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Katko navodilo za uporabo Nicejske klasifikacije in oblikovanje seznama blaga in storitev 

 

Slovenski prevod klasifikacije je namenjen prijaviteljem kot pomoč pri oblikovanju lastnega seznama izdelkov ali 
storitev in razvrščanju izdelkov ali storitev, ki jih bo znamka označevala, v ustrezne razrede. Seznam je obvezna 
priloga k prijavi za registracijo znamke. Priporočljiva je uporaba poimenovanj izdelkov/storitev, kot se pojavljajo v 
Nicejski klasifikaciji. Z vidika doseganja večje pravne varnosti in ustrezne zaščite je priporočljiva tudi selektivnost in 
ne  vključevanje celotnih vsebin posameznih razredov v omenjeni seznam. Ustrezen obseg zaščite pomeni 
klasifikacijo blaga in/ali storitev, ki ga/jih bo znamka v prihodnosti označevala. 
 
Urad RS za intelektualno lastnino posebej opozarja na  5  navedb v naslovih posameznih razredov, ki so v skladu s 
sodbo Evropskega sodišča, »IP Translator«, in sprejeto skupno prakso EU uradov za intelektualno lastnino 
presplošne (več o tem preberite tu). V primeru vljučitve teh izrazov v seznam blaga in storitev bo urad pozival 
vložnika zahteve za registracijo znamke za natančnejšo opredelitev.  Zaradi preglednosti je 5 presplošnih navedb v 
nadaljevanju besedila označenih z rdečo barvo in obrazložitvijo na koncu dokumenta. 
 
Primer seznama: 
Razred 09: prenosni telefoni; optične leče; mikrofoni; merilni instrumenti 
Razred 10: igle za medicinske namene; nosilci umetnih zob 
Razred 42: projektiranje računalniških sistemov; vremenske napovedi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDNARODNA KLASIFIKACIJA PROIZVODOV IN STORITEV 
(NICEJSKA KLASIFIKACIJA) 

 
 

10. izdaja 
(velja od 1.1.2016) 

 
neuradni prevod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasifikacija, ki jo je izdal WIPO v angleškem jeziku, je bila sprejeta z Nicejskim sporazumom o mednarodni 
klasifikaciji proizvodov in storitev zaradi registracije znamk z dne 15. 6. 1957, revidiranim 14. 7. 1967, objavljenem v 
Uradnem listu SFRJ-MP, št. 51/74 in Uradnem listu RS-MP, št. 9/92.  

http://www.uil-sipo.si/fileadmin/upload_folder/novice_dogodki/OHIM-TMDN_Skupno-sporocilo-02_v1.1.pdf
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01 Kemični proizvodi za industrijo, znanost, fotografijo kot tudi za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo; 
umetne smole v surovem stanju; umetne snovi v surovem stanju, gnojila; sestavki za gašenje požara; 
pripravki za taljenje in varjenje kovin; kemični proizvodi za konzerviranje živil; snovi za strojenje; lepila 
za industrijo.

010010 acetanhidrid 
010008 acetat celuloze, nepredelan 
010007 acetati (kemijski proizvodi) 
010012 acetilen 
010013 acetilen tetraklorid 
010011 aceton 
010309 aditivi, kemijski, k fungicidom 
010020 aditivi, kemijski, k motornim gorivom 
010019 aditivi, kemijski, k vrtalnim suspenzijam 
010029 agar-agar 
010030 aglutinanti za beton (sredstva za povečanje 

oprijemljivosti) 
010461 akrilne smole, nepredelane 
010018 aktinij 
010025 aktivno oglje 
010042 aldehidi 
010564 alginati za industrijske namene 
010669 alginati za prehrambeno industrijo 
010037 alkalije 
010560 alkalijske kovine 
010038 alkalijski hidroksid 
010489 alkalijski hidroksidi za industrijske namene 
010559 alkalijski jodidi za industrijske namene 
010562 alkaloidi 
010040 alkohol 
010565 aluminijev acetat 
010047 aluminijev galun 
010048 aluminijev hidrat 
010051 aluminijev jodid 
010050 aluminijev klorid 
010046 aluminijev oksid, boksit 
010049 aluminijev silikat 
010054 americij 
010064 amilacetat 
010065 amilalkohol 
010062 amonaldehid 
010061 amonijak 
010558 amonijak (hlapna alkalija) za industrijske namene 
010060 amonijakalne soli 
010063 amonijev galunovec 
010700 amonijev nitrat 
010567 amonijeve soli 
010067 anhidridi 
010072 antifriz 
010074 antimon 
010075 antimonov oksid 
010076 antimonov sulfid 
010693   antioksidanti za uporabo v proizvodnji 
010694 antioksidanti za uporabo v proizvodnji kozmetike 
010695 antioksidanti za uporabo v proizvodnji zdravil 
010696 antioksidanti za uporabo pri proizvodnji prehranskih 

dopolnil 
010006 anti-penilne raztopine pri akumulatorjih 
010006 anti-penilne raztopine pri baterijah 
010260 antistatični preparati, ne za gospodinjske namene 
010070 antranilna kislina 
010082 argon 
010084 arzenik 
010085 arzenova kislina 
010086 astatin 
010594 bakterijski preparati, ne za medicinske in 

veterinarske namene 
010009 bakteriološki preparati za acetifikacijo 
010595 bakteriološki preparati, ne za medicinsko in 

veterinarsko uporabo 

010101 barij 
010574 barijev sulfat 
010104 barijeve spojine 
010102 barit 
010495 bariti 
010103 baritni papir 
010106 baze (kemijski proizvodi) 
010126 bazični bizmutov galat 
010570 belilne kemikalije (barve) za industrijske namene 
010033 beljakovine (živalske ali rastlinske, surovina) 
010069 beljakovine, živalske (surovina) 
010036 beljakovinski papir 
010111 bencenovi derivati 
010109 bentonit 
010113 benzojev sulfinid 
010112 benzojeva kislina 
010115 berkelij 
010122 biokemični katalizatorji 
010658 biološka tkiva, ki niso za medicinsko ali veterinarsko 

uporabo 
010579 biološki preparati (ne za medicinsko ali veterinarsko 

uporabo) 
010254 bistrilni preparati 
010125 bizmut 
010494 bizmutov nitrit za kemijsko uporabo 
010108 boksit 
010134 boraks 
010135 borna kislina za industrijske namene 
010066 brezvodni amonijak 
010585 brom za kemijsko uporabo 
010155 celuloza 
010592 celulozni derivati (kemikalije) 
010590 celulozni estri za industrijske namene 
010593 celulozni etri za industrijske namene 
010158 cement (metalurgija) 
010341 cepilna smola za drevesa 
010198 cepilni vosek za drevesa 
010180 cepljivi kemijski elementi 
010297 cepljivi material za jedrsko energijo 
010161 cer 
010163 cezij 
010228 cianidi (prusiati) 
010556 cirkonijev dioksid 
010199 citronska kislina za industrijske namene 
010236 defolianti (sredstva za odstranjevanje listov) 
010242 dekstrinska apretura 
010247 destilirana voda 
010241 detergenti za uporabo v proizvodnih procesih 
010021 detergentni aditivi za bencin 
010243 diagnostična sredstva, ne za medicinsko ali 

veterinarsko uporabo 
010244 diastaza za industrijske namene 
010371 diatomejska zemlja 
010632 diatomejska zemlja 
010245 diazo papir 
010352 disperzanti za olje 
010351 disperzanti za petrolej 
010605 disperzije umetnih mas 
010250 disprozij 
010248 dolomit za industrijske namene 
010092 dušik 
010093 dušikov monoksid 
010093 dušikov oksid 
010094 dušikova gnojila 
010095 dušikova kislina 
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010141 dušikovo apno (gnojilo) 
010684 ekstrakti čaja za uporabo pri proizvodnji    

zdravil 
010685 ekstrakti čaja za prehrambeno industrijo 
010687 ekstrakti čaja za uporabo v kozmetični proizvodnji 
010265 emajl - kemikalije za barvanje 
010268 emulgatorji 
010273 encimi za industrijske namene 
010661 encimi za prehrambeno industrijo 
010272 encimska sredstva za industrijske namene 
010660 encimska sredstva za prehrambeno industrijo 
010274 epoksidne smole, nepredelane 
010276 erbij 
010279 estri 
010280 etan 
010041 etilalkohol 
010282 etileter 
010281 etri 
010287 europij 
010426 fenol za industrijske namene 
010291 fermenti za kemijske namene 
010159 fermij 
010229 ferocianidi 
010292 ferotipijske plošče (fotografija) 
010097 fiksirne kopeli (fotografija) 
010298 fiksirne raztopine (fotografija) 
010296 filterna sredstva za industrijo pijač 
010611 filterni materiali (kemijska sredstva) 
010612 filterni materiali (mineralne snovi) 
010610 filterni materiali (nepredelane umetne snovi) 
010613 filterni materiali (rastlinske snovi) 
010587 flokulanti 
010302 fluor 
010303 fluoritne zmesi 
010304 fluorovodikova kislina 
010311 formaldehid za kemijske namene 
010427 fosfati (gnojila) 
010429 fosfatidi 
010430 fosfor 
010433 fosforna kislina 
010436 fotografska sredstva za senzibiliziranje 
010267 fotografske emulzije 
010322 fotografski papir 
010435 fotografski razvijalci 
010417 fotometrični papir 
010213 foto-občutljive plošče 
010314 francij 
010318 gadolinij 
010321 galij 
010323 galotaninska kislina 
010320 galova kislina za izdelavo črnila 
010052 galunovec 
010324 galvanska sredstva 
010098 galvanske kopeli 
010325 gambir 
010650 geli za elektroforezo, ki se ne uporabljajo v 

medicinske ali veterinarske namene 
010656 geni semen za poljedelstvo 
010332 getri (kemijsko aktivne snovi) 
010336 gliceridi 
010252 glicerin za industrijske namene 
010337 glikol 
010283 glikol eter 
010652 glina za vodno rast rastlin (substrat) 
010614 glukoza za industrijske namene 
010662 glukoza za prehrambeno industrijo 
010335 glukozidi 
010670 gluten za prehrambeno industrijo 
010671 gluten za industrijske namene 

010615 glutin (klej), ne za pisarniške ali gospodinjske 
namene 

010079 glutinska sredstva za cepljenje dreves 
010079 glutinska sredstva za povijanje dreves 
010271 gnoj za poljedelstvo 
010271 gnojila 
010659 gnojila iz ribje moke 
010087 gorivo za atomske reaktorje 
010305 grafit za industrijske namene 
010342 guano 
010078 gumi arabikum za industrijske namene 
010343 gurjonov balzam za izdelavo firneža 
010344 helij 
010356 hidrati 
010644 hidravlična tekočina 
010358 hidrazin 
010361 hiposulfiti 
010647 hladilne tekočine za motorje vozil 
010186 holinska kislina 
010345 holmij 
010346 hormoni za pospeševanje zorenja sadja 
010355 humus 
010641 humus za pokrivanje 
010618 ihtiokol, ne za pisarniške, gospodinjske ali 

prehrambene namene 
010527 ilovica 
010432 indigo papir 
010434 indigo tkanina 
010176 industrijske kemikalije 
010096 inološki baktericidi (kemijska sredstva pri proizvodnji 

vin) 
010552 iterbij 
010553 itrij 
010369 izotopi za industrijske namene 
010657 izvorne (matične)celice, ki se ne uporabljajo v 

medicinske ali veterinarske namene 
010633 jedkalna sredstva za kovine 
010365 jod za kemijske namene 
010368 jodi za industrijske namene 
010034 jodirane beljakovine 
010366 jodirane soli 
010367 jodova kislina 
010255 jonski izmenjevalci (kemijska sredstva) 
010638 kafra, za industrijske namene 
010140 kainit 
010171 kalcijev acetat 
010141 kalcijev cianamid (gnojilo) 
010152 kalcijev karbid 
010172 kalcijev karbonat 
010173 kalcijev klorid 
010510 kalcijeve soli 
010100 kalcinirana soda 
010488 kalcinirana soda 
010142 kalifornij 
010446 kalij 
010447 kalij 
010119 kalijev bikromat 
010123 kalijev dioksalat 
010448 kalijev hidroksid (raztopina) 
010219 kalijev tartrat -vinski kamen za kemijske namene 
010514 kalijev tartrat, ne za farmacevtske namene 
010667 kalijev tartrat- vinski kamen za prehrambeno 

industrijo 
010668 kalijev tartrat-vinski kamen za industrijske namene 
010331 kamena sol 
010370 kaolin 
010151 karbid 
010586 karbolineum za zaščito rastlin 
010146 karbonati 
010153 kasiopij (lutecij) 
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010154 katalizatorji 
010139 katehu 
010591 kazein za industrijske namene 
010591 kazein za prehrambeno industrijo 
010454 kebračo za industrijske namene 
010654 kemični dodatki za olja 
010640 kemični ojačevalci za gumo 
010639 kemični ojačevalci za papir 
010044 kemijska sredstva za konzerviranje živil 
010045 kemijska sredstva za olajšanje legiranja zlitin 
010317 kemijska sredstva za prekajevanje mesa 
010395 kemijska sredstva za preprečevanje rastlinske rje 
010211 kemijska sredstva za uporabo pri fotografiji 
010404 kemijska sredstva za zaščito proti pšenični rji (snet) 
010575 kemijska sredstva za izdelavo premazov 
010181 kemijske substance za analize v laboratorijih (ne za 

medicinske ali veterinarske namene) 
010308 kemijski aditivi k insekticidom 
010015 kemijski kondenzacijski preparati 
010177 kemijski preparati za znanstvene namene (ne za 

medicinsko ali veterinarsko uporabo) 
010107 kemijski proizvodi, ne pigmenti, za izdelavo emajlov 
010178 kemijski reagenti (ne za medicinske ali veterinarske 

namene) 
010523 kemikalije proti motnosti za okna 
010116 kemikalije za aeriranje betona 
010521 kemikalije za barvanje stekla 
010339 kemikalije za beljenje maščob 
010353 kemikalije za beljenje olj 
010174 kemikalije za čiščenje dimnikov 
010354 kemikalije za čiščenje olj 
010648 kemikalije za čiščenje radiatorjev 
010205 kemikalije za čiščenje vina 
010608 kemikalije za čiščenje vode 
010223 kemikalije za dodelavo usnja 
010505 kemikalije za gozdarstvo, razen fungicidov, 

insekticidov, herbicidov, parazitocidov 
010347 kemikalije za hortikulturo, razen fungicidov, 

herbicidov, insekticidov in parazitocidov 
010224 kemikalije za impregnacijo usnja 
010363 kemikalije za impregniranje tekstila 
010386 kemikalije za jedkanje stekla 
010233 kemikalije za ločevanje olj 
010487 kemikalije za lotanje 
010520 kemikalije za obarvanje (emajl in steklo) 
010546 kemikalije za preprečevanje bolezni vina 
010138 kemikalije za preprečevanje kondenzacije 
010286 kemikalije za preprečevanje obarvanja, za uporabo 

na tkaninah 
010091 kemikalije za razbarvanje tekstila 
010089 kemikalije za razogljičenje motorjev 
010175 kemikalije za regeneracijo usnja 
010056 kemikalije za utekočinjenje škroba (sredstva za 

razlepljanje) 
010487 kemikalije za varjenje 
010362 kemikalije za vodoodbojnost tekstila 
010364 kemikalije za vodoodbojnost usnja 
010160 keramične glazure 
010646 keramične zmesi za visokotemperaturne obdelave 

(granule in praški) 
010621 keramični materiali v obliki delcev, za uporabo kot 

filterni medij 
010164 ketoni 
010598 kinematografski trak, senzibiliziran, a neosvetljen 
010226 kirij 
010413 kisik 
010014 kisline 
010110 kisline na osnovi bencena 
010016 kislinoodporne kemijske spojine 
010277 kisov cvet (razredčena ocetna kislina) 

010600 klej za industrijske namene 
010183 klor 
010182 klorati 
010184 kloridi 
010554 kloridi 
010185 klorovodikova kislina 
010599 kobaltov oksid za industrijske namene 
010688 kolagen za industrijske namene 
010206 kolodij 
010622 kompost 
010631 kompoziti za izdelavo tehnične keramike 
010619 konzervansi za pivo 
010214 korozivni preparati 
010118 kositrov diklorid 
010167 kostno oglje 
010392 kovinske zemlje 
010602 kreozot za kemijsko uporabo 
010221 kriogenski preparati 
010372 kripton 
010187 kromati 
010189 kromoksid 
010188 kromov galun 
010191 kromova kislina 
010190 kromove soli 
010477 kromove soli 
010444 krompirjeva moka za industrijske namene 
010220 krotonaldehid 
010168 krvno oglje 
010551 ksenon 
010596 kulture mikroorganizmov, ne za medicinsko in 

veterinarsko uporabo 
010230 kumen 
010419 lakmusov papir 
010375 lantan 
010588 lecitin (surovina) 
010663 lecitin za prehrambeno industrijo 
010664 lecitin za industrijske namene 
010002 lepila za industrijske namene 
010028 lepila za plakatiranje 
010193 lepila za pnevmatiko (plašče) 
010573 lepila za stenske keramične ploščice 
010203 lepila za tapete 
010192 lepila za usnje 
010222 lepila za usnje 
010616  lepilne smole (lepila)  za industrijske 

namene010022 lepilni preparati za kirurške obveze 
010193 lepilo za avtomobilske gume (avtoplašče) 
010194 lepilo za popravljanje zlomljenih izdelkov 
010170 lepilo za obutev 
010132 lesna kaša 
010131 lesni alkohol 
010379 litij 
010378 litijev oksid 
010467 livarski pesek 
010208 lužina za strojenje kož 
010642 magnetna tekočina za industrijske namene 
010147 magnezijev karbonat 
010383 magnezijev klorid 
010382 magnezit 
010384 manganat 
010124 manganov dioksid 
010385 mangrovino lubje za industrijske namene 
010340 maščobne kisline 
010609 mehčalci za industrijske namene 
010390 metaloidi 
010394 metan 
010577 metilbencen 
010576 metilbencol 
010284 metileter 
010472 mila (kovinska) za industrijsko uporabo 



Nicejska klasifikacija – 10. izdaja; jun 2016 

5 

010396 mineralne kisline 
010373 mlečna kislina 
010374 mlečni fermenti za kemijske namene 
010676 mlečni fermenti za industrijske namene 
010675 mlečni fermenti za prehrambeno industrijo 
010672 mlečni sladkor (laktoza) za prehrambeno industrijo 
010673 mlečni sladkor (laktoza) za industrijske namene 
010674 mlečni sladkor (laktoza)-surovina 
010179 moderatorski materiali za nuklearne reaktorje 
010289 moka za industrijske namene 
010043 morska trava (gnojilo) 
010636 morska voda (za industrijske namene) 
010310 mravljična kislina 
010399 naftalen 
010485 natrij 
010578 natrijev bikarbonat za kemično uporabo 
010120 natrijev bikromat 
010490 natrijev hidroksid za industrijske namene 
010360 natrijev hipoklorit 
010421 natrijev perborat 
010491 natrijeve soli (kemijska sredstva) 
010400 neodim 
010401 neon 
010402 neptunij 
010405 nitrat urana 
010572 nitrati 
010416 nitratni papir 
010133 ocetna kislina (kislina pri pirolizi lesa) 
010166 oglje za filtre 
010148 ogljik 
010149 ogljikov sulfid 
010528 ogljikov tetraklorid 
010150 ogljikova kislina 
010357 ogljikovi hidrati 
010411 oksalati 
010412 oksalna kislina 
010407 oleinska kislina 
010408 olivin (kemijska sredstva) 
010349 olja za dodelavo usnja v procesu izdelave 
010348 olja za konzervacijo hrane 
010350 olja za strojenje usnja 
010601 olja za strojenje usnja 
010655 oljno lepilo (kit) 
010471 omaka za pripravo tobaka 
010398 omočilna (vlažilna) sredstva za uporabo pri barvanju 

tekstila 
010127 omočilna (vlažilna) sredstva za uporabo pri beljenju 

tekstila 
010530 omočilna (vlažilna) sredstva za uporabo v tekstilni 

industriji 
010129 organska belilna sredstva 
010686   organska gnojila 
010415 paladijevi kloridi 
010156 papirna kaša (pulpa) 
010420 pektin (fotografija) 
010665 pektin za prehrambeno industrijo 
010666 pektin za industrijske namene 
010422 perkarbonati 
010423 perklorati 
010425 peroksižveplova kislina 
010424 persulfati 
010437 pikrinova kislina 
010453 pirogalna kislina 
010316 plamenske saje za industrijske namene 
010143 plastifikatorji 
010439 plastisoli 
010328 plini v trdnem stanju za industrijske namene 
010442 plutonij 
010031 poljedelske kemikalije razen fungicidov, zatiralcev 

plevela, herbicidov, insekcticidov in parazitocidov 

010649 polnila za avtomobilsko karoserijo 
010080 polnila za polnjenje drevesnih duplin (gozdarstvo) 
010443 polonij 
010004 pomožne tekočine za uporabo z abrazivi 
010026 potisni plini za aerosole 
010518 površinsko aktivna sredstva 
010449 prazeodim 
010165 preparati iz živalskega oglja 
010571 preparati proti klitju zelenjave 
010053 preparati za izboljšanje prsti 
010001 preparati za izgorevanje (kemijske primesi motornim 

gorivom) 
010557 preparati za pospeševanje peke za industrijsko 

uporabo 
010645 preparati za preprečevanje vrenja v hladilnih 

tekočinah 
010137 preparati za spajkanje 
010653 pripravki za odstranjevanje tapet 
010582 produkti destilacije lesnega alkohola 
010293 proizvodi za gnojenje 
010450 prometij 
010451 protaktinij 
010452 protein (surovina) 
010697 proteini za uporabo v proizvodnji 
010698 proteini za uporabo pri proizvodnji prehranskih 

dopolnil 
010699 proteini za prehrambeno industrijo 
010334 ptičje lepilo 
010458 radij za znanstvene namene 
010456 radioaktivni elementi za znanstvene namene 
010457 radon 
010231 razmastitvena sredstva za uporabo v proizvodnih 

procesih 
010251 razredčena kislina za polnjenje akumulatorjev 
010251 razredčena kislina za polnjenje baterij 
010081 raztopine srebrovih soli za srebrenje 
010227 raztopine za cianotipijo 
010099 razvijalne kopeli (fotografija) 
010548 razvijalne soli (fotografija) 
010259 reagenčni papir 
010526 redke zemlje 
010027 reducirna sredstva za uporabo v fotografiji 
010459 refrigeranti (mediji v hladilništvu) 
010463 renij 
010464 rentgenski filmi, senzibilizirani a neosvetljeni 
010464 rentgenski filmi, senzibilizirani, a ne osvetljeni 
010466 rubidij 
010114 saharin 
010597 saje za industrijske namene 
010499 saje za industrijsko ali kmetijsko uporabo 
010468 salicilna kislina 
010057 salmijak 
010058 salmijak 
010470 samarij 
010090 samo razvijajoči papir (fotografija) 
010474 sebacinova kislina 
010479 selen 
010418 senzibiliziran papir 
010212 senzibilizirana tkanina za fotografijo 
010269 senzibilizirane fotografske plošče 
010406 senzibilizirane plošče za offset tisk 
010581 senzibilizirani filmi, neosvetljeni 
010483 silicij 
010689 silicijev karbid (surovina) 
010481 silikati 
010484 silikoni 
010455 sintetične smole, nepredelane 
010620 sintetični materiali za absorbcijsko olje 
010473 skandij 
010035 sladne beljakovine 
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010003 sol za konzerviranje, ne za živila 
010476 sol, surova 
010478 soli (gnojila) 
010475 soli (kemijska sredstva) 
010561 soli alkalijskih kovin 
010391 soli dragocenih kovin za industrijske namene 
010162 soli redkih zemeljskih kovin 
010207 soli za barvanje kovin 
010261 soli za galvanske celice 
010397 soli za industrijske namene 
010409 soli zlata 
010469 soliter 
010058 solna kislina 
010410 sorelova sol 
010496 spinel (kemijske snovi) 
010569 srebrov nitrat 
010637 sredstva iz elementov v sledovih, za rastline 
010073 sredstva proti nastajanju skorje 
010071 sredstva proti samovžigu pri motorjih z notranjim 

izgorevanjem 
010270 sredstva za apretiranje 
010077 sredstva za apretiranje in končno obdelavo tekstila 
010121 sredstva za bistrenje in konzerviranje piva 
010256 sredstva za blestivke 
010200 sredstva za čiščenje mošta 
010275 sredstva za čiščenje plinov 
010239 sredstva za dehidriranje za uporabo v industriji 
010249 sredstva za kaljenje kovin 
010196 sredstva za konzervacijo cementa, ne barve in olja 
010210 sredstva za konzervacijo (konzervansi) za uporabo v 

farmacevtski industriji  
010540 sredstva za konzervacijo keramičnih ploščic, ne 

premazi in olja 
010381 sredstva za konzervacijo opeke, ne premazi in olja 
010209 sredstva za konzervacijo rož 
010380 sredstva za konzervacijo zidanih zgradb, ne premazi 

in olja 
010480 sredstva za konzerviranje semen 
010307 sredstva za livarske forme 
010232 sredstva za ločevanje in razlepljanje 
010604 sredstva za ločevanje masti 
010545 sredstva za mehčanje mesa za industrijske namene 
010023 sredstva za mehčanje vode 
010262 sredstva za neprozornost emajla 
010263 sredstva za neprozornost stekla 
010264 sredstva za neprozornost za emajl ali steklo 
010403 sredstva za nevtralizacijo toksičnih plinov 
010246 sredstva za obnovo gramofonskih plošč 
010635 sredstva za odstranjevanje kamna, ne za 

gospodinjske namene 
010238 sredstva za odstranjevanje politure 
010240 sredstva za odstranjevanje skorje 
010234 sredstva za odstranjevanje smol 
010301 sredstva za otrjevanje apnenca 
010017 sredstva za poboljšanje pri izdelavi jekla 
010393 sredstva za popuščanje kovin 
010377 sredstva za preprečevane motnosti leč 
010522 sredstva za preprečevanje motnosti stekla 
010105 sredstva za preprečevanje raztrganin v ženskih 

nogavicah 
010580 sredstva za razbarvanje za industrijske namene 
010237 sredstva za razkalupljenje 
010208 sredstva za strojenje kož, ne olja 
010393 sredstva za tempranje kovin 
010634 sredstva za uravnavanje rasti rastlin 
010257 sredstva za varčevanje z gorivom 
010195 sredstva za vodotesnost cementa, ne barve 
010459 sredstva za zamrzovanje (refrigeranti) 
010145 sredstva za zaščito (ohranitev gume) 
010294 sredstva za zaščito pred ognjem 

010617 sredstva za zaščito proti vlagi, ne premazi, za 
zidane zgradbe 

010169 sredstva za zmanjšanje porabe premoga 
010497 stearinska kislina 
010651 steklarski kit 
010460 stranski produkti pri predelavi žitaric za industrijske 

namene 
010509 strojilna sredstva 
010216 strojilna sredstva za kože 
010215 strojilna sredstva za usnje 
010498 stroncij 
010589 substrati za gojenje rastlin brez zemlje (kmetijstvo) 
010333 suhi led (ogljikov dioksid) 
010313 suknarska sredstva 
010312 suknarska sredstva za uporabo v tekstilni industriji 
010525 suknarska zemlja za uporabo v tekstilni industriji 
010555 sulfati 
010486 sulfidi 
010501 sulfonske kisline 
010504 sumah za uporabo pri strojenju 
010431 superfosfati (gnojila) 
010440 svinčev acetat 
010083 svinčev arzenat 
010441 svinčev oksid 
010319 šiške 
010055 škrob za industrijsko uporabo 
010202 škrob za predpripravo in končno obdelavo 
010077 škrobna apretura (kemijska sredstva) 
010566 škrobna pasta (lepilo), ne za pisarniške ali 

gospodinjske namene 
010539 šota (gnojilo) 
010445 šotni lonci za hortikulturo 
010532 talij 
010584 talila za lotanje 
010583 talila za spajkanje 
010506 talk (magnezijev silikat) 
010507 tanin 
010508 tanin 
010511 taninska kislina 
010130 taninski les 
010653 tapete (pripravki za odstranjevanje) 
010512 tapiokina moka za industrijske namene 
010516 tehnecij 
010643 tekočina za krmiljenje 
010197 tekočine za hidravlične krogotoke 
010500 tekočine za odstranjevanje sulfatov iz akumulatorjev 
010500 tekočine za odstranjevanje sulfatov iz baterij 
010517 telur 
010519 terbij 
010278 testni papir, kemijski 
010529 tetrakloridi 
010253 težka voda 
010533 tiokarbanilid 
010537 titanit 
010536 titanov dioksid za industrijske namene 
010538 toluen 
010538 toluol 
010606 topila za firneže 
010234 topila za lepilne smole 
010535 torij 
010024 tragant smola za uporabo v proizvodnji 
010534 tulij 
010607 umetna sladila (kemijski preparati) 
010462 umetne smole, nepredelane 
010438 umetne snovi, nepredelane 
010542 uran 
010543 uranov oksid 
010306 vezivna sredstva (livarstvo) 
010515 vinska kislina 
010547 vinski alkohol 
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010157 viskoza 
010691 vitamini za uporabo pri proizvodnji prehranskih 

dopolnil 
010692 vitamini za prehrambeno industrijo 
010701 vitamini za uporabo pri proizvodnji zdravil 
010702 vitamini za uporabo pri proizvodnji kozmetike 
010550 viterit 
010225 vitriol 
010359 vodik 
010414  vodikov peroksid za industrijske namene 
010544 vodno steklo (topno -) 
010541 volframova kislina 
010128 voščene belilne kemikalije 
010136 vrtalne suspenzije 
010549 vulkanizacijska sredstva 
010005 vulkanizacijski pospeševalci 
010117 zaščitna sredstva za beton, razen barvil in olj 
010326 zaščitni plini za varjenje 
010315 zavorna tekočina 
010524 zemlja za gojenje rastlin 
010039 zemljoalkalijske kovine 

010288 zmesi za gašenje ognja 
010603 zmesi za izdelavo gramofonskih plošč 
010032 zmesi za popravilo zračnic za avtomobilske gume 

(avtoplašče) 
010465 zmesi za popravljanje avtomobilskih gum 

(avtoplaščev) 
010295 zmesi za rezanje navojev 
010329 želatina za fotografske namene 
010330 želatina za industrijske namene 
010290 železove soli 
010068 živalsko oglje 
010568 živalsko oglje 
010387 živo srebro 
010389 živosrebrov oksid 
010388 živosrebrove soli 
010428 žlindra (gnojila) 
010502 žveplasta kislina 
010503 žveplena kislina 
010493 žveplo 
010299 žveplov cvet za kemijske namene 
010285 žveplov eter 

02 Barve, firneži, laki; sredstva za zaščito proti rji in sredstva za konzerviranje lesa; barvilna sredstva; 
jedkala; naravne smole v surovem stanju; kovine v obliki folij in prahu za pleskarje, dekoraterje, 
tiskarje in umetnike. 

020126 akvarelne barve za uporabo v umetnosti 
020006 alizarinska barvila 
020008 aluminijski prah za premazovanje 
020052 anilinska barvila 
020098 annatto (barvila) 
020098 annotto (barvila) 
020010 antikorozivna sredstva 
020021 antikorozivni premazi 
020042 apnena voda 
020018 auramin 
020009 azbestni premazi 
020019 baktericidni premazi 
020041 barve za čevlje 
020047 barvila 
020058 barvila 
020023 barvila za maslo 
020004 barvila za pijače 
020024 barvila za pivo 
020057 barvila za usnje 
020088 barvila za žgane pijače 
020111 barvilni les 
020109 belila (barvila ali premazi) 
020020 belilo 
020110 belilo 
020025 bitumenski lak 
020031 bronca lak 
020032 bronca prah 
020081 cinkov oksid (pigment) 
020051 črnila (barvila ali premazi) 
020121 črnilo (tonerji) za fotokopirne stroje 
020069 črnilo za barvanje kože 
020033 črnilo za usnje 
020128 črnilo (užitno) 
020112 ekstrakti barvilnega lesa 
020064 emajli (laki) 
020065 emajli za premaze 
020072 fiksativi (laki) 
020011 fiksativi za vodene barve 
020003 firneži 
020075 glazure (premazi, laki) 
020080 graversko črnilo 
020076 gumigut za premaze 
020077 gumijev lak 
020078 gumijeve smole 
020086 indigo (barvilo) 

020017 japonsko črno 
020022 kanada balzam 
020034 karamel (barvilo za živila) 
020113 karbonil (konzervans za les) 
020123 kartuše (napolnjene) za tiskalne in fotokopirne stroje 
020044 kobaltov oksid (barvilo) 
020046 kolofonija 
020050 kopal 
020114 kopalov lak 
020090 kovine v prahu za uporabo v slikarstvu, 

dekoraterstvu, tiskarstvu in umetnosti 
020092 kovinska folija za  uporabo v slikarstvu, dekoraterstvu 

tiskarstvu in umetnosti 
020056 kreozot za konzerviranje lesa 
020115 laki 
020087 lepila za premaze 
020028 lesna barvila 
020027 lesna lužila 
020049 lesna sredstva za konzerviranje 
020026 lesni premazi (premazi) 
020002 lužilna sredstva 
020057 lužilna sredstva za usnje 
020079 masti proti rji 
020091 mastik (naravna smola) 
020095 minij 
020061 naravne smole (surove) 
020122 neškodljivi premazi 
020085 ognjeodporni premazi 
020083 olja proti rji 
020082 olja za zaščito lesa 
020127 oljne barve za uporabo v umetnosti 
020089 oranžna svinčeva 
020067 označevalna črnila za živali 
020096 papir za barvanje pirhov 
020059 pigmenti 
020073 plamenske saje (pigment) 
020063 pozlate 
020016 prah za srebrenje 
020108 prajmerji 
020005 prehrambene barve 
020001 premazi 
020070 premazi 
020007 premazi za aluminij 
020037 premazi za keramiko 
020036 premazi za strešne hidroizolacijske trakove 
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020040 prvi premaz za šasije vozil 
020040 prvi sloj kita za šasije vozil 
020054 razredčila za lake 
020053 razredčila za premaze 
020095 rdeča svinčeva 
020074 rumeni les (barvilo) 
020101 saje (barvilo) 
020039 saje (pigment) 
020100 sandarak smola 
020029 sienska zemlja 
020068 sikativi (sušilna sredstva) za barve 
020048 sladna barvila 
020035 sladna karamela (barvilo za hrano) 
020013 srebrna folija (list) 
020014 srebrna pasta 
020015 srebrne emulzije (pigmenti) 
020093 sredstva proti motnosti za kovine 

020107 sredstva proti rji 
020038 svinčevo belilo 
020089 svinčevo belilo 
020077 šelak 
020045 škrlat karmin 
020102 šumah za lake (rujevo strojilo) 
020062 tempere 
020124 terpentin (razredčilo za barve) 
020066 tiskarsko črnilo 
020106 titanov dioksid (pigment) 
020121 tonerji (črnila) za fotokopirne stroje 
020060 turmerik (barvilo) 
020087 vezivna sredstva za premaze 
020094 zaščitna sredstva za kovine 
020055 zgoščevalna sredstva za barve 
020099 žafran (barvilo) 

03 Pripravki za beljenje in druge snovi za pranje; pripravki za čiščenje, poliranje, razmaščevanje in 
brušenje; mila; parfumerijski izdelki, eterična olja, kozmetična sredstva, losioni za lase; sredstva za 
čiščenje zob. 

030165 abrazivi 
030166 abrazivni papir 
030160 abrazivno platno 
030191 adstringenti za kozmetične namene 
030219 aloe vera pripravki za kozmetično rabo 
030008 ambra (parfum) 
030167 amonijak kot detergent 
030005 adstringentni brivski kamni 
030083 anti-statični pripravki za rabo v gospodinjstvu 
030172 aromatična olja (eterična olja) 
030236 arome za živila (eterična olja) 
030015 badian (esenca kitajskega janeževca) 
030222 balzami, ki niso za medicinske namene 
030176 barve za brado 
030040 barve za lase 
030040 barvila za lase 
030060 barvila za toaletne namene 
030028 belila za perilo 
030027 belilna soda 
030026 belilne soli 
030124 belilni pripravki (za perilo) 
030192 belilni pripravki (za razbarvanje) za kozmetične 

namene 
030021 bergamotno olje 
030221 bleščilo za ustnice (lip gloss) 
030148 brivski pripravki 
030017 brivsko milo 
030037 cedrovina (cedrina eterična oljna) 
030101 cvetlični ekstrakti (parfumi) 
030050 čevljarska smola 
030049 čevljarski vosek 
030104 čistila 
030067 čistilna kreda 
030019 čistilni tamponi (toaletni pripomočki) 
030123 čistilno mleko za toaletne namene 
030181 dekorativni motivi za kozmetične namene 
030180 deodoranti za ljudi ali za živali 
030149 deodorantno milo 
030217 deodoranti za hišne ljubljenčke 
030096 depilacijska sredstva 
030097 depilacijski vosek 
030075 detergenti, razen za uporabo v proizvodnji in 

medicini 
030080 dezinfekcijsko milo 
030082 diamantin (abraziv) 
030107 dišave za pecivo (eterična olja) 
030203 dišavne mešanice (potpourri) 
030091 dišavna vodica 
030100 eterična olja 

030100 eterična olja (esence) 
030056 eterična olja iz limone 
030099 eterične esence 
030106 fumigacijska sredstva (parfumi) 
030168 galun (adstringenti) 
030210 geli za beljenje zob 
030220 geli za masažo, ki niso za medicinske namene 
030110 geraniol 
030002 gladilni kamni 
030113 heliotropin 
030115 jasminovo olje 
030089 javelska voda 
030121 jononi (parfumerijski proizvodi) 
030095 kadilo 
030213 kadilo (palčke) 
030174 kemikalije za osvežitev barv, za rabo v 

gospodinjstvu (pranje) 
030234 kolagenski preparati za kozmetične namene 
030058 kolonjska voda 
030175 kopalne soli, razen za medicinske namene 
030062 korund (abraziv) 
030035 kovinski karbidi (abrazivi) 
030156 kozmetična barvila 
030065 kozmetična sredstva 
030142 kozmetična sredstva za nega kože 
030131 kozmetična sredstva za obrvi 
030177 kozmetična sredstva za shujševalne namene 
030063 kozmetična sredstva za živali 
030071 kozmetične kreme 
030064 kozmetični neseserji 
030016 kozmetični pripravki za kopeli 
030043 kozmetični pripravki za trepalnice 
030069 kozmetični svinčniki 
030039 krema za čevlje 
030023 kreme za beljenje koža 
030074 kreme za usnje 
030072 kristalna soda, za čiščenje 
030211 krpe prepojene s čistilnim sredstvom 
030093 kvilaja (skorja za pranje) 
030201 lak za lase 
030032 lak za nohte 
030199 lepila za kozmetične namene 
030001 lepila za pritrditev lasulj 
030178 lepila za pritrditev umetnih trepalnic 
030020 lepotne maske 
030102 ličila 
030200 losioni za po britju 
030122 losioni za kozmetične namene 
030034 losioni za lase 
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030046 loščila za čevlje 
030047 loščila za tla in pohištvo 
030007 mandljevo milo 
030169 mandljevo mleko za kozmetične namene 
030006 mandljevo olje 
030202 maskara 
030111 masti za kozmetične namene 
030130 medicinska mila 
030193 mehčalci za tkanine za uporabo pri pranju perila 
030129 meta za parfumerijske proizvode 
030128 metina esenca (eterično olje) 
030012 milo 
030163 milo proti potenju 
030143 milo proti potenju nog 
030013 milo za poživitev tekstila 
030132 mošus (parfumerijski proizvodi) 
030224 nalepke za nohte (okrasne) 
030133 nevtralizatorji za trajno ondulacijo 
030030 odišavljen les 
030206 odstranjevalci voska za tla (čistila) 
030117 olja za čiščenje 
030114 olja za kozmetične namene 
030118 olja za parfumerijske proizvode 
030120 olja za toaletne namene 
030105 osnove za rožni parfum 
030204 osvežilni spreji za usta 
030141 parfumerijski proizvodi 
030135 parfumi 
030053 parketni vosek 
030073 paste za jermene za brušenje britev 
030160 platno za poliranje 
030059 plavila za perilo 
030014 plavilo za modrenje perila 
030014 plavilo za perilo 
030145 plovec (kamen za poliranje) 
030045 polirna sredstva 
030198 polirna sredstva za zobne proteze (dentalne 

politure) 
030070 polirne kreme 
030144 polirni kamni 
030139 polirni papir 
030054 polirni vosek 
030011 polirno rdečilo 
030146 pomade za kozmetične namene 
030022 pralna kreda 
030124 pralna sredstva 
030205 preparati za suho čiščenje (kemične čistilnice) 
030218 preparati za tuširanje za osebne sanitarne ali 

deodorant namene 
030025 pripravki za beljenje usnje 
030212 pripravki za bolj sijoče liste rastlin 
030194 pripravki za čiščenje zobnih protez 
030171 pripravki za sončenje (kozmetični) 
030147 puder za ličenje 
030140 raskavec (papir) 
030212 rastline (pripravki za bolj sijoče liste) 
030077 razmastitvena sredstva, razen za uporabo v 

proizvodnih procesih 
030197 robčki prepojeni s kozmetičnimi losioni 
030119 rožno olje 
030151 safrol (žafranovo olje) 
030036 silicijev karbid (abraziv) 
030090 sivkina voda 
030116 sivkino olje 
030094 smirek 
030084 smirkov papir 
030086 smirkovo platno 
030087 snovi za odstranjevanje barv 

030153 soda (lug) 
030162 sredstva proti potenju (toaletni proizvodi) 
030003 sredstva za brušenje 
030044 sredstva za čiščenje in loščenje 
030076 sredstva za čiščenje kovinskih površin 
030195 sredstva za odmaševanje odtočnih cevi 
030138 sredstva za čiščenje tapet 
030033 sredstva za ličenje 
030098 sredstva za namakanje perila 
030137 sredstva za nego nohtov 
030061 sredstva za nego usnja 
030031 sredstva za nego ust, razen za medicinske namene 
030215 sredstva za odišavljanje zraka 
030081 sredstva za odstranjevanje apnenčastih oblog 

(kotlovec), za gospodinjske namene 
030179 sredstva za odstranjevanje barve 
030085 sredstva za odstranjevanje laka 
030088 sredstva za odstranjevanje laka 
030078 sredstva za odstranjevanje ličil 
030068 sredstva za odstranjevanje madežev 
030170 sredstva za odstranjevanje rje 
030041 sredstva za onduliranje las 
030003 sredstva za ostrenje 
030029 sredstva za povečanje leska perila 
030214 sredstva za sušenje v pomivalnih strojih 
030127 sredstva za škrobljenje 
030048 sredstva za ustvarjanje leska (politure) 
030140 steklen papir (raskavec) 
030161 stekleno platno 
030223 suhi šampon 
030154 svinčniki za obrvi 
030134 šamponi 
030196 šamponi za domače živali 
030055 šiviljski vosek 
030010 škrob za perilo 
030009 škrobna glazura za perilo 
030018 šminke za ustnice 
030155 talkum (smukec) za toaletno uporabo 
030126 tekočine za avtomobilske brisalce 
030126 tekočine za čiščenje vetrobranskih stekel 
030208 tekočine za tla (nespolzke) 
030159 terpenes (eterična olja) 
030157 terpentin (sredstvo za razmaščevanje) 
030158 terpentinovo olje za razmaščevanje 
030208 tla (nespolzke tekočine za tla) 
030207 tla (nespolzki voski za tla) 
030125 toaletna sredstva (telesna nega) 
030092 toaletna vodica 
030152 toaletno milo 
030235 trakovi za beljenje zob 
030216 trakovi za osvežitev daha 
030164 tripel (zemlja za poliranje) 
030042 umetne trepalnice 
030136 umetni nohti 
030066 vata za kozmetične namene 
030019 vatirane paličice za kozmetične namene 
030109 vazelina za kozmetične namene 
030112 vodikov peroksid za kozmetične namene 
030052 vosek za brke 
030051 vosek za rabo pri pranju perila 
030207 voski za tla (nespolzki) 
030150 vrečke za parfumiranje perila 
030038 vulkanski pepel za čiščenje 
030108 zelenka (gaultheria) 
030079 zobne paste 
030209 zrak (pod pritiskom) za čiščenje in brisanje prahu 

 



Urad RS za intelektualno lastnino (junij 2016) 

04 Industrijska olja in maščobe; maziva; sredstva za absorbiranje prahu, omočenje prahu in vezanje 
prahu; goriva (vključno goriva za motorje) in snovi za osvetljevanje; sveče in stenji za osvetljevanje. 

040085 aditivi k motornim gorivom (ne kemijski) 
040003 alkohol (gorivo) 
040008 antracit 
040043 bencin 
040043 bencin 
040051 bencin 
040083 bencol 
040082 benzen 
040111 biomasa za gorivo 
040022 cerezin 
040001 čebelji vosek 
040105 dišeče sveče 
040048 dizelsko gorivo 
040106 električna energija 
040107 etanol 
040103 generatorski plin 
040025 gorivo 
040004 gorivo na bazi alkohola 
040019 gorljivi briketi 
040035 industrijska mast 
040030 industrijski vosek 
040087 industrijsko olje 
040021 karnauba vosek 
040059 kerozin 
040031 koks 
040086 konzervansi za usnje (olja in masti) 
040067 kostno olje za industrijske namene 
040108 kresilne gobe 
040078 ksilen 
040077 ksilol 
040013 les za kurjavo 
040018 lesni briketi 
040006 lesni ostružki za vžiganje 
040062 lignit 
040045 ligroin 
040037 loj 
040026 mast za čevlje 
040011 mast za orožje 
040033 mast za pogonske jermene 
040034 mast za usnje 
040063 maziva 
040060 mazivna mast 
040052 mazivni grafit 
040042 mazivno olje 
040064 mazut 
040002 metilni alkohol 
040032 mineralno gorivo 
040104 motorno olje 
040066 nafta 
040076 nočne luči (sveče) 
040014 oglje (gorivo) 

040068 olein 
040102 olja za premaze 
040090 olje za konzervacijo usnja 
040055 olje za konzervacijo zidanih zgradb 
040036 olje za razkalupljanje (gradbeništvo) 
040050 oljni plin 
040084 oljno gorivo 
040069 ozokerit 
040005 papirnati trakovi za prižiganje 
040070 parafin 
040071 petrolej (surov ali rafiniran) 
040044 petroleter 
040040 plin za razsvetljavo 
040049 plinsko gorivo 
040048 plinsko olje 
040081 pogonsko gorivo 
040023 premog 
040072 premogov prah (gorivo) 
040054 premogova nafta 
040016 premogovi briketi 
040053 premogovo bitumensko olje 
040058 preparati iz sojinega olja za nelepljivo obdelavo 

kuhinjske opreme 
040065 repično olje za industrijske namene 
040101 rezalne tekočine 
040057 ribje olje, ne jedilno 
040089 ricinusovo olje za tehnično uporabo 
040075 sončnično olje za industrijske namene 
040009 sredstva proti drsenju za pogonske jermene 
040038 sredstva za odstranjevanje prahu 
040079 sredstva za vezavo prahu 
040012 sredstva za vezavo prahu pri pometanju 
040073 stearine 
040046 stenji za sveče 
040061 stenji za svetilke 
040015 sveče 
040010 sveče za novoletne jelke 
040039 svetilna mast 
040029 svetilni vosek 
040041 svetilno gorivo 
040024 šota (gorivo) 
040017 šotni briketi (gorivo) 
040080 tekstilno olje 
040020 uparjene mešanice goriva 
040047 vazelina za industrijske namene 
040056 vlažilno olje 
040074 volnena mast 
040027 vosek (surovina) 
040028 vosek za pogonske jermene 
040015 voščene sveče 
040007 vžigalna sredstva 

05 Farmacevtski in veterinarski proizvodi, sanitarni proizvodi za medicinske namene; dietetske snovi za 
medicinsko ali veterinarsko uporabo, hrana za dojenčke; dietetični dodatki za ljudi in živali; obliži, 
obvezilni material; snovi za plombiranje zob in za zobne odtise; dezinfekcijska sredstva; pripravki za 
uničevanje škodljivcev; fungicidi, herbicidi. 

050176 absorbcijska vata 
050176 absorbcijski bombaž 
050291 acetati za farmacevtske namene 
050062 akacijev sok za farmacevtske namene 
050387 akaricidi 
050002 akonitin 
050056 aktivno oglje za farmacevtske namene 
050006 albuminska hranila za medicinske namene 
050007 albuminski preparati za medicinske namene 
050009 aldehidi za farmacevtske namene 
050312 algicidi 
050432 alginati kot dietetični dodatek 
050433 alginati za farmacevtske namene 

050348 alkalijski jodidi za farmacevtske namene 
050296 alkaloidi za medicinske namene 
050409 aloe vera pripravki za farmacevtske namene 
050299 aluminijev acetat za farmacevtske namene 
050376 amino-kisline za medicinske namene 
050377 amino-kisline za veterinarske namene 
050124 analgetiki 
050017 anestetiki 
050020 angostura lubje za medicinske namene 
050388 antibiotiki 
050031 antiseptični bombaž 
050030 antiseptiki 
050032 antiuretična sredstva 
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050034 aseptični bombaž 
050039 bakterijski preparati za medicinsko in veterinarsko 

uporabo 
050038 bakterijski strupi 
050037 bakteriološki preparati za uporabo v medicini in 

veterinarstvu 
050050 balzami za medicinsko uporabo 
050046 balzamski preparati za medicinske namene 
050420 beljakovine kot dietetični dodatek 
050295 beljakovinsko mleko 
050052 biocidi 
050305 biološki preparati za medicinske namene 
050361 biološki preparati za veterinarsko uporabo 
050405 biološka tkiva za medicinske namene 
050406 biološka tkiva za veterinarske namene 
050410 biserni prah za medicinske namene 
050263 bizmutov subnitrat za farmacevtske namene 
050053 bizmutovi preparati za farmacevtske namene 
050059 blato za kopeli 
050391 blazinice (obliži) za otiščance 
050378 blazinice za prsi za doječe matere 
050099 bombaž za medicinske namene 
050057 bonboni s primešanimi zdravilnimi učinkovinami 
050310 bonboni za medicinsko uporabo 
050306 brom za farmacevtske namene 
050390 bronchodilatični preparati 
050379 cedrin les za odganjanje insektov 
050318 celulozni estri za farmacevtske namene 
050320 celulozni etri za farmacevtske namene 
050083 cement za živalska kopita 
050081 cigarete brez tobaka za medicinske namene 
050022 čaj za astmatike 
050109 dekokti za farmacevtsko uporabo 
050082 dentalna lepila 
050001 dentalni abrazivi 
050012 dentalni amalgami 
050230 dentalni amalgami iz zlata 
050112 dentalni lak 
050113 dentalni mastiki 
050111 dentalni vtisni materiali 
050119 deodoranti, ne za ljudi ali za živali 
050117 depurativi 
050108 detergenti za medicinsko uporabo 
050380 dezinfekcijska sredstva 
050118 dezinfekcijska sredstva za higienske namene 
050121 diabetični kruh za medicinske namene 
050330 diagnostični preparati za medicinske namene 
050366 diastaza za medicinske namene 
050419 dietetični dodatki za živali 
050297 dietetična hrana prirejena za medicinske namene 
050307 dietetične pijače prirejene za medicinske namene 
050350 dietetične snovi prirejene za medicinsko uporabo 
050122 digestivi za farmacevtske namene 
050123 digitalin 
050224 dišeče soli 
050396 dodatki zdravilom za medicinske namene 
050125 droge za medicinske namene 
050343 ekstrakti iz hmelja za farmacevtske namene 
050133 eliksirji (farmacevtski preparati) 
050368 encimi za medicinske namene 
050369 encimi za veterinarske namene 
050429 encimi kot dietetični dodatki 
050370 encimski preparati za medicinske namene 
050371 encimski preparati za veterinarske namene 
050269 ergotin za farmacevtske namene 
050138 estri za farmacevtske namene 
050139 etri za farmacevtske namene 
050143 evakuanti 
050141 evkaliptol za farmacevtske namene 
050142 evkaliptus za farmacevtske namene 

050069 farmacevtski preparati 
050241 farmacevtski preparati proti prhljaju 
050239 farmacevtski preparati za nego kože 
050100 farmacevtski preparati za lajšanje sončnih opeklin 
050236 fenol za farmacevtske namene 
050333 fermenti za farmacevtske namene 
050335 formaldehid za farmacevtske namene 
050245 fosfati za farmacevtske namene 
050151 fungicidi 
050338 galova kislina za farmacevtske namene 
050155 gaza za povoje 
050159 germicidi 
050331 glicerin za medicinske namene 
050160 glicerofosfati 
050430 glukoza kot dietetični dodatek 
050340 glukoza za medicinske namene 
050219 gorčica za farmacevtske namene 
050271 gorčični obliži 
050271 gorčični vroči obkladki 
050172 gorčično olje za medicinske namene 
050054 goulardova voda 
050066 guma za zobozdravstvene namene 
050341 gumigut za medicinske namene 
050342 gurjon balzam za medicinske namene 
050153 gvajak za farmacevtske namene 
050168 hematogen 
050169 hemoglobin 
050104 hemostatične paličice 
050104 hemostatični svinčniki 
050204 herbicidi 
050174 hidrastin 
050175 hidrastinin 
050079 hidriran kloral za farmacevtske namene 
050047 higienski povoji 
050315 hlačne plenice (sanitarne) 
050407 hladilni spreji za medicinske namene 
050171 hormoni za medicinske namene 
050298 hrana za dojenčke 
050212 hranilne snovi za mikroorganizme 
050384 hranilni dodatki  
050055 insekticidi 
050349 izotopi za medicinske namene 
050403 izvorne (matične) celice za medicinske namene 
050404 izvorne (matične) celice za veterinarske namene 
050452 izvlečki rastlin za medicinske namene 
050183 jalapa 
050147 janež za medicinske namene 
050367 jedilna vlakna  
050346 jod za farmacevtske namene 
050347 jodidi za farmacevtske namene 
050181 jodoform 
050179 jodove tinkture 
050184 jojoba (s primešanimi zdravilnimi učinkovinami) 
050036 juhe za bakterijske kulture 
050336 kadilna zelišča za medicinske namene 
050386 kadilo za odganjanje insektov 
050309 kafra za medicinske namene 
050308 kafrino olje za medicinske namene 
050325 kalijev tartrat krema za farmacevtske namene 
050281 kalijev tartrat za farmacevtske namene 
050251 kalijeve soli za medicinske namene 
050064 kalomel 
050243 kapsule za farmacevtske namene 
050068 kapsule za zdravila 
050311 karbolineum (parazitocid) 
050102 kavstični svinčniki 
050319 kavstiki za farmacevtske namene 
050434 kazein kot dietetični dodatek 
050253 kebračo za medicinske namene 
050202 kemična sredstva za zatiranje rastlinske plesni 
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050166 kemični preparati za diagnozo nosečnosti 
050246 kemični pripravki za zatiranje rastlinske uši 
050095 kemijska kontracepcijska sredstva 
050323 kemijski preparati za farmacevtsko uporabo 
050362 kemijski preparati za medicinsko uporabo 
050363 kemijski preparati za veterinarsko uporabo 
050091 kemijski prevodniki za elektrokardiografske 

elektrode 
050364 kemijski reagenti za medicinske ali veterinarske 

namene 
050077 kemijsko-farmacevtska sredstva 
050288 kemikalije za zdravljenje vina 
050182 keragen za medicinske namene 
050255 kinin za medicinske namene 
050256 kinin za medicinske namene 
050255 kininovec za medicinsko uporabo 
050257 kinolin za medicinske namene 
050140 kirurške obveze 
050397 kirurški implantanti (živa tkiva) 
050078 kirurško blago 
050399 kisik za medicinske namene 
050043 kisikove kopeli 
050292 kisline za farmacevtske namene 
050080 kloroform 
050086 kokain 
050451   kolagen za medicinske namene 
050324 kolodij za farmacevtske namene 
050092 kondurangova skorja za medicinske namene 
050041 kopelni zdravilni preparati 
050018 koprčevo olje za medicinske namene 
050098 koruzna zdravila 
050040 koruzne obloge za noge 
050385 kostni cement za kirurške in ortopedske namene 
050326 kreozot za farmacevtske namene 
050265 kri za medicinsko uporabo 
050105 krotonova skorja 
050248 krvna plazma 
050213 kulture mikroorganizmov za medicinsko ali 

veterinarsko uporabo 
050106 kurare 
050194 kvas za farmacevtske namene 
050254 kvasija za medicinske namene 
050156 laksativi 
050190 lanena moka za farmacevtske namene 
050422 laneno olje kot dietetični dodatek 
050421 laneno seme kot dietetični dodatek 
050162 laneno seme za farmacevtske namene 
050431 lecitin kot dietetični dodatek 
050313 lecitin za medicinske namene 
050003 lepila za zobno protetiko 
050019 lepilni obliž 
050294 lepilni trakovi za medicinske namene 
050294 lepilni trakovi za medicinske namene 
050217 lepilo za muhe 
050196 linimenti 
050191 losioni za farmacevtsko uporabo 
050322 losioni za pse 
050220 losioni za veterinarske namene 
050132 lubje za farmacevtsko uporabo 
050408 lubrikanti 
050197 lupulin za farmacevtske namene 
050127 magnezij za farmacevtske namene 
050300 mandljevo mleko za farmacevtske namene 
050199 mangrova skorja za farmacevtske namene 
050163 masti za medicinske namene 
050164 masti za veterinarske namene 
050110 materiali za polnjenje zob 
050425 matični mleček kot dietetični dodatek 
050316 matični mleček za farmacevtske namene 
050225 mazila za farmacevtske namene 

050301 mazila za sončne opekline 
050023 mazilo proti ozeblinam za farmacevtske namene 
050008 medicinski alkohol 
050394 medicinski preparati za rast las 
050036 mediji za bakteriološke kulture 
050290 mehurjevci 
050128 melisina voda za farmacevtske namene 
050200 menstruacijske hlačke 
050233 menstruacijski povoji 
050232 menstruacijski tamponi 
050210 mentol 
050201 meta za farmacevtske namene 
050129 mineralne vode za medicinske namene 
050382 mineralni dodatki hrani 
050221 mirobalanina skorja za farmacevtske namene 
050145 mlečna moka (za dojenčke) 
050188 mlečne pijače s sladom za medicinske namene 
050187 mlečni fermenti za farmacevtske namene 
050192 mlečni sladkor (laktoza) za farmacevtske namene 
050449   mleko v prahu za dojenčke 
050084 modelni vosek za zobozdravnike 
050381 moka iz ribjih kosti za farmacevtske namene 
050144 moka za farmacevtske namene 
050165 molžna mast 
050044 morska voda za medicinske kopeli 
050223 narkotiki 
050304 natrijev bikarbonat za farmacevtske namene 
050274 natrijeve soli za medicinske namene 
050019 obliž 
050097 obliži za medicinske namene 
050089 obveze 
050114 obveze (medicinske) 
050398 očesne blazinice za medicinske namene 
050126 omarice z zdravili (prenosne) (polne) 
050227 opij 
050226 opijati 
050228 opodeldok 
050087 ovratnice proti parazitom za živali 
050303 paličice likviricije za farmacevtske namene 
050286 papir proti moljem 
050237 papir za gorčične obliže 
050237 papir za gorčične vroče obkladke 
050035 papir za lovljenje muh 
050238 parazitocidi 
050071 pasovi za menstruacijske vložke (brisače) 
050214 pastile za farmacevtske namene 
050231 pektin za farmacevtske namene 
050428 pelod kot dietetični dodatek 
050242 pepsin za farmacevtske namene 
050180 peptoni za farmacevtske namene 
050021 pesticidi 
050339 petrolej vazelin za medicinske namene 
050266 pijavke za medicinske namene 
050252 piretrum prašek 
050351 plenice 
050412 plenice za dojenčke 
050314 plini za medicinske namene 
050392 pliš za medicinske namene 
050207 pomade za medicinske namene 
050152 pomirjevala 
050268 pomirjevala 
050115 porcelan za zobne proteze 
050049 povoji za obvezovanje 
050075 pralna sredstva za pse 
050189 pralna sredstva za živali 
050065 prašek kantaridina 
050074 preparati na osnovi  apna za farmacevtske namene 
050375 preparati iz elementov v sledovih za človeško in 

živalsko uporabo 
050025 preparati za hemeroide 
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050402 preparati za tuširanje za medicinske namene 
050026 preparati za uničevanje hišne gobe 
050120 preparati za uničevanje miši 
050061 preparati za zdravljenje opeklin 
050389 preparati za zmanjševanje apetita za medicinske 

potrebe 
050411 preparati za zmanjševanje spolne aktivnosti  
050135 preparati zoper kritosemenke 
050427 propolis kot dietetični dodatek 
050426 propolis za farmacevtske namene 
050435 proteini kot dietetični dodatek 
050436 proteinski dodatki za živalske proteine (za živali) 
050450 presadek, transplantat (živo tkivo) 
050454 pripravki iz mikroorganizmov za medicinsko ali 

veterinarsko uporabo 
050016 prstani proti reumatizmu 
050423 pšenični kalčki kot dietetični dodatek 
050143 purgativi 
050261 rabarbarine korenine za farmacevtske namene 
050259 radij za medicinske namene 
050258 radioaktivne snovi za medicinske namene 
050096 radiološke kontrastne snovi za medicinske namene 
050094 raztopine za kontaktne leče 
050178 repelenti za insekte 
050076 repelenti za pse 
050150 ribje olje 
050344 ricinusovo olje za medicinske namene 
050158 rumeni svišč za farmacevtske namene 
050234 sanitarne brisače 
050200 sanitarne hlačke 
050264 sarsaparila za medicinske namene 
050268 sedativi 
050177 seme za umetno osemenjevanje 
050270 seroterapevtska zdravila 
050209 serumi 
050416 shujševalne tablete 
050373 sikativi za medicinske namene 
050067 sirupi za farmacevtske namene 
050267 skapularji za kirurške namene 
050203 slad za farmacevtske namene 
050057 sladice s primešanimi zdravilnimi učinkovinami 
050185 sladki koren za farmacevtske namene 
050278 sladkor za medicinske namene 
050302 slane kopeli za medicinske namene 
050161 smola za medicinske namene (gumiarabikum) 
050130 soli mineralne vode 
050137 soli za medicinske namene 
050042 soli za mineralne kopeli 
050028 sredstva proti moljem 
050063 sredstva proti otiščancem 
050103 sredstva proti ozeblinam 
050029 sredstva proti parazitom (ki niso losjoni ali šamponi) 
050222 sredstva proti rastlinski plesni (snet) 
050365 sredstva za čiščenje kontaktnih leč 
050005 sredstva za čiščenje zraka 
050401 sredstva za dezodoriranje zraka 
050229 sredstva za hormonsko zdravljenje 
050414 sredstva za izpiranje oči 
050116 sredstva za lajšanje težav pri dobivanju zob 
050154 sredstva za odpravljanje glist 
050400 sredstva za odstranjevanje vonja iz oblačil in tekstila 

(deodorant) 
050051 sredstva za pranje živine 
050272 sredstva za steriliziranje zemlje 
050193 sredstva za uničevanje ličink 
050218 sredstva za uničevanje muh 
050289 sredstva za uničevanje parazitov 

050195 sredstva za uničevanje polžev 
050275 sterilizacijska sredstva 
050395 steroidi 
050277 stiptiki 
050321 stranski produkti predelave žitaric (za dietetične ali 

medicinske namene) 
050276 strihnin 
050216 strup za podgane 
050249 strupi 
050279 sulfonamidi (zdravila) 
050280 supozitoriji 
050054 svinčeva voda 
050101 svinčniki proti glavobolu 
050033 svinčniki za bradavice 
050073 šarpija za medicinske namene 
050244 škatle prve pomoči (polne) 
050013 škrob za dietetične ali farmacevtske Namene 
050418 tablete antioksidanti 
050417 tablete za samoporjavitev 
050045 terapevtski preparati za kopeli 
050131 termalna voda 
050282 terpentin za farmacevtske namene 
050283 terpentinovo olje za farmacevtske namene 
050284 timol za farmacevtske namene 
050208 tinkture za medicinske namene 
050374 tkanine prepojene s farmacevtskimi losioni 
050186 tobačni ekstrakti (insekticidi) 
050262 toniki (zdravila) 
050134 topila za odstranjevanje samolepilnih obližev 
050273 uspavala 
050383 ustne vode (izpirala) za medicinske namene 
050393 vaginalna izpirala 
050107 vakcine 
050072 vata za medicinske namene 
050287 veterinarski preparati 
050090 vitaminski preparati 
050345 vodikov peroksid za medicnske namene 
050372 vpojne hlačke za inkontinenco 
050070 vroči obkladki 
050015 zapestnice proti reumatizmu 
050060 zapestnice za medicinsko uporabo 
050085 zaplinjevalne paličice 
050337 zaplinjevalni preparati za medicinske namene 
050146 zdravila proti mrzlici 
050327 zdravila za dentalne namene 
050328 zdravila za ljudi 
050093 zdravila za olajševanje zaprtja 
050285 zdravila za potenje 
050247 zdravila za potenje nog 
050329 zdravila za veterinarske namene 
050167 zdravilna olja 
050170 zdravilna zelišča 
050148 zdravilne infuzije 
050260 zdravilne koreninice 
050136 zdravilne penaste gobice za rane 
050332 zdravilne pijače 
050149 zdravilni čaji 
050317 zdravilni preparati za hujšanje 
050058 zdravilno blato 
050240 zeliščni čaji za medicinske namene 
050010 zlitine dragih kovin za zobozdravstvene namene 
050157 želatina za medicinske namene 
050211 živosrebrova mazila 
050198 žvečilni gumi za medicinske namene 
050334 žveplov cvet za farmacevtske namene 
050205 žveplove paličice (dezinfekcijska sredstva) 



Urad RS za intelektualno lastnino (junij 2016) 

06 Navadne kovine in njihove zlitine; kovinski gradbeni materiali; prenosne kovinske zgradbe; kovinski 
materiali za železniške tračnice; neelektrični kovinski kabli in žice; ključavničarski izdelki in drobni 
kovinski predmeti; kovinske cevi; trezorji; rude. 

060017 aluminij 
060270 aluminijska folija 
060019 aluminijske žice 
060109 baker, nepredelan ali polpredelan 
060353 bakrena žica, neizolirana 
060110 bakreni obroči (prstani) 
060046 bele kovine 
060043 berilij 
060041 bodeča žica 
060282 boje kovinske, nesvetleče 
060018 bron 
060056 bronasta umetniška dela 
060055 bronasti izdelki za nagrobne spomenike 
060401 cermet (vezni material za spajanje kovine s 

keramiko) 
060127 cevi iz kovine 
060076 cevi iz kovine za instaliranje centralne kurjave 
060258 cevne napeljave iz kovine 
060312 cevne objemke kovinske 
060173 cevne spojke 
060223 cink 
060264 cirkonij 
060049 čepi iz kovine 
060296 čepi kovinski 
060419 črke in številke (iz neplemenitih kovin, razen 

tiskarskih) 
060149 dereze (plezalne) 
060413 dimniki kovinski 
060414 dimniške cevi kovinske 
060331 dimniške havbe kovinske 
060318 dimniški pokrovi (kovinski) 
060307 doprsni kipi iz navadnih kovin 
060028 drevesna zaščita iz kovine 
060227 drobni železni predmeti 
060203 drsališča (kovinska struktura) 
060231 embalažni (pakirni) kontejnerji iz kovine 
060138 fero-titan 
060416 folije kovinske za zavijanje in pakiranje 
060145 galenit (ruda) 
060147 germanij 
060165 gornja bruna (vratna, okenska) iz kovine 
060381 gradbene plošče iz kovine 
060015 gradbeni in pohištveni vezni elementi iz novega 

srebra 
060291 gradbeni kovinski materiali 
060381 gradbeni kovinski paneli 
060360 gradbeni odri kovinski 
060323 grobnice iz kovine 
060254 grobnice kovinske 
060168 grude stopljenega železa (metalurgija) 
060301 gumbi kovinski 
060196 hišne številke, nesvetlikajoče, iz kovine 
060051 identifikacijske zapestnice iz kovine za bolnice 
060154 indij 
060164 ingoti iz navadnih kovin 
060111 instalacija cevi iz kovine 
060023 jambori iz kovine 
060010 jeklena pločevina 
060011 jeklene cevi 
060266 jeklene zgradbe (konstrukcije) 
060002 jeklene zlitine 
060004 jeklene žice 
060006 jekleni jambori 
060003 jekleni trakovi 
060050 jeklenke za stisnjen plin ali utekočinjen zrak 
060001 jeklo, nepredelano ali delno predelano 
060026 jermeni za prenos tovora, kovinski 
060059 kabelske spojke iz kovine (ne-električne) 
060311 kabli kovinski, neelektrični 

060057 kabli za žičnice 
060354 kadi kovinske 
060061 kadmij 
060195 kela za gradbeništvo 
060067 keltij (hafnij) 
060382 kipci iz navadnih kovin 
060244 kipi iz navadnih kovin 
060208 klini za šotore iz kovine 
060144 ključavnice (neelektrične) iz kovine 
060237 ključavnice iz kovine za vozila 
060379 ključavnice kovinske za torbe 
060083 ključi 
060105 kljuke 
060352 kljuke (kovinske) za obešanje oblek 
060202 kljuke za obleke iz kovine 
060351 kljuke za skrilavec (železnina) 
060088 kobalt (surov) 
060096 kokile (livarstvo) 
060425 kokošnjaki, kovinski 
060099 kolena za cevi iz kovine 
060365 koli kovinski za električne napeljave 
060179 konstrukcije iz kovine za preddverja 
060094 kontejnerji iz kovine 
060112 kontejnerji iz kovine za stisnjen plin ali utekočinjen 

zrak 
060093 konzerve 
060123 konzole iz kovine za gradbeništvo 
060308 kopalne kabine kovinske 
060290 kopalni bazeni (kovinske konstrukcije) 
060373 kositer 
060375 kositerna folija 
060374 kositerne plošče 
060119 kositrne plošče (bela pločevina) za pločevinke 
060199 košare iz kovine 
060345 kotniki 
060424 kovčki za orodje (prazni) kovinski 
060434 kovina v prahu (opilki) 
060453 kovine v obliki folij in prahu za 3D tiskalnike 
060027 kovine za ležaje 
060279 kovinska korita za mešanje malte 
060432 kovinska naprava za odganjanje ptičev, ki jo 

poganja veter 
060324 kovinska oprema za krste 
060161 kovinska polnila 
060033 kovinske armature za beton 
060029 kovinske blagajne 
060262 kovinske kapice (obroči) 
060172 kovinske kapice (obroči) za ročaje 
060433 kovinske kletke za divje živali 
060150 kovinske kokile za led 
060310 kovinske komore za pršenje barve 
060064 kovinske konice za sprehajalne palice 
060093 kovinske konzervne škatle 
060286 kovinske niti za vezanje 
060392 kovinske omare za hrano 
060159 kovinske platforme za izstrelitev raket 
060063 kovinske ploščice za boljše spajanje ali izravnanje 
060065 kovinske posode za shranjevanje kislin 
060170 kovinske prenosne zgradbe 
060191 kovinske prijemalne čeljusti 
060263 kovinske ptičnice (objekti) 
060183 kovinske rude 
060422 kovinske telefonske govorilnice 
060068 kovinske verige 
060048 kovinske vezi za zaboje 
060435 kovinski lomljivi gradbeni materiali 
060343 kovinski napušči 
060431 kovinski nastavki (rešetke) za gorilnike 
060038 kovinski obroči 
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060430 kovinski plezalni klini (alpinistična oprema) 
060012 kovinski pritrdilni elementi za strojne jermene 
060090 kovinski stebri za gradbeništvo 
060098 kovinski strešni spoji 
060344 kovinski ulitki za napušče 
060428 kovinski zasloni za zaščito proti insektom 
060058 kratke kovinske cevi (prstan) za vezavo kabla s 

kovinsko vrvjo 
060265 krogle iz jekla 
060079 krom 
060081 kromove rude 
060080 kromovo železo 
060177 lestve iz kovine, samostojne 
060361 lestve s klini kovinske 
060160 letve iz kovine 
060188 letvičenje - kovinski opornik 
060418 lijaki kovinski (ne kot strojna oprema) 
060163 limonit 
060181 lisice iz kovine 
060005 lito jeklo (jeklene zlitine) 
060133 lito železo, nepredelano ali polpredelano 
060384 livarski kalupi (forme) kovinske 
060169 magnezij 
060174 mangan 
060330 materiali kovinski za žičnice pritrjeni na fiksnem 

mestu 
060364 matice kovinske 
060151 mazalka iz kovine 
060157 medenina, neobdelana ali polobdelana 
060189 molibden 
060385 nagrobne plošče kovinske 
060387 nagrobne plošče kovinske 
060386 nagrobni spomeniki kovinski 
060385 nagrobniki kovinski 
060097 nakovala 
060248 nakovala (prenosna) 
060197 naoknice iz kovine 
060415 napeljave kovinske za ventilacijske in klimatizacijske 

naprave 
060293 naprava za parkiranje koles, kovinska 
060358 naprave kovinske za brisače (fiksno pritrjene) 
060182 navadne kovine, nepredelane ali polpredelane 
060031 nemško novo srebro 
060193 nikelj 
060194 niobij 
060224 nosilci iz kovine 
060026 nosilno ogrodje iz kovine za prenos tovora 
060016 novo srebro (N0120 nikelj-srebro zlitina) 
060092 objemke (železnina) 
060211 obloge iz kovine za  gradbeništvo 
060367 obrobe kovinske za grobove 
060003 obročasto jeklo 
060288 obroči za sode, kovinski 
060221 obročki iz navadnih kovin za ključe 
060238 odbojniki iz kovine 
060320 odpiralne naprave za vrata (neelektrične) 
060226 odri (tribune) montažne iz kovine 
060114 odtočne cevi iz kovine 
060356 odtočne cevi kovinske 
060335 odtočni sifoni (ventili) kovinski 
060411 oglasni stebri, kovinski 
060457 ograje iz kovine 
060368 ograje kovinske 
060276 ojačevalni gradbeni materiali kovinski 
060275 ojačevalni materiali kovinski za cevi 
060277 ojačevalni materiali za strojne jermene kovinski 
060075 okenska škripčevja 
060233 okenske police iz kovine 
060315 okenski okviri kovinski 
060075 okenski valji 

060104 okenski zapah 
060047 oklopne plošče 
060107 oklopne plošče 
060346 okna kovinska 
060260 okno z dvema oknicama iz kovine 
060380 okovje kovinsko za pohištvo 
060393 okovje kovinsko za postelje 
060394 okovje za vrata kovinsko 
060316 okviri (kovinski) za rastlinjake 
060074 okvirji iz kovine za gradbeništvo 
060328 okvirji kovinski za gradbeništvo 
060337 okvirji, opaži kovinski za naftne vrtine 
060274 opaž iz kovine 
060292 opaži za beton, kovinski 
060372 opore kovinske 
060140 oprema iz kovine za gradbeništvo 
060130 oprema iz kovine za okna 
060267 oprema iz kovine za pnevmatične napeljave 
060122 ostroge 
060175 palete iz kovine 
060024 palice iz kovine 
060303 palice (kovinske) za varjenje in spajkanje 
060042 palice za kovinske ograje 
060198 palisade iz kovine 
060305 pasovi kovinski za upravljanje s tovori 
060025 pasti za divje živali 
060402 pipe za sode kovinske 
060185 piroforne kovine 
060272 plavajoči doki iz kovine za privez ladij 
060340 plavajoči kontejnerji kovinski 
060126 pločevinke 
060376 plošče kovinske 
060321 ploščice (kovinske) za gradbeništvo 
060037 ploščice iz kovine 
060213 ploščice iz kovine 
060399 ploščice kovinske z imeni 
060210 podi iz kovine 
060143 podložke za vijake 
060322 podne ploščice kovinske 
060391 podstavki (stojala) kovinski za sode 
060187 pohištvena kolesca iz kovine 
060388 pokončen nagrobni steber (plošča), kovinska 
060349 pokrovi za jaške kovinski 
060032 posrebrene pločevinaste kositrne zlitine 
060166 posteljna kolesca iz kovine 
060120 poštni nabiralniki iz kovine 
060215 potapljaške plošče iz kovine 
060225 prečni tramovi iz kovine 
060113 predpražniki 
060113 predpražniki 
060336 pregrade kovinske 
060314 prijemalke (kleme) kovinske za kable 
060283 primeži kovinski 
060155 priponke iz kovine za vozila 
060054 prirobnice iz kovine 
060312 prirobnice kovinske za pritrditev cevi 
060300 pritrdilne naprave za steklenice 
060326 profili kovinski za železniške vagone 
060390 proti-ognjeni zasloni za peči 
060280 ptičje kopeli (kovinske strukture) 
060236 rastlinjaki kovinski, prenosni 
060420 razdelilci kovinski za cevovode 
060366 razdelilne cevi kovinske 
060452 razdelilniki za odpadne pasje vrečke (kovinski fiksni) 
060400 registrske tablice kovinske 
060317 rešetka iz kovinskih lat 
060152 rešetke iz kovine 
060256 rešetke kovinske 
060232 rezervoarji iz kovine 
060338 rezervoarji kovinski za tekoče gorivo 
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060378 ročaji kovinski za kose (kositi) 
060171 ročaji orodja iz kovine 
060281 ročaji za metle iz kovine 
060342 ročaji za nože kovinski 
060009 rolete (jeklene) 
060034 sefi (trezorji) 
060392 sefi kovinski za meso 
060273 sidra 
060412 sidrne boje kovinske 
060020 sidrne plošče 
060235 signalizacije kovinske (nesvetleče in nemehanske) 
060200 signalne plošče iz kovine (nesvetlikajoče in 

nemehanične) 
060370 signalne plošče kovinske 
060137 silicijevo železo 
060239 silosi kovinski 
060188 skladovnice kovinskih plošč 
060398 skrinje kovinske 
060289 sodi iz kovine (cca 200 litrov) 
060287 sodi, kovinski 
060304 spajkanje (kovinske palice za) 
060101 spenjalni trakovi iz kovine 
060229 spoji iz kovine za cevi 
060073 spojnice iz kovine za verige 
060190 spomeniki iz kovine 
060389 spominske plošče kovinske 
060102 spone (okovi) iz kovine 
060426 spone za kolesa (natiči) 
060313 sponke (kovinske) za kable in cevi 
060030 srebrov lot (spojke) 
060205 stebri iz kovine 
060271 stebri iz kovine za vezanje ladijskih vrvi 
060365 stebri kovinski za električne napeljave 
060201 stenske obloge iz kovine 
060355 stopnice kovinske 
060124 stopnišča iz kovine 
060162 stopniščne stranice iz kovine 
060252 strešna kritina kovinska 
060350 strešna kritina kovinska 
060456 strešniki iz kovine 
060332 strešni žlebovi kovinski 
060209 stropi iz kovine 
060146 svinčeva plomba 
060214 svinec, nepredelan ali polpredelan 
060423 škatle za orodje (prazne) kovinske 
060207 škripčevje iz kovine (razen za stroje) 
060014 šobe iz kovine 
060040 talne plošče iz kovine 
060246 tantal 
060039 tečaji iz kovine (za okna in vrata) 
060327 tečaji kovinski 
060348 tekači za drsna vrata kovinski 
060362 tekoče kovinske stopnice za potnike 
060222 telegrafski drogovi iz kovine 
060297 tesnilne kapice kovinske 
060116 tirnične spojke 
060251 titan 
060138 titanovo železo 
060421 tlačni cevovod kovinski 
060294 tlakovci, kovinski 
060253 tombak 
060325 tovorne palete kovinske 
060129 tračnice iz kovine 
060131 trakasto železo 
060305 trakovi (kovinski) za spenjanje in prenašanje tovora 
060285 trakovi kovinski za vezanje, spenjanje 
060176 transportne palete iz kovine 
060053 trde spajke 
060180 trkala za vhodna vrata 
060278 umetnostna dela iz navadnih kovin 

060021 ustniki cevi iz kovine (šobe) 
060259 vanadij 
060242 varilna žica kovinska 
060302 varjenje (kovinske palice za) 
060066 varnostne blagajne 
060071 varnostne verige iz kovine 
060397 varovalne ograje kovinske za ceste 
060243 ventili iz kovine (razen kot deli strojev) 
060044 verige za živino 
060148 vetrnice iz kovine 
060363 vezi kovinske 
060319 vezivna kovinska nit za kmetijsko uporabo 
060020 vezne plošče 
060078 vezni zatiči iz kovine 
060143 vijačni obroči 
060118 vijaki iz kovine 
060095 vodilne tirnice iz kovine 
060091 vodne napeljave iz kovine 
060139 volfram 
060257 volfram 
060230 vpenjalna naprava za žice 
060249 vpenjalne naprave 
060100 vrata iz kovine 
060218 vrata iz kovine 
060219 vratna polnila iz kovine 
060216 vratne kljuke iz kovinske 
060329 vratni okviri kovinski 
060220 vratni zapahi iz kovine 
060436 vrtne ute (ogrodje iz kovine) 
060167 zapahi iz kovine 
060369 vretena (tuljave) kovinska, nemehanična, za prosto 

navijanje 
060357 vretena kovinska, nemehanična, za prosto odvijanje 

(tuljave) 
060255 vrtljiv križ (pri vhodu)  
060212 vrtljiva plošča (železnice) 
060125 vrtljivi palični zapirači iz kovine za okna 
060341 vrvi kovinske 
060206 vzmeti (železnina) 
060398 zaboji kovinski 
060295 zaboji, kovinski (pločevinke) 
060082 zagozde, kovinske 
060359 zaklopni kovinski ventili za vodne instalacije 
060217 zakovice iz kovine 
060296 zamaški kovinski 
060299 zamaški za steklenice, kovinski 
060306 zanke (kovinske) za delo s tovori 
060204 zapahi (ključavnični) 
060247 zapahi (ploščati) 
060395 zapirači kovinski za kontejnerje, rezervoarje 
060300 zapirala za steklenice, kovinska 
060135 zapirala za vrata (neelektrična) 
060454 zaponke iz kovine za okna 
060455 zaponke iz kovine za vrata 
060298 zaponke iz navadne kovine (železnina) 
060038 zaporni obročki iz kovine 
060153 zaskočne ključavnice 
060022 zaskočni zapahi iz kovine 
060117 zasloni proti ognju za peči 
060383 zategovalci za kovinske trakove 
060339 zgradbe iz kovine 
060192 zidne obloge iz kovine v gradbeništvo 
060087 zidni čepi iz kovine 
060417 zlati lot 
060269 zlitine navadnih kovin 
060228 znaki iz kovine za ceste (nemehanični in nesvetleči) 
060103 zobata letev iz kovine 
060158 zunanje kovinske rolete 
060241 zvonci 
060121 zvonci za vrata (neelektrični) 
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060240 zvonci za živali 
060062 žabice (ključavnice) 
060156 žaluzije iz kovine 
060085 žeblji 
060086 žeblji s ploščato glavico (risalni žebljički) 
060086 žeblji tapetniški 
060077 žeblji za podkve 
060141 žebljički (železnina) 
060045 železna okovja za konice 
060106 železna okovja za okna 
060052 železne plošče 
060132 železne žice 
060347 železni deli za vrata 
060131 železni trakovi 
060284 železni trakovi (spenjalci za) vpenjalne naprave 

060227 železnina 
060013 železniške kretnice 
060089 železniški materiali iz kovine 
060245 železniški pragovi iz kovine 
060013 železniški preklopi 
060136 železo (molibdenovo) 
060115 železo, nepredelano ali polpredelano 
060134 železove rude 
060108 žica iz kovine 
060268 žice iz navadnih kovinskih zlitin (razen za varovalke) 
060396 žice kovinske za vezanje snopov 
060427 žična vrv 
060184 žične gaze 
060184 žične tkanine (mreža) 

07 Stroji1 in orodni stroji; motorji (razen za suhozemska vozila); sklopke in pogonski deli (razen za 
suhozemska vozila); poljedelski stroji (razen tistih za ročno upravljanje); valilniki; prodajni avtomati.

070018 alternatorji 
070030 aparati za beljenje sten 
070004 aparati za posredovanje lepilnega traku 
070531 aparati za rezanje na električni lok 
070122 aparati za striženje las 
070431 aparati za striženje živali 
070012 aparati za točenje piva s pritiskom 
070526 aparati za varjenje, električni 
070530 aparati za varjenje, na električni lok 
070384 aparati za vulkaniziranje 
070421 avtomatske naprave za rokovanje s predmeti 

(manipulatorji) 
070542 avtomati za točenje bencina na bencinskih črpalkah 
070073 avtomatska sidra za pomorske namene 
070543 avtomatske črpalke za tekoča goriva 
070184 bagri 
070522 baklje na plin 
070175 barvniki za tiskarske stroje 
070302 bati (deli motorjev ali strojev) 
070395 bati pri blažilnikih sunkov (deli strojev) 
070395 bati pri dušilnikih vibracij (deli strojev) 
070274 bati za motorje 
070197 bati za valje 
070032 batni obročki 
070039 bobni (deli strojev) 
070213 brane 
070298 brizgalne pištole za barvanje 
070389 brusilni kamni (deli strojev) 
070389 brusilni koluti (deli strojev) 
070326 brusilni stroji 
070069 buldožerji 
070483 centralne vakuumske čistilne naprave 
070088 centrifugalne črpalke 
070087 centrifugalni mlini 
070086 centrifuge (stroji) 
070084 centrifuge za perilo (neogrevane) 
070014 cestni parni valjarji 
070014 cestni valjarji 
070507 cevi za sesalce za prah 
070352 čevljarska kopita (deli strojev) 
070002 čistilne naprave za acetilen 
070485 čistilne priprave z uporabo pare 
070281 čistilni stroji in aparati (električni) 
070280 čolnički za statve (deli strojev) 
070179 črpalke (deli strojev ali motorjev) 
070309 črpalke (stroji) 
070393 črpalke na stisnjen zrak 
070205 črpalke za mazanje 
070311 črpalke za ogrevalne napeljave (obtočne črpalke) 
070390 črpalke za pivo 
070005 črpalke za zračenje akvarijev 
070448 delilni stroji 

070537 delilni stroji, avtomatični 
070035 delovne mize žag (deli strojev) 
070494 diamanti za rezanje stekla (deli strojev) 
070160 dinama 
070047 dinama za dvokolesa 
070107 dleta za stroje 
070015 dovajalne naprave za vplinjače 
070561 drobilni stroji 
070263 drobilni stroji 
070419 drobilni stroji za industrijsko uporabo 
070153 drobilniki (dezintegratorji) 
070414 drobilniki odpadkov 
070097 drsniki za pletilne stroje 
070227 držala rezil (deli strojev) 
070519 dušilci za motorje in stroje 
070023 dvigala 
070271 dvigala za tovornjake 
070271 dvigala za vagone 
070135 dvigalke (stroji) 
070172 dvigovalne naprave 
070170 ejektorji (ejektorske črpalke) 
070493 ekspanzijske posode (deli strojev) 
070530 električni aparati za obločno varjenje 
070531 električni aparati za obločno rezanje 
070489 električna kladiva  
070459 električna stepala za gospodinjsko uporabo 
070331 električne naprave za vlečenje zaves 
070558 električne naprave za izvlačenje žebljev 
070476 električne pištole za iztiskanje lepila 
070460 električne stiskalnice za sadje za domačo uporabo 
070106 električne škarje 
070475 električni aparati za mešanje, sekljanje hrane ali 

delanje rezin iz hrane 
070256 električni drobilci za domačo rabo 
070124 tokovni generatorji 
070171 električni generatorji 
070131 električni noži 
070287 električni odpirači pločevink 
070560 električno orodje za ostrenje robnikov pri smučkah 
070300 električni ročni vrtalni stroji 
070403 električni stepalniki 
070481 električni stroji in aparati za mokro čiščenje Tepihov  
070541 električni strojčki za varjenje plastike, za embaliranje 
070525 elektrode za varilne stroje 
070315 elektromehanični aparati za pripravo pijač 
070423 elektromehanični stroji za pripravljanje hrane 
070490 elektromehanski stroji za kemično industrijo 
070452 elektromotorji razen za kopenska vozila 
070024 elevatorji 
070009 elevatorji (kmetijstvo) 
070457 filtri (deli strojev) 
070010 filtri za zrak (za motorje) 



Nicejska klasifikacija – 10. izdaja 

18 

070109 filtrska stiskalnica 
070101 fitingi (zvezniki) za kotle parnih strojev 
070250 fužinsko kladivo 
070536 galvanizacijski stroji  
070137 glave motorjev 
070212 gonila za statve 
070132 gonila za zobate železnice 
070336 gonilna kolesa strojev 
070335 gonilna kolesja strojev 
070425 gonilne verige razen za kopenska vozila 
070343 gonilni jermeni za motorje in stroje 
070444 gospodinjski električni aparati za utekočinjenje 
070323 grablje pri strojih za grabljenje 
070207 gravirni stroji 
070020 gredi za stroje 
070165 grelniki za vodo (deli strojev) 
070472 hidravlične krmilne naprave za motorje in stroje 
070461 hidravlični motorji 
070515 hidravllična odpirala in zapirala za vrata (deli strojev) 
070464 hladilni radiatorji (hladilniki) pri motorjih 
070077 injektorji (vbrizgalniki) za motorje 
070439 izločevalniki vode 
070451 izpuhi za motorje 
070497 izpušni zbiralniki pri motorju 
070126 jermeni za dinamo 
070441 jermeni za pogon ventilatorjev pri motorjih 
070074 jermeni za stroje 
070292 kalander 
070276 kalupi (deli strojev) 
070479 kardanski spoji 
070482 katalizatorski konvertorji 
070247 kladiva (deli strojev) 
070388 kmetijska orodja razen ročnih 
070008 kmetijski stroji 
070279 kolesa s prostim tekom (razen za kopenska vozila) 
070191 kolovrati 
070514 kompresijske pištole za barvanje 
070113 kompresorji (stroji) 
070437 kompresorji za hladilnike 
070116 kondenzacijske naprave 
070115 kondenzatorji pare (deli strojev) 
070011 kondenzatorji za zrak 
070003 konverterji za jeklarne 
070397 kopači (stroji) 
070458 kopači za jarke 
070270 kosilni in mlatilni stroji 
070269 kosilni in snopovezni stroji 
070201 kosilnice (stroji) 
070429 kotli za parne stroje 
070471 kotlovne cevi (deli strojev) 
070351 kovaški mehovi 
070473 krmilne naprave na stisnjen zrak za motorje in stroje 
070435 krmilne naprave za stroje in motorje 
070434 krmilni kabli (žične vrvi) za stroje in motorje 
070049 kroglični ležaji 
070079 krtače (deli mikalnika) 
070413 krtače (deli strojev z električnim pogonom) 
070068 krtače (deli strojev) 
070559 krtače za vakuumske sesalnike 
070445 kuhinjski stroji, električni 
070138 kultivatorji 
070100 lemež pri plugu 
070314 lepljivi trakovi za škripce 
070029 letalski motorji 
070130 ležaji (deli strojev) 
070027 ležaji s samodejnim mazanjem 
070396 ležaji z zmanjšanim trenjem za stroje 
070290 ležaji za transmisijske gredi 
070289 ležajne puše 
070145 lijaki za mehansko raztovarjanje 

070328 likalni stroji 
070224 listi za statve 
070226 listi žag (deli strojev) 
070196 livarski stroji 
070420 lončarsko kolo 
070108 lopute (deli strojev) 
070501 loščilci za čevlje, električni 
070510 loščilni stroji in aparati, električni 
070500 loščilniki za parket, električni 
070059 lovilniki in zbiralniki umazanije (stroji) 
070089 luščilniki za žito 
070198 mašilke (deli strojev) 
070436 matrice za stavljenje (tiskanje) 
070085 mazalke (deli strojev) 
070204 mazalke (deli strojev) 
070031 mazalni obroči (deli strojev) 
070376 mehanični motki za navijanje upogljivih cevi 
070155 mehanični navijalniki 
070350 mehovi (stroji) 
070257 membrane (deli črpalk) 
070409 menjalniki razen za kopenska vozila 
070026 mešalni stroji 
070267 mešalniki (stroji) 
070045 mešalniki za beton 
070007 mešalniki za preprečevanje strjevanja ali ločevanja 

sestavin 
070364 mikalniki 
070359 mize za stroje 
070043 mlatilnice 
070222 mlekarski stroji 
070042 mlini (stroji) 
070415 mlini za kavo razen z ročnim pogonom 
070307 mlini za poper (razen na ročni pogon) 
070266 mlini za žito (stroji) 
070262 mlinski kamni 
070492 močnostni generatorji za rezervno napajanje 
070367 molzni stroji 
070292 monga 
070408 motki (deli strojev) 
070513 motokultivatorji 
070517 motorizirani krmilniki za živino 
070391 motorji na stisnjen zrak 
070433 motorji razen za kopenska vozila 
070402 motorji za čolne 
070380 motorji za vozila na zračni blazini 
070386 motorji za zrakoplove 
070277 motorni mlini za domačo uporabo 
070251 nakladalna soha (ladijski žerjav) 
070096 nakladalne rampe 
070320 naprave ki ne prepuščajo pare (lovilniki pare) 
070129 naprave z zračno blazino za premikanje tovorov 
070297 naprave za barvanje 
070237 naprave za dviganje tovorov 
070182 naprave za etiketiranje 
070192 naprave za filtriranje 
070432 naprave za gaziranje 
070478 naprave za izvlačenje ribiških mrež 
070168 naprave za ločevanje plodov od pecljev 
070245 naprave za nakladanje in razkladanje 
070539 naprave za odpiranje vrat, električne 
070149 naprave za odstranjevanje maščob 
070006 naprave za odstranjevanje pare iz napeljave za 

stisnjen zrak aero-kondenzator 
070488 naprave za odstranjevanje prahu za čistilne namene 
070158 naprave za odvodnjavanje (drenaža) 
070235 naprave za pranje vozil 
070265 naprave za predelavo rude 
070432 naprave za prepojitev tekočine z s plinom 
070273 naprave za preprečevanje onesnaževanja za 

motorje in stroje 
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070133 naprave za presejanje 
070164 naprave za pripravo mineralne vode 
070319 naprave za pudlanje (prečiščevanje železa) 
070162 naprave za razprševanje odplak 
070288 naprave za rezanje kruha 
070487 naprave za sesanje prahu za čistilne namene 
070398 naprave za sesanje zraka 
070463 naprave za spremembo goriva pri motorjih z 

notranjim zgorevanjem 
070157 naprave za stanjševanje usnja 
070540 naprave za upravljanje dvigal 
070400 naprave za varčevanje goriva pri motorjih 
070066 naprave za varjenje piva 
070016 naprave za vžig pri motorjih z notranjim 

zgorevanjem 
070506 nastavki za sesalce za razprševanje dišav in 

dezinfekcijskih sredstev 
070091 nosilci ležajev (za stroje) 
070080 noži (deli strojev) 
070188 noži za kosilnice 
070208 noži za zarezovanje (strojno orodje) 
070111 nožna pogonska gonila za šivalne stroje 
070516 nožni zaganjači za motorna kolesa 
070258 obdelovalni stroji za kovine 
070186 obračalniki za seno 
070339 obroči s kroglicami za kroglične ležaje (venčki) 
070152 odstranjevalniki olj iz pare 
070439 odtočne pipe 
070093 oglene krtačke (elektrotehnika) 
070092 ogrodja strojev 
070474 ohišja ročičnih gredi (karterji) za motorje in stroje 
070040 ohišja strojev 
070048 ojnice za stroje in motorje 
070067 okvirji za vezilne stroje 
070285 orodja (deli strojev) 
070243 orodja za obdelovalne stroje 
070294 pakirni stroji 
070242 parni stroji 
070350 pihalni stroji 
070038 pinje (priprave za izdelovanje masla) 
070333 pipe (deli strojev ali motorjev) 
070477 pištole (orodje ki uporablja eksploziv) 
070456 pištole na stisnjen zrak za iztiskanje kita 
070416 plamenične cevi pri parnih kotlih 
070374 pletilni stroji 
070057 pletilni stroji za trikotažo 
070486 plinski gorilnik za rezanje 
070504 plinski pihalniki 
070505 plinski spajkalniki 
070503 plinski varilniki 
070028 plugi 
070520 pnevmatska odpirala in zapirala za vrata (deli 

strojev) 
070370 pnevmatske cevne transportne naprave 
070249 pnevmatsko kladivo 
070176 podajalniki (deli strojev) 
070396 podloge z zmanjšanim trenjem za stroje 
070252 pogonske naprave razen za kopenska vozila 
070241 pogonski motorji razen za kopenska vozila 
070401 pogonski stroji za čolne 
070377 pokrovi (deli stiskalnic za globinski tisk) 
070075 pokrovi (deli strojev) 
070308 polirni stroji in aparati (električni) 
070353 polnilni stroji 
070231 pomivalni stroji 
070083 posnemalniki mleka 
070233 pralni aparati 
070232 pralni stroji 
070236 pralni stroji na kovance 
070495 pralni stroji na principu visokega pritiska 

070234 pralni stroji za perilo 
070305 prebijala za stroje za prebijanje 
070190 predilni stroji 
070260 predilni stroji 
070358 predkompresorji za povečanje moči motorjev 
070357 pregrevalniki 
070518 premični (tekoči) pločniki 
070051 premični žetveni stroji 
070480 prenosne parne rotacijske stiskalnice za tkanine 
070253 prenosni mehanizmi (transmisije) razen za 

kopenska vozila 
070450 prenosniki, menjalniki toplote (deli strojev) 
070426 pretvorniki vrtilnega momenta razen za kopenska 

vozila 
070430 priprave za napajanje kotlov parnih strojev 
070214 priprave za razpršitev v drobne kapljice 
070058 priprave za vezanje sena v snope 
070286 priprave za vpenjanje orodij (deli strojev) 
070293 proizvodna linija za izdelavo papirja (papirni stroji) 
070199 puhala za komprimiranje, izpihovanje in transport 

plinov 
070203 puhala za komprimiranje, sesanje in transportiranje 

zrnja 
070147 razplinjevalniki napajalne vode za kotle 
070272 reaktivni motorji (razen za kopenska vozila) 
070154 reducirni ventili (deli strojev) 
070447 reduktorji razen za kopenska vozila 
070254 regulatorji (deli strojev) 
070161 regulatorji napajalne vode 
070317 regulatorji tlaka (deli strojev) 
070275 regulatorji vrtljajev za stroje in motorje 
070123 rezalni stroji 
070148 rezalniki za odstranjevanje ruše 
070189 rezila (deli strojev) 
070223 rezila za slamoreznice 
070090 rezkalni stroji 
070422 roboti (stroji) 
070230 ročice (deli strojev) 
070021 ročične gredi 
070284 ročna orodja ne za ročno upravljanje 
070334 rotacijski stroji za tiskanje 
070185 rudniške naprave za odstranjevanje materiala 
070185 rudniške naprave za prevažanje 
070342 rudniški stroji 
070264 rudniški svedri 
070097 sani za pletilne stroje 
070142 separatorji 
070282 sesalni stroji (za industrijsko uporabo) 
070368 sesni tulci pri molznih strojih 
070187 sita (stroji ali deli strojev) 
070082 sita za presejanje žerjavice od pepela (stroji) 
070174 sklopke razen za kopenska vozila 
070385 sklopke razen za kopenska vozila 
070321 skobeljni stroji 
070210 slamoreznice 
070502 snežni plugi 
070052 snopovezniki 
070143 sortirni stroji za industrijsko uporabo 
070528 spajkalniki, kot električni aparat 
070529 spajkalniki, kot električni likalnik 
070118 spoji s tesnjenjem (deli strojev) 
070001 spojnice za gredi (stroji) 
070354 statorji (deli strojev) 
070259 statve 
070076 stavni stroji (tiskanje) 
070112 stavni stroji za fotostavek 
070044 stepalni stroji 
070316 stiskalnice (stroji za industrijsko uporabo) 
070240 stiskalnice za gladenje 
070102 stiskalