolgotrajna bolnišnična oskrba
in storitve v splošnih ali specializiranih bolnišnicah, tudi porodnišnicah,
psihiatričnih bolnišnicah, vojaških in bolnišnicah v zaporih ter v
zavodih za rehabilitacijo, klinikah, inštitutih in drugih zdravstvenih
zavodih, ki imajo posteljne zmogljivosti.
Sem spada medicinska oskrba in storitve (diagnostika, laboratorijski
pregledi, operativni posegi in drugo zdravljenje, rehabilitacija, nujna
medicinska pomoč ipd.), pa tudi nemedicinska oskrba (namestitev,
prehrana za hospitalizirane paciente ipd.)
Sem ne spada:
storitve nehospitaliziranim pacientom, gl. 86.21.10, 86.22.1
86.10.11

Kirurške storitve bolnišnic
Sem spada:
- kirurške storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim pacientom,
z namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja
Sem ne spada:
dentistična kirurgija, gl. 86.23.11

86.10.12

Ginekološke storitve bolnišnic in porodnišnic
Sem spada:
- ginekološke in porodničarske storitve pod vodstvom zdravnikov
hospitaliziranim pacientom, z namenm zdravljenja, izboljšanja ali
ohranjanja zdravja
Sem spada tudi:
- storitve načrtovanja družine vključujoč zdravljenje; sterilizacija in
prekinitev nosečnosti z nastanitvijo

86.10.13

Rehabilitacijske storitve bolnišnic
Sem spada:
- rehabilitacijske storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim
pacientom, z namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja

86.10.14

Psihiatrične storitve bolnišnic
Sem spada:
- psihiatrične storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim
pacientom, z namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja

86.10.15

Druge storitve bolnišnic, ki jih nudijo zdravniki
Sem spada:
- druge storitve pod vodstvom zdravnikov hospitaliziranim pacientom, z
namenm zdravljenja, izboljšanja ali ohranjanja zdravja
Sem ne spada:
zdravstvena oskrba vojaškega osebja na terenu, gl. 84.22.11
svetovanje zasebnih zdravnikov bolnikom, gl. 86.2
zobozdravstvene storitve, gl. 86.23.1
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Druge storitve bolnišnic
Sem spada:
- druge storitve bolnišnic (farmacevtske storitve, negovalne storitve,
storitve laboratorijev in tehnične storitve, tudi radiološke in
anesteziološke, ipd.)
Sem ne spada:
storitve drugih laboratorijev, razen medicinskih, gl. 71.20.1
veterinarske storitve, gl. 75.00.1
storitve reševalnih postaj, gl. 86.90.14
storitve medicinskih laboratorijev, razen bolnišničnih, gl. 86.90.15

86.2

Izvenbolnišnične zdravniške in zobozdravniške storitve

86.21

Izvenbolnišnične storitve zdravnikov splošne medicine
86.21.1

Izvenbolnišnične storitve zdravnikov splošne medicine
86.21.10

Izvenbolnišnične storitve zdravnikov splošne medicine
Sem spada:
- storitve zdravnikov splošne prakse, kot so preiskovanje, zdravljenje,
preventiva, svetovanje. Te storitve niso omejene na posebna stanja,
bolezni ali anatomska področja. Opravljajo se lahko v zasebnih
praksah, zdravstvenih domovih, bolnišnicah za nehospitalizirane
paciente, ambulantah podjetij, šol, po telefonu ali internetu itd.

86.22

Izvenbolnišnične storitve zdravnikov specialistov
86.22.1

Izvenbolnišnične storitve zdravnikov specialistov
Specialistične storitve, ki jih opravljajo zdravniki specialisti v zasebnih praksah, zdravstvenih
domovih, bolnišnicah za nehospitalizirane paciente, ambulantah podjetij, šol, po telefonu ali
internetu itd.
86.22.11

Storitve analize in interpretacije zdravstvenih slik
Sem spada:
- analiza in razlaga medicinskih posnetkov (rentgenskih posnetkov,
elektrokardiogramov, endoskopskih, ultrazvočnih posnetkov ipd.)
Sem ne spada:
bolnišnične storitve, gl. 86.10.1
storitve medicinskih laboratorijev, gl. 86.90.15

86.22.19

Druge storitve zdravnikov specialistov
Sem spada:
- svetovanje v pediatriji, ginekologiji in porodništvu, nevrologiji in
psihiatriji ter razne medicinske storitve
- predoperacijsko svetovanje
- zdravljenje v bolnišnicah za nehospitalizirane paciente (dializa,
kemoterapija, insulinska terapija, dihalna terapija, rentgen ipd.)
Sem ne spada:
storitve hospitaliziranim pacientom, gl. 86.10.1
zobozdravstvene storitve, gl. 86.23.1
babiške storitve, gl. 86.90.11
storitve medicinskih sester, gl. 86.90.12
psihoterapevtske storitve, gl. 86.90.13
storitve medicinskih laboratorijev, gl. 86.90.15
svetovanje o načrtovanje družine, brez medicinske obravnave, gl.
88.99.19

86.23

Zobozdravstvene storitve
86.23.1

Zobozdravstvene storitve
86.23.11

Ortodontske storitve
Sem spada:
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ortodontske storitve, npr. zdravljenje štrlečih zob, križnega ugriza, pri
ugrizu, kjer spodnji zobje prekrivajo zgornje itd., vključno z
zobozdravstveno kirurgijo hospitaliziranih pacientov
storitve na področju oralne kirurgije
druge specializirane zobozdravstvene storitve, npr. na področju
parodontologije, zobne higiene, čiščenja zobnih kanalov in rekonstrukcije

Sem ne spada:
umetni zobje, zobne proteze in zobna protetika, gl. 32.50.22
storitve hospitaliziranim pacientom, gl. 86.10
paramedicinske storitve in storitve zobnih higienikov, gl. 86.90.19
86.23.19

Druge zobozdravstvene storitve
Sem spada:
- storitve diagnostike in zdravljenja bolezni, ki vplivajo na pacienta ali
nepravilnosti (aberacij) v ustni votlini, ki vplivajo na bolnika, in storitve,
namenjene preprečevanju zobnih bolezni
Te zobozdravstvene storitve se lahko izvajajo v zdravstvenih
ambulantah, šolah, podjetjih, domovih za ostarele itd., in tudi v lastnih
ordinacijah.
To obsega storitve na področju splošnega zobozdravstva, kot so
rutinski zobozdravstveni pregledi, preventivno zobozdravstvo,
zdravljenje kariesa itd.
Sem ne spada:
umetni zobje, zobne proteze in zobna protetika, gl. 32.50.22
bolnišnične storitve za hospitalizirane paciente, gl. 86.10
polmedicinske storitve in storitve zobnih higienikov, gl. 86.90.19

86.9

Druge zdravstvene storitve

86.90

Druge zdravstvene storitve
86.90.1

Druge zdravstvene storitve
86.90.11

Storitve v zvezi z nosečnostjo
Sem spadajo storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci razen
zdravnikov:
- nadzor med nosečnostjo in rojevanjem
- nadzor nad materjo po porodu
- storitve za načrtovanje družine, ki obsegajo tudi medicinsko obravnavo

86.90.12

Negovalne storitve
Sem spadajo storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci razen
zdravnikov:
- storitve na področju bolniške nege
- svetovanje in preventiva na pacientovem domu ali v lastnih prostorih
- skrb za matere, otroška higiena itd.
Sem ne spada:
storitve nastanitvenih domov za bolniško nego, gl. 87.10.10
dobrodelne storitve, kjer zdravstvena nega ni primarna, gl. 88.99.12

86.90.13

Fizioterapevtske storitve
Sem spadajo
- storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci razen
zdravnikov:

fizioterapevtske storitve

ergoterapija ipd.

86.90.14

Prevoz z rešilnimi vozili
Sem spada:
- storitve, ki obsegajo prevoz bolnikov z rešilnim vozilom skupaj z
opremo za oživljanje ali z medicinskim ali polmedicinskim osebjem
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Storitve zdravstvenih laboratorijev
Sem spada:
- medicinski preizkusi in analize
Sem ne spada:
storitve nemedicinskih laboratorijev, gl. 71.20.1
preizkušanje na področju živilske higiene, gl. 71.20.11

86.90.16

Storitve krvnih, semenskih bank in bank organov
Sem spada:
- storitve krvnih, semenskih, tkivnih in embrionalnih bank, bank organov
za presajanje, obenem s hranjenjem in katalogiziranjem vzorcev ter
iskanjem primernih dajalcev za potencialne prejemnike

86.90.17

Storitve z diagnostičnimi napravami
Sem spada:
- storitve z diagnostičnimi napravami, brez analize in razlage
posnetkov, npr. snemanje z rentgenskimi in drugimi sevalnimi
napravami, ultrazvočnimi napravami, napravami za magnetno
resonanco ipd.

86.90.18

Storitve psihologov, psihoanalitikov, psihoterapevtov ipd.
Sem spadajo storitve, ki jih nudijo drugi pooblaščeni zdravstveni delavci
razen zdravnikov:
- storitve psihoanalitikov, psihologov, psihoterapevtov

86.90.19

Druge zdravstvene storitve, d. n.
Sem spadajo druge storitve, ki jih nudijo pooblaščeni zdravstveni delavci
razen zdravnikov:
- delovna terapija
- logopedija
- dietetika
- akupunktura
- aromaterapija
- homeopatija ipd.
Sem ne spada:
fizioterapija in ergoterapija, gl. 86.90.13

87

Storitve socialnega varstva z nastanitvijo

87.1

Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego

87.10

Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego
87.10.1

Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego
87.10.10

Storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego
Sem spada:
- nastanitev in bolniška nega, ki se izvaja brez nadzora zdravnika v
domovih za ostarele, okrevališčih, negovalnih in podobnih ustanovah
Sem ne spada:
zdravstvene storitve na domu, gl. 86
storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših oseb brez ali z
minimalno zdravstveno nego, gl. 87.30.11
storitve socialnih ustanov z nastanitvijo brez bolniške nege (kot npr.
začasna zavetišča brezdomcem), gl. 87.90.1

87.2

Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno
obolelih in zasvojenih

87.20

Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno
obolelih in zasvojenih oseb
87.20.1

Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in
zasvojenih oseb
Sem spada:
- storitve nastanitvenih ustanov za rehabilitacijo zasvojenih z alkoholom ali
drogami, za rehabilitacijo duševno obolelih ali čustveno motenih oseb
- storitve bivalnih skupnosti za osebe z motnjami v duševnem razvoju
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storitve terapevtskih bivalnih skupnosti za rehabilitacijo zasvojenih
oseb

Sem ne spada:
storitve psihiatričnih bolnišnic, gl. 86.10
storitve socialnega varstva z nastanitvijo, npr. začasna zavetišča za
brezdomce, gl. 87.90.1

87.3

87.20.11

Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih
in zasvojenih otrok

87.20.12

Storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih
in zasvojenih odraslih

Storitve nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe

87.30

Storitve nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
87.30.1

Storitve nastanitvenih ustanov za starejše in invalidne osebe
Sem spada:
- storitve nastanitvenih ustanov za varovanje starejših in invalidnih
oseb, ki niso sposobni skrbeti sami zase ali ne želijo živeti
samostojno. Oskrba zajema nastanitev, prehrano, nadzor in pomoč pri
vsakdanjem življenju, ne pa tudi medicinske nege.
Sem ne spada:
storitve bolnišnic, gl. 86.10.1
storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego, gl. 87.10.10
drugo socialno varstvo z nastanitvijo brez zdravstvene ali druge
oskrbe, gl. 87.90
87.30.11

Storitve nastanitvenih domov za starejše osebe
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah
in domovih za starejše osebe, tudi z minimalno zdravstveno oskrbo

87.30.12

Storitve nastanitvenih ustanov za invalidne otroke in mladino
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah
za duševno ali telesno prizadete otroke in mladino, tudi za slabovidne
ali slušno prizadete

87.30.13

Storitve nastanitvenih ustanov za invalidne odrasle
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah
za duševno ali telesno prizadete odrasle osebe, tudi za slabovidne ali
slušno prizadete

87.9

Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo

87.90

Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo
87.90.1

Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo
Sem ne spada:
finančne in administrativne storitve programov obvezne socialne
varnosti, gl. 84.30.1
storitve nastanitvenih ustanov za bolniško nego, gl. 87.10.10
storitve začasnih zavetišč za žrtve naravnih nesreč, gl. 88.99.19
87.90.11

Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo za otroke in mladino
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah
za otroke in mladino, npr.:

v domovih za otroke brez staršev

v vzgojnih in prevzgojnih domovih za mladoletnike

v kriznih centrih za otroke, ki potrebujejo zaščito
- storitve rejništva
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Sem ne spada:
storitve nastanitvenih ustanov za varstvo otrok in mladine z motnjami
v telesnem ali duševnem razvoju, gl. 87.20.11
storitve za posvojitev otrok, gl. 88.99.11
87.90.12

Storitve socialnega varstva z nastanitvijo za zlorabljene ženske

87.90.13

Druge storitve socialnega varstva z nastanitvijo za odrasle
Sem spada:
- storitve socialnega varstva, ki vključujejo 24-urno oskrbo v ustanovah
za odrasle, npr.:

materinskih domovih

varnih hišah

začasnih zavetiščih brezdomcem

v domovih za osebe s socialnimi ali osebnimi težavami, ipd.
Sem ne spada:
storitve nastanitvenih ustanov za oskrbo odraslih duševno prizadetih
oseb, gl. 87.20.12
storitve nastanitvenih ustanov za starejše ali invalidne osebe, gl.
87.30.1

88

Storitve socialnega varstva brez nastanitve

88.1

Storitve socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne
osebe

88.10

Storitve socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.10.1

Storitve socialnega varstva brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
Sem ne spada:
finančne in administrativne storitve programov obvezne socialne
varnosti, gl. 84.30.1
88.10.11

Obiskovanje in pomoč starejšim osebam

88.10.12

Dnevno varstvo starejših oseb

88.10.13

Zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb
Sem spada:
- zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb, pod pogojem, da je
izobraževalna komponenta omejena
Sem ne spada:
zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb, pri čemer je prevladujoči
sestavni del izobraževanje, gl. 85

88.10.14

Obiskovanje in pomoč invalidnim osebam

88.10.15

Dnevno varstvo invalidnih odraslih
Sem ne spada:
dnevno varstvo invalidnih otrok, gl. 88.91.12

88.9

Druge storitve socialnega varstva brez nastanitve

88.91

Dnevno varstvo otrok
88.91.1

Dnevno varstvo otrok
88.91.11

Dnevno varstvo otrok, razen tistih z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
Sem spada:
- socialne storitve brez nastanitve, ki vključujejo dnevno varstvo otrok in
osnovno učenje s pomočjo iger
Sem ne spada:
storitve začasnega varovanja otrok na domu ob odsotnosti staršev
(baby sitting), gl. 88.91.13
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Dnevno varstvo otrok in mladine z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju
Sem spada:
- socialne storitve brez nastanitve, ki vključujejo dnevno varstvo otrok in
mladine z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, osnovno učenje
s pomočjo iger

88.91.13

Varstvo otrok
Sem spada:
- storitve začasnega varovanja otrok na domu ob odsotnosti staršev
(baby sitting)

88.99

Drugo socialno delo brez nastanitve
88.99.1

Drugo socialno delo brez nastanitve
Sem ne spada:
finančne in administrativne storitve programov obvezne socialne
varnosti, gl. 84.30.1
88.99.11

Svetovanje in pomoč v zvezi z otroki, d. n.
Sem spada:
- usmerjanje in svetovalne storitve, v zvezi z otroki, nudijo se
posameznikom in družinam, običajno otrokovim staršem na njihovem
domu ali drugje. Svetovanje je lahko v zvezi z izobraževanjem,
obnašanjem ali različnimi problemi v zvezi z otroki, npr. problemi
razbite družine, problemi v šoli, problemi odraščanja, preprečevanje
nasilja nad otroki, posredovanje pri krizah ipd.
- storitve v zvezi s posvojitvami
Sem ne spada:
svetovanje v zvezi z izobraževanjem, gl. 85.60.10

88.99.12

Dobrodelne storitve, razen nastanitvenih
Sem spada:
- dobrodelne in podobne storitve, ki se nudijo posameznikom in
družinam na njihovih domovih, npr. ugotavljanje upravičenosti do
socialne pomoči, oskrba s pomočjo in hrano
- dnevna zatočišča za brezdomce in druge socialno šibke skupine
- svetovanje o gospodinjskem proračunu
- sosedska pomoč
Sem ne spada:
zdravstvena nega na domu, gl. 86.90.12
dnevno varstvo starejših in invalidnih oseb, gl. 88.10.12, 88.10.15

88.99.13

Zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih
Sem spada:
- zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih oseb, pod pogojem, da je
izobraževalna komponenta omejena
Sem ne spada:
zaposlitvena rehabilitacija brezposelnih oseb, pri čemer je
prevladujoči sestavni del izobraževanje, gl. 85
zaposlitvena rehabilitacija invalidnih oseb, pod pogojem, da je
izobraževalna komponenta omejena, gl. 88.10.13

88.99.19

Drugo socialno delo brez nastanitve, d. n.
Sem spada:
- druge socialne, svetovalne in dobrodelne in podobne storitve, ki se
nudijo posameznikom na njihovih domovih ali drugje in jih opravljajo
javne službe, zasebne inštitucije ali posamezniki, npr.:

zakonsko svetovanje

pomoč žrtvam naravnih nesreč, beguncem, priseljencem ipd.,
vključno z začasno nastanitvijo

zbiranje sredstev za dobrodelne namene

druge dobrodelne storitve
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KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE STORITVE
90

Kulturne in razvedrilne storitve

90.0

Kulturne in razvedrilne storitve

90.01

Umetniško uprizarjanje
90.01.1

Umetniško uprizarjanje
90.01.10

Umetniško uprizarjanje
Sem spada:

stroitve igralcev, recitatorjev, pevcev, glasbenikov, plesalcev,
akrobatov, moderatorjev, lektorjev, predavateljev, govornikov in
drugih nastopajočih umetnikov

storitve samostojnih modelov

storitve diskdžokejev (DJ)

90.02

Spremljajoče storitve za umetniško uprizarjanje
90.02.1

Spremljajoče storitve za umetniško uprizarjanje
Sem ne spada:
storitve osebnih gledaliških ali umetniških agentov, gl. 74.90.20
posredovanje pri zasedbi vlog, gl. 78.10.12
90.02.11

Produkcija in predstavitev umetniških uprizoritev
Sem spada:
- produkcija in izvedba:

gledaliških predstav, oper, baletov, operet, glasbenih in
koncertnih nastopov

lutkovnih predstav

cirkuških predstav
Sem ne spada:
produkcija in izvedba ognjemetov in predstav z zvočnimi in
svetlobnimi efekti, gl. 93.29.21

90.02.12

Promocija in organizacija umetniških uprizoritev
Sem spada:
- promocija in organizacija za:

gledališče, opero, balet, glasbene, koncertne nastope

lutkovne predstave

cirkuške predstave

90.02.19

Druge pomožne storitve za umetniške uprizoritve
Sem spada:
- upravljanje pravic, povezanih z umetniškimi, literarnimi, glasbenimi
deli, razen filmi in avdio vizuelnimi deli
- podporne storitve za umetniške predstave kot so storitve scenografov,
kostumografov, dizajnerjev osvetlitve
- druge storitve za umetniške predstave (npr. storitve odrskih delavcev,
storitve osvetlitve in zvočne spremljave uprizoritev ipd.)
Sem ne spada:
upravljanje pravic za filme, gl. 59.13.12

90.03

Umetniško ustvarjanje
90.03.1

Umetniško ustvarjanje
90.03.11

Storitve avtorjev, skladateljev, kiparjev in drugih umetnikov, razen nastopajočih
umetnikov
Sem spada:
- storitve posameznih umetnikov, kot so skladatelji, kiparji, slikarji,
karikaturisti, graverji, jedkarji ipd.
- storitve piscev z vseh področij, tako leposlovja kot tehnike
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storitve svobodnih novinarjev
restavriranje umetniških del

Sem ne spada:
restavriranje starinskih glasbil, gl. 33.19.10
produkcija filmov, postprodukcijske storitve, gl. 59.11.1, 59.12.1
storitve osebnih gledaliških in umetniških agentov, gl. 74.90.20
umetniško uprizarjanje, gl. 90.01.10
restavriranje pohištva (razen muzejskega), gl. 95.24.10
90.03.12

Izvirna dela avtorjev, skladateljev in drugih umetnikov, razen nastopajočih
umetnikov, slikarjev, grafikov in kiparjev
Sem spada:
- izvirni rokopisi
- izvirni zapisi skladb, nezaščitene izvorne izvedbe teh skladb
- izvirna dela drugih umetnikov, razen nastopajočih umetnikov,
slikarjev, grafikov in kiparjev
Ta dela so kreirana za svoj račun, to je z namenom proste prodaje,
Sem ne spada:
izvirna dela upodabljajočih umetnikov, gl. 90.03.13

90.03.13

Izvirna dela slikarjev, grafikov in kiparjev
Sem spada:
- izvirne slike, risbe, grafike, pasteli ipd.; izvirne skulpture in kipi iz
kateregakoli materiala
Sem spada:
- kipi, ki niso umetniški izvirniki, gl. 23.70.1

90.04

Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90.04.1

Obratovanje objektov za kulturne prireditve
90.04.10

Obratovanje objektov za kulturne prireditve
Sem spada:
- obratovalne storitve koncertnih dvoran, gledališč, opernih hiš, vključno
s prodajo vstopnic
- obratovalne storitve večnamenskih centrov in podobnih objektov, kjer
prevladujejo kulturne prireditve
Sem ne spada:
obratovanje kinematografov, gl. 59.14.1
storitve agencij za rezervacije in prodajo vstopnic, gl. 79.90.39
obratovalne storitve muzejev, gl. 91.02.10
obratovanje stadionov, aren in podobnih večnamenskih objektov, gl.
93.11.10

91

Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne
storitve

91.0

Storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve

91.01

Storitve knjižnic in arhivov
91.01.1

Storitve knjižnic in arhivov
91.01.11

Storitve knjižnic
Sem spada:
- storitve knjižnic vseh vrst, čitalnic ipd. za splošno javnost ali posebne
uporabnike, kot so študenti, znanstveniki itd.
- dokumentacijske storitve (zbiranje, katalogizacija, ročna ali računalniška)
- iskanje in izposoja knjig, periodike, plošč, filmov itd.
Sem ne spada:
izposojanje videokaset in DVD plošč, gl. 77.22.10
storitve podatkovnih baz, gl. 77.29.19
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Storitve arhivov
Sem spada:
- storitve arhivov vseh vrst:

katalogizacija (ročna ali računalniška) in druge dokumentacijske
storitve

konzerviranje, restavriranje gradiva

storitve zgodovinskih arhivov, vključno z digitalnimi arhivi

91.02

Storitve muzejev
91.02.1

Storitve muzejev
91.02.10

Storitve muzejev
Sem spada:
- storitve muzejev vseh vrst: umetnostnih galerij, etnografskih,
naravoslovnih, tehničnih in drugih specializiranih muzejev, razen
zgodovinskih lokacij in stavb
- razstavljanje zbirk vseh vrst (umetniških, znanstvenih in tehničnih,
zgodovinskih ipd.)
- skrb za muzejske zbirke
- organizacija priložnostnih in potujočih razstav
Sem ne spada:
storitve prodajnih galerij, gl. 47.00.69
restavriranje umetnin in muzejskih zbirk, gl. 90.03.11
storitve knjižnic in arhivov, gl. 91.01.1
varstvo in rekonstrukcija arheoloških najdišč, zgodovinskih lokacij in
stavb, spomeniško varstvo, gl. 91.03.10
storitve botaničnih in živalskih vrtov, gl. 91.04.11

91.02.2

Muzejske zbirke
91.02.20

Muzejske zbirke
Sem spada:
- zbirke in posamezni zbirateljski predmeti z zgodovinskega,
etnografskega, botaničnega, zoološkega, mineraloškega,
anatomskega, numizmatičnega in drugega področja

91.03

Varstvo in obratovanje zgodovinskih krajev, stavb, spomenikov in podobne
kulturne dediščine
91.03.1

Varstvo in obratovanje zgodovinskih krajev, stavb, spomenikov in podobne kulturne
dediščine
91.03.10

Varstvo in obratovanje zgodovinskih krajev, stavb, spomenikov in podobne
kulturne dediščine
Sem spada:
- varstvo in rekonstrukcija arheoloških najdišč, zgodovinskih lokacij in
stavb
- storitve v zvezi z obiskovanjem teh krajev
- spomeniško varstvo
Sem ne spada:
restavriranje in obnova zgodovinskih krajev in stavb, gl. področje F
storitve samostojnih restavratorjev, gl. 90.03.11

91.04

Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
91.04.1

Storitve botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov
Sem ne spada:
vrtnarske storitve, gl. 81.30.10
91.04.11

Storitve botaničnih in živalskih vrtov
Sem spada:
- storitve ohranjanja in vzdrževanja botaničnih in živalskih vrtov, razen
naravnih rezervatov
- storitve v zvezi z obiskovanjem botaničnih in živalskih vrtov
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Sem ne spada:
nadzor v narodnih parkih in naravnih rezervatih, gl. 91.04.12
oskrba in nega hišnih živali, gl. 96.09.11
91.04.12

Storitve naravnih rezervatov in varstvo naravnih vrednot
Sem spada:
- nadzor v narodnih parkih in naravnih rezervatih
- ohranjanje in vzdrževanje narodnih parkov, naravnih rezervatov in
naravnih znamenitosti
- varstvo naravnih vrednot
- urejanje kraških jam za obiskovalce ter druge storitve v zvezi z
obiskovanjem naravnih znamenitosti
Sem ne spada:
lovske storitve, gl. 01.70.10
storitve botaničnih in živalskih vrtov, gl. 91.04.11
obratovanje zaščitenih območij za športni ribolov in lov, gl. 93.19.13

92

Prirejanje iger na srečo in stav

92.0

Prirejanje iger na srečo in stav

92.00

Prirejanje iger na srečo in stav
92.00.1

Prirejanje iger na srečo
92.00.11

Prirejanje namiznih iger na srečo
Sem spada:
- storitve igralnic z namiznimi igrami kot do ruleta, poker, black gammon ipd.

92.00.12

Storitve z avtomati za igre na srečo
Sem spada:
- storitve z avtomati za igre na srečo, kot so:

avtomati na žetone

loterijski video terminali

kolo sreče ipd.
Sem ne spada:
obratovanje igralnih avtomatov na kovance, gl. 93.29.22

92.00.13

Prirejanje loterij, tombol in podobnih iger na srečo

92.00.14

Prirejanje iger na srečo po internetu

92.00.19

Drugo prirejanje iger na srečo

92.00.2

Prirejanje stav
Sem spada:
- prirejanje konjskih stav
- prirejanje športnih stav
- prirejanje drugih stav

93

92.00.21

Prirejanje stav po internetu

92.00.29

Drugo prirejanje stav

Športne in druge storitve za prosti čas

93.1

Športne storitve

93.11

Obratovanje športnih objektov
93.11.1

Obratovanje športnih objektov
93.11.10

Obratovanje športnih objektov
Sem spada:
- obratovanje notranjih in zunanjih športnih objektov in dostop do teh
objektov, kot so npr.: stadioni, drsališča, športne dvorane, plavalni
bazeni, kegljišča, golf igrišča, teniška igrišča, jahalne dvorane ipd.
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-

obratovanje hipodromov, dirkališč ipd.
prirejanje športnih dogodkov v lastnem športnem objektu, tako za
amaterje kot profesionalce

Sem ne spada:
obratovanje žičnic, gl. 49.39.20
gostinske storitve športnih centrov, gl. 55
upravljanje športnih objektov po pogodbi, gl. 68.32.13
izposojanje športne opreme, gl. 77.21.10
storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10
storitve konjušnic za konjske dirke, gl. 93.19.13
storitve rekreacijskih parkov, termalnih rivier, kopališč, gl. 93.29.11
obratovanje marin, gl. 93.29.19
storitve smučarskih centrov, gl. 93.29.19

93.12

Storitve športnih klubov
93.12.1

Storitve športnih klubov
93.12.10

Storitve športnih klubov
Sem spada:
- organiziranje vseh vrst športnih dogodkov (vadbe, tekmovanj ipd.), v
okviru športnih klubov, društev, strelskih, šahovskih in bridge klubov,
na prostem ali v zaprtih prostorih
Sem ne spada:
storitve samostojnih trenerjev in učiteljev športnih disciplin, gl.
85.51.10
storitve obratovanja športnih objektov, gl. 93.11.10
prirejanje športnih dogodkov v lastnih športnih objektih, gl. 93.11.10

93.13

Storitve obratov za fitnes
93.13.1

Storitve obratov za fitnes
93.13.10

Storitve obratov za fitnes
Sem spada:
- storitve fitnes in bodi-building centrov in klubov
Sem ne spada:
storitve samostojnih trenerjev in učiteljev športnih disciplin, gl.
85.51.10
storitve rekreacijskih parkov in plaž, gl. 93.29.11

93.19

Druge športne storitve
93.19.1

Druge športne storitve
93.19.11

Storitve promocije športa in športnih prireditev
Sem spada:
- storitve producentov športnih dogodkov
- storitve v zvezi s promocijo športnih dogodkov
Sem ne spada:
storitve obratovanja športnih objektov, gl. 93.11.10
prirejanje športnih dogodkov v športnih objektih, gl. 93.11.10

93.19.12

Storitve samostojnih športnikov

93.19.13

Storitve športnih sodnikov, časomerilcev, gorskih vodnikov in druge pomožne
storitve za šport in rekreacijo
Sem spada:
- storitve športnih lig, zvez ipd.
- storitve športnih sodnikov, časomerilcev ipd.
- storitve gorskih vodnikov
- storitve, povezane z rekreacijskim lovom in ribolovom
- storitve konjušnic za tekmovalne konje, bivališč za druge tekmovalne
živali
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storitve garaž za tekmovalne avtomobile
dresiranje tekmovalnih konj, psov, cirkuških živali ipd.

Sem ne spada:
izposojanje športne opreme, gl. 77.21.10
dresiranje psov čuvajev, gl. 80.10.19
storitve šol za razne športne discipline in igre ter storitve samostojnih
športnih trenerjev in inštruktorjev, gl. 85.51.10
93.19.19

Druge športne in rekreativne storitve
Sem spada:
- storitve za padalstvo
- storitve za spuščanje z zmaji in jadralnimi letali
- storitve za potapljanje
- druge športne in rekreacijske storitve, d.n.
Sem ne spada:
obratovanje žičnic, gl. 49.39.20
gostinske storitve športnih centrov, gl. 55
upravljanje športnih objektov po pogodbi, gl. 68.32.13
izposojanje športne opreme, gl. 77.21.10
storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10
storitve konjušnic za konjske dirke, gl. 93.19.13
storitve rekreacijskih parkov, termalnih rivier, kopališč, gl. 93.29.11
obratovanje marin, gl. 93.29.19
storitve smučarskih centrov, gl. 93.29.19

93.2

Druge storitve za prosti čas

93.21

Storitve zabaviščnih in tematskih parkov
93.21.1

Storitve zabaviščnih in tematskih parkov
93.21.10

Storitve zabaviščnih in tematskih parkov
Sem spada:
- storitve zabaviščnih in razvedrilnih parkov z različnimi atrakcijami, kot
so vožnja z mehaničnimi sredstvi, vožnja s tobogani, vrtiljaki, vlakom
smrti, zabaviščna strelišča ipd.

93.29

Druge storitve za zabavo in rekreacijo
93.29.1

Druge storitve za rekreacijo
93.29.11

Storitve rekreacijskih parkov in kopališč
Sem spada:
- storitve rekreacijskih parkov, kopališč, termalnih rivier, plaž, vključno z
opremo za plažo, kot so garderobe, sončniki, omarice s ključavnicami,
ležalniki ipd.
Sem ne spada:
obratovanje počitniških taborov in avtokampov, gl. 55.30
izposojanje športnih rekvizitov, gl. 77.21.10
obratovanje športnih plavalnih bazenov, gl. 93.11.10
storitve centrov za fitnes, gl. 93.13.10

93.29.19

Razne storitve za zabavo in razvedrilo, d. n.
Sem spada:
- storitve obratovanja diskotek, plesišč ipd.
- storitve obratovanja smučišč
- storitve obratovanja marin
Sem ne spada:
obratovanje žičnic, vzpenjač, smučarskih vlečnic ipd., gl. 49.39.20
strežba pijač v diskotekah in plesiščih, gl. 56.30.10
storitve plesnih šol, gl. 85.52.11
storitve obratovanja športnih objektov, gl. 93.11.10
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Druge storitve za zabavo
93.29.21

Prirejanje ognjemetov in predstav s |svetlobnimi in zvočnimi' efekti

93.29.22

Storitve z igralnimi avtomati na kovance
Sem spada:
- storitve obratovanja igralnih avtomatov na kovance ali žetone, npr.
fliperjev, namiznega nogometa ipd.
Sem ne spada:
storitve obratovanja avtomatov za igre na srečo, gl. 92.00.12
storitve zabaviščnih in tematskih parkov, gl. 93.21.10

93.29.29

Razvedrilne storitve, d. n.
Sem spada:
- druge razvedrilne storitve d.n., npr. bikoborbe, rodeo ipd.
- prirejanje kvizov, zabavnih in lepotnih tekmovanj ipd.
Sem ne spada:
storitveno upravljanje nestanovanjskih objektov za razvedrilo, gl.
68.32.13
zastopanje gledaliških igralcev ali umetnikov, gl. 74.90.20
izbor filmskih, televizijskih in gledaliških igralcev, gl. 78.10.12
storitve gledaliških in cirkuških skupin, gl. 90.01.10
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94

Storitve članskih organizacij

94.1

Storitve poslovnih, delodajalskih in strokovnih združenj

94.11

Storitve poslovnih in delodajalskih združenj
94.11.1

Storitve poslovnih in delodajalskih združenj
94.11.10

Storitve poslovnih in delodajalskih združenj
Sem spada:
- storitve organizacij, katerih člani se združujejo zaradi razvoja in
ekonomske uspešnosti podjetij na določenem poslovnem področju, na
področju trgovine ali kmetijstva ali zaradi ekonomske rasti in razvoja
določenega geografskega območja ali upravne enote, ne glede na
vrsto poslovne dejavnosti (trgovinskih in gospodarskih zbornic, obrtnih
združenj in podobnih organizacij ter zvez takih združenj)
- storitve teh združenj so širjenje informacij, zastopanje pred državnimi
ustanovami, stiki z javnostjo in pogajanja z delavci
Sem ne spada:
odnosi z javnostmi, ki jih v imenu združenja opravljajo drugi, gl.
70.21.10
izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85
storitve sindikatov, gl. 94.20.10

94.12

Storitve strokovnih združenj
94.12.1

Storitve strokovnih združenj
94.12.10

Storitve strokovnih združenj
Sem spada:
- storitve organizacij, ki združujejo zlasti člane iz posameznih strok,
poklicne prakse ali področij tehnike:

združenj znanstvenikov, akademikov, strokovnjakov z raznih
področij

kulturnih delavcev, pisateljev, slikarjev ter drugih umetnikov,
novinarjev ipd.
- širjenje informacij, uvajanje različnih strokovnih standardov in nadzor
nad njimi, zastopanje pred državnimi ustanovami
Sem ne spada:
izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85

94.2

Storitve sindikatov

94.20

Storitve sindikatov
94.20.1

Storitve sindikatov
94.20.10

Storitve sindikatov
Sem spada:
- storitve združenj delojemalcev, njihov glavni cilj je zastopanje
interesov delavcev glede plač, delovnih razmer in skupnega delovanja
s pomočjo organizacije
- storitve posameznih tovarniških sindikatov, panožnih sindikatov in
sindikatov posameznih strok, regij, organizacijskih struktur
- storitve združenj sindikatov
Sem ne spada:
izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85

94.9

Storitve drugih članskih organizacij

94.91

Storitve verskih organizacij
94.91.1
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Storitve verskih organizacij
Sem spada:
- storitve izvajanja verskih obredov in pouka v cerkvah, mošejah,
templjih, sinagogah in drugih mestih, namenjenih verskim obredom.
- storitve misijonov
- splošni in posebni verski obredi, kot so poroka, pogreb, birma, krst itd.
- verske storitve domov, ki jih upravljajo meniški redovi
- storitve v zvezi z religijo in verskimi obredi, ki niso razvrščene drugje
Sem ne spada:
izobraževalne storitve, ki jih nudijo te organizacije, gl. 85
zdravstvene storitve, ki jih opravljajo verske organizacije, gl. 86
socialne storitve, ki jih opravljajo verske organizacije, gl. 87, 88

94.92

Storitve političnih organizacij
94.92.1

Storitve političnih organizacij
94.92.10

Storitve političnih organizacij
Sem spada:
- storitve političnih organizacij in njihovih pomožnih delov, npr.
mladinskih sekcij. Te organizacije se ukvarjajo predvsem z vplivanjem
na odločitve v javnih upravnih telesih, z delegiranjem svojih članov ali
simpatizerjev na politične funkcije in skrbijo za širjenje informacij, stike
z javnostjo, zbiranje sredstev ipd.

94.99

Storitve drugih članskih združenj in organizacij
94.99.1

Storitve (razen dodeljevanja subvencij) drugih članskih združenj in organizacij, d. n.
94.99.11

Storitve organizacij za človekove pravice
Sem spada:
- storitve članskih organizacij za podporo boju za človekove pravice, kot
so civilna iniciativa ali protestna gibanja, s posredovanjem in širjenjem
informacij, političnim vplivom, zbiranjem sredstev ipd.

94.99.12

Storitve gibanj za varstvo okolja
Sem spada:
- storitve članskih organizacij (kot so društva za varstvo narave, za
zaščito živali, ekološka gibanja ipd.), za podporo varovanja okolja s
posredovanjem in širjenjem informacij, političnim vplivom, zbiranjem
sredstev ipd.

94.99.13

Storitve združenj za zaščito posebnih skupin
Sem spada:
- storitve, ki jih zagotavljajo združenja za varstvo in izboljšanje položaja
posebnih skupin, kot so invalidi, etnične skupine in manjšine, z javnim
izobraževanjem, s političnim vplivom, s podporo skupnosti, s
socialnimi aktivnostmi in z ustanovami ipd.

94.99.14

Storitve drugih združenj za podporo skupnih zadev
Sem spada:
- storitve članskih organizacij, ki niso v zvezi s političnimi strankami,
vendar se ukvarjajo s skupnimi zadevami, z osveščanjem javnosti,
političnim vplivanjem, zbiranjem sredstev ipd.
- storitve rodoljubnih združenj, tudi združenj vojnih veteranov
- storitve drugih organizacij, ki podpirajo drugje neomenjene skupne in
izobraževalne namene

94.99.15

Storitve mladinskih združenj
Sem spada:
- storitve mladinskih, študentskih in podobnih društev, združenj, klubov
in bratovščin
- storitve skavtskih in taborniških družin ipd.
Sem ne spada:
nastanitvene storitve dijaških domov, študentskih naselij ipd.,
55.90.11
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94.99.16

Storitve kulturnih in rekreacijskih združenj
Sem spada:
- storitve članskih organizacij za kulturne ali rekreativne aktivnosti ali
hobije, ki ne spadajo v šport in igre: literarni klubi, klubi vrtičkarjev,
filmski in foto klubi, glasbeni, umetniški klubi, klubi zbirateljev,
karnevalski klubi ipd.
Sem ne spada:
storitve profesionalnih kulturnih skupin in organizacij, gl. 90.02.1
storitve športnih klubov, gl. 93.12.10

94.99.17

Storitve drugih družabnih klubov, lož in društev
Sem spada:
- storitve posebnih interesnih skupin, kot so avtomobilski klubi,
združenja potrošnikov ipd.
- storitve članskih organizacij za družabnost, kot npr. rotary klubi, lions
klubi, lože ipd.

94.99.19

Storitve drugih članskih združenj in organizacij, d. n.
Sem spada:
- storitve združenj lastnikov ali najemnikov stanovanj
- storitve drugih članskih organizacij
Sem ne spada:
storitve strokovnih združenj, gl. 94.12.10

94.99.2

Subvencioniranje s strani članskih organizacij
94.99.20

Subvencioniranje s strani članskih organizacij
Sem spada:
- podeljevanje finančne podpore s strani članskih organizacij, praviloma
za izobraževanje, raziskovanje ali drug splošen ali družben pomen
Sem ne spada:
dajanje kreditov, gl. 64.19.2, 64.92.1
zbiranje sredstev za dobrodelne namene, gl. 88.99.19

95

Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo

95.1

Popravila računalnikov in komunikacijskih naprav

95.11

Popravila računalnikov in perifernih naprav
95.11.1

Popravila računalnikov in perifernih naprav
95.11.10

Popravila računalnikov in perifernih naprav
Sem spada:
- popravilo in vzdrževanje:

vseh vrst računalnikov

vseh vrst perifernih naprav (tiskalnikov, terminalov, zaslonov,
tipkovnic, notranjih in zunanjih računalniških modemov,
skenerjev, vključno s skenerji črtnih kod, čitalnikov pametnih
kartic, računalniških projektorjev ipd.)
Sem spada tudi:
- popravilo in vzdrževanje računalniških terminalov, kot bančnih
avtomatov, prodajnih POS terminalov (nemehanskih), dlančnikov in
notesnikov, ročnih računalnikov (PDA)
Sem ne spada:
popravilo in vzdrževanje fotokopirnih naprav, gl. 33.12.16
popravilo in vzdrževanje komunikacijskih modemov, gl. 95.12.10

95.12

Popravila komunikacijskih naprav
95.12.1
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Popravila komunikacijskih naprav
Sem spada:
- popravilo in vzdrževanje komunikacijskih naprav, kot so:

telefonski aparati vseh vrst, tudi prenosni

komunikacijski modemi

pozivniki

faksimilne naprave

radiotelefoni

druge komunikacijske naprave
- popravilo in vzdrževanje radijskih in televizijskih oddajnikov
- popravilo in vzdrževanje profesionalnih televizijskih in video kamer
Sem ne spada:
popravilo video kamer za široko rabo, gl. 95.21.10

95.2

Popravila izdelkov za široko rabo

95.21

Popravila elektronike za široko rabo
95.21.1

Popravila elektronike za široko rabo
95.21.10

Popravila elektronike za široko rabo
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje:

televizorjev

radijskih sprejemnikov

videorekorderjev

predvajalnikov laserskih plošč

hišnih video kamer

digitalnih fotoaparatov
Sem ne spada:
popravilo in vzdrževanje računskih strojev, gl. 33.12.16
popravilo in vzdrževanje profesionalne TV in video opreme, gl.
95.12.10

95.22

Popravila gospodinjskih naprav in opreme za dom in vrt
95.22.1

Popravila gospodinjskih naprav in opreme za dom in vrt
95.22.10

Popravila gospodinjskih naprav in opreme za dom in vrt
Sem spada:
- popravila električnih gospodinjskih aparatov, npr. hladilnikov in
zamrzovalnikov, pomivalnih strojev, pralnih in sušilnih strojev,
električnih štedilnikov in el. naprav za ogrevanje, sesalnikov in drugih
majhnih gospodinjskih aparatov
- popravila opreme za dom in vrt, npr. kosilnic, vrtnih kosilnic za košnjo
trave ob robovih površin, naprav za odmetavanje snega in za
odpihovanje snega, listja ter za obrezovanje ipd.
Sem ne spada:
popravila in vzdrževanje ročnega orodja na motorni pogon, gl.
33.12.17
popravila električnih sistemov, vodnih, plinskih sistemov in čistilnih
naprav, toplotnih in klimatskih naprav, gl. 43.2

95.23

Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
95.23.1

Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
95.23.10

Popravila obutve in drugih usnjenih izdelkov
Sem spada:
- popravila obutve
- popravila potovalne galanterije in torbic

95.24

Popravila pohištva in hišne opreme
95.24.1

Popravila pohištva in hišne opreme
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95.24.10

Popravila pohištva in hišne opreme
Sem spada:
- tapeciranje, površinska obdelava, popravilo in obnova pohištva in
notranje opreme
Sem spada tudi:
- sestavljanje samostoječega pohištva

95.25

Popravila ur in nakita
95.25.1

Popravila ur in nakita
95.25.11

Popravila ur
Sem ne spada:
popravila industrijskih naprav za kontrolo in merjenje časa, gl.
33.13.11

95.25.12

95.29

Popravila nakita

Popravila drugih izdelkov za široko rabo
95.29.1

Popravila drugih izdelkov za široko rabo
95.29.11

Popravila in predelava oblačil in gospodinjskih tekstilnih izdelkov
Sem spada:
- nevidno krpanje, popravilo ali obnova uporabljenih oblačil iz tekstila

95.29.12

Popravila koles
Sem ne spada:
popravila motornih koles, gl. 45.40.50

95.29.13

Popravila in vzdrževanje glasbil
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje glasbil
- uglaševanje klavirjev in drugih glasbil
Sem ne spada:
obnova (restavriranje) in popravila orgel in drugih zgodovinskih
glasbil, gl. 33.19.10

95.29.14

Popravila in vzdrževanje športne opreme
Sem spada:
- popravilo, vzdrževanje in montaža smuči, smučarskih desk, drsalk,
kotalk ipd.
- popravilo in vzdrževanje drugih športnih rekvizitov (npr. loparjev, palic
za golf ali hokej ipd.)
Sem ne spada:
popravilo športnega strelnega orožja, gl. 33.11. 14
popravilo jadrnic in čolnov, gl. 33.15.10

95.29.19

Popravila drugih osebnih in gospodinjskih predmetov
Sem spada:
- popravila in vzdrževanje drugih gospodinjskih pripomočkov in opreme,
npr.: svetilk, igrač in družabnih iger
- popravilo drugih izdelkov za osebno rabo
- kopiranje ključev, plastificiranje osebnih izkaznic ipd.
Sem ne spada:
popravilo ročnih strojčkov, gl. 33.12.17
popravilo in restavriranje umetniških del, gl. 90.03.11

96

Druge osebne storitve

96.0

Druge osebne storitve

96.01

Storitve pralnic in kemičnih čistilnic
96.01.1
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Storitve s samopostrežnimi pralnimi stroji na žetone
Sem spada:
- storitve obratovanja pralnih strojev na žetone, ki jih uporabljajo
stranke same

96.01.12

Storitve kemičnih čistilnic
Sem spada:
- kemično čiščenje oblačil in drugih tekstilnih, krznenih in usnjenih
izdelkov

96.01.13

Likanje
Sem spada:
- likanje oblačil in drugih tekstilnih izdelkov (npr. posteljnine in prtov)

96.01.14

Barvanje tekstilij
Sem spada:
- barvanje oblačil in drugih izdelkov iz tekstila, ki ni povezano s
proizvodnjo teh izdelkov
Sem ne spada:
barvanje preje, gl. 13.30.11
barvanje blaga, gl. 13.30.13

96.01.15

Čiščenje tekstilij na domu
Sem spada:
- pranje, čiščenje in likanje za gospodinjstva na domu
- čiščenje tekstila, pohištva in preprog na domu
Sem spada tudi:
- zbiranje in dostavjanje perila na dom
Sem ne spada:
dajanje tekstila, oblačil in obutve v najem, gl. 77.29.15
storitve čistilnic, kemično čiščenje gl. 96. 01.12

96.01.19

Drugo čiščenje tekstilij
Sem spada:
- pranje, čiščenje in likanje perila za gospodinjstva
- čiščenje tekstilnih izdelkov, pohištva in preprog v prostorih strank
- pranje, čiščenje in likanje tekstilnih izdelkov in oblačil za kolektive in
podjetja
- pranje, čiščenje in likanje za skladišča perila
- čiščenje preprog, oblazinjenega pohištva, zastorov ali tapiserij ali
preprog itd.
- dobava plenic
Sem spada tudi:
- zbiranje in dostava perila kolektivom in podjetjem
Sem ne spada:
najem oblačil, gl. 77.29.15
storitve čistilnic, gl. 96.01.12
pranje, čiščenje in likanje za gospodinjstva na domu, gl. 96.01.15
čiščenje tekstila, pohištva in preprog na domu, gl. 96.01.15
zbiranje in dostavljanje perila na dom, gl. 96.01.15

96.02

Frizerske in druge lepotilne storitve
96.02.1

Frizerske in druge lepotilne storitve
96.02.11

Frizerske storitve za ženske
Sem spada:
- umivanje las, striženje, česanje, barvanje, niansiranje, kodranje,
ravnanje in podobne frizerske storitve za ženske
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96.02.12

Frizerske in brivske storitve za moške
Sem spada:
- umivanje las, striženje, česanje, barvanje, niansiranje, kodranje,
ravnanje in podobne frizerske storitve za moške
- britje in striženje brade

96.02.13

Kozmetične, manikirske in pedikerske storitve
Sem spada:
- ličenje in kozmetične storitve
- manikiranje in pedikiranje
- svetovanje v zvezi z ličenjem in nego obraza
Sem ne spada:
zdravstvene storitve kot so npr. lifting, lepotne operacije ipd., gl. 86

96.02.14

Frizerske in brivske storitve, kozmetične, manikirne in pedikerske storitve, na
domu
Sem spada:
- frizerske in brivske storitve, kozmetične, manikirske in pedikerske
storitve na domu

96.02.19

Druge lepotilne storitve
Sem spada:
- storitve za osebno higieno, skrb za telo, depilacija, zdravljenje z
ultravijoličnimi in infrardečimi žarki in druge higienske storitve
Sem ne spada:
fizioterapevtska masaža, gl. 86.90.13
storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10
storitve za dobro počutje in nego telesa, kot so savne, solariji, saloni
za hujšanje, masažni saloni, gl. 96.04.10

96.02.2

Neobdelani človeški lasje
96.02.20

Neobdelani človeški lasje
Sem ne spada:
lasulje ipd., gl. 32.99.30

96.03

Pogrebne storitve
96.03.1

Pogrebne storitve
Sem ne spada:
verske pogrebne storitve, gl. 94.91.10
96.03.11

Storitve pokopališč in krematorijev
Sem spada:
- upravljanje in vzdrževanje pokopališč, urejanje grobov
- obratovanje krematorijev
- storitev upepelitve
- najem ali prodaja grobov
Sem ne spada:
vrtnarske storitve in urejanje parkov na pokopališčih, gl. 81.30.10

96.03.12

Druge pogrebne storitve
Sem spada:
- priprava pokojnikov za pogreb ali upepelitev
- prirejanje pogrebnih in upepelitvenih obredov
- pogrebni prevoz
- storitve grobarjev (pokopavanje, izkopavanje)
- balzamiranje pokojnikov
Sem spada tudi:
- pokopavanje hišnih ljubljencev
Sem ne spada:
verske pogrebne storitve, gl. 94.91.10
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Storitve za nego telesa
96.04.1

Storitve za nego telesa
96.04.10

Storitve za nego telesa
Sem spada:
- storitve v zvezi z izboljševanjem telesnega počutja in sprostitvijo:
turške kopeli, savne in parne kopeli, solariji, saloni za hujšanje,
masaže (razen fizioterapevtskih) ipd.
Sem ne spada:
fizioterapevtska masaža, gl. 86.90.13
storitve fitnes centrov, gl. 93.13.10
lepotilne storitve, gl. 96.02.19

96.09

Druge osebne storitve, d. n.
96.09.1

Druge osebne storitve, d. n.
96.09.11

Storitve za hišne živali
Sem spada:
- oskrba hišnih živali kot so psi, mačke in drugi ljubljenčki
- storitve pasjih zavetišč in hotelov
- dresura hišnih živali ipd.
- nega, striženje, tetoviranje živali ipd.
- storitve za parjenje hišnih živali
Sem ne spada:
oskrba domačih živali, gl. 01.62.10
veterinarske storitve, gl. 75.00.11
dresiranje cirkuških in tekmovalnih živali, gl. 93.19.13

96.09.12

Storitve spremljevalcev, družabnic
Sem spada tudi:
- storitve prostitucije
Sem spada tudi:
- storitve ""vročega telefona""

96.09.13

Storitve z drugje nerazvrščenimi avtomati, ki delujejo na kovance
Sem spada:
- storitve, ki jih opravljajo avtomati na kovance, npr. merjenje krvnega
tlaka, tehtnice, omarice s ključavnico za osebne predmete, naprave za
čiščenje čevljev, fotografske kabine itd.
- stroji, ki delujejo na kovance, so v tej zvezi vse samopostrežne
naprave (torej delujejo brez posredovanja človeka), ne glede na način
plačila, kot so kovanci, kreditne kartice itd.
Sem ne spada:
storitve, ki jih opravljajo igralni avtomati na kovance in stroji za igranje
hazardnih iger, gl. 92.00.12, 93.29.22
storitve, ki jih opravljajo pralni stroji na kovance, gl. 96.01.11

96.09.19

Druge storitve, d. n.
Sem spada:
- storitve astrologov, spiritistov, vedeževalcev, bioenergetikov,
radiestezistov ipd.
- organiziranje srečanj in sestajanja
- storitve ženitnih posredovalnic
- storitve grafologov, rodoslovcev
- storitve čistilcev obutve, vratarjev, postreščkov ipd.
- storitve parkiranja avtomobilov
- storitve animatorjev družabnega življenja
- izvajanje preprostih fizičnih del
- pomoč v gospodinjstvu
- tetoviranje in piercing, ipd.
- sestavljanje križank, ugank ipd.
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Sem ne spada:
storitve parkiranja na parkiriščih, gl. 52.21.24
varovanje otrok na domu, gl. 88.91.13
dejavnost priložnostnih govornikov (na pogrebih in zabavah), gl.
90.01.10
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T

STORITVE GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM
OSEBJEM; NEOPREDELJENI IZDELKI IN STORITVE
GOSPODINJSTEV ZA LASTNO RABO
97

Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem

97.0

Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem

97.00

Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem
97.00.1

Storitve gospodinjstev z zaposlenim osebjem
97.00.11

Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, ki nudi varstvo otrok
Sem spada:
- storitve, ki jih opravljajo v zasebnih gospodinjstvih zaposlene varuške
in podobno osebje za nego otrok (baby-sitting)

97.00.12

Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, ki nudi pomoč starejšim
brez zdravstvene oskrbe
Sem spada:
- storitve, ki jih zagotavljajo zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem, za vsakdanjo pomoč starejšim, nesamostojnim osebam, da
ti lahko prebivajo doma, npr.:

pranje in oblačenje, hranjenje, izvajanje administrativnih
obveznosti, skrb za intelektualno in družbeno življenje

nakupovanje in priprava obrokov

nega na domu, vendar brez zdravstvene oskrbe, in pomoč v
smislu mobilnosti

druge oblike pomoči starejšim, nesamostojnim osebam, da ti
lahko bivajo doma (gospodinjska dela, pranje in likanje itd.)

97.00.13

Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, ki nudi pomoč invalidnim
odraslim brez zdravstvene oskrbe
Sem spada:
- storitve, ki jih zagotavljajo zasebna gospodinjstva z zaposlenim
osebjem, za vsakdanjo pomoč invalidnim odraslim, da ti lahko
prebivajo doma, npr.:

pranje in oblačenje, hranjenje, izvajanje administrativnih
obveznosti, skrb za intelektualno in družbeno življenje

nakupovanje in priprava obrokov

nega na domu, vendar brez zdravstvene oskrbe, in pomoč v
smislu mobilnosti

druge oblike pomoči starejšim, nesamostojnim osebam, da ti
lahko bivajo doma (gospodinjska dela, pranje in likanje itd.)

97.00.14

Storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, ki nudi pomoč pri
pridobitvi stanovanja in pomoč v gospodinjstvu za vsakdanje življenje
Sem spada:
- storitve, ki jih zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem
zagotavljajo s široko paleto nalog glede vsakdanje pomoči, kot so:

gospodinjska opravila in storitve večopravilne osebe (hišnika) na
domu, vrtnarjenje, varovanje dome, pranje, čiščenje in likanje za
gospodinjstva na domu, nakupovanje in priprava obrokov,
sprehajanje, hranjenje in skrb za hišne ljubljenčke
- storitve, ki jih nudijo zasebna gospodinjstva kot delodajalec s
specializiranim osebjem, ki zagotavlja specializirane storitve, te pa
niso vsakdanja opravila, kot so:

tehnična podpora informacijski tehnologiji (IT), podporni tečaji za
šolanje na domu, frizerske, kozmetične in pedikerske storitve na
domu
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97.00.19

Druge storitve gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
Sem spada:
- storitve, ki jih zagotavljajo zasebna gospodinjstva kot delodajalci
kuharjev, natakarjev, strežnikov, služabnikov, peric, vrtnarjev,
vratarjev, delavcev, ki opravljajo hlevska dela, šoferjev, hišnikov,
vzgojiteljic, tajnic, zasebnih posadk (čoln, letalo) ipd.

98

Neopredeljeni proizvodi in storitve gospodinjstev za
lastno rabo

98.1

Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo

98.10

Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo
98.10.1

Neopredeljeni proizvodi gospodinjstev za lastno rabo
98.10.10

98.2

Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo

98.20

Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo
98.20.1

Neopredeljene storitve gospodinjstev za lastno rabo
98.20.10
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U

U STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

STORITVE EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES
99

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles

99.0

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles

99.00

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles
99.00.1

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles
99.00.10

Storitve eksteritorialnih organizacij in teles
Sem spada:
- storitve mednarodnih organizacij, kot npr. Združeni narodi in njihove
specializirane agencije, regionalna telesa, itd. Evropska unija,
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, Svetovna
trgovinska organizacija, Svetovna carinska organizacija, Mednarodni
denarni sklad, Svetovna banka, Organizacija proizvajalk nafte in držav
izvoznic in drugi mednarodni organi ali eksteritorialne enote
- storitve veleposlaništev in predstavništev drugih držav
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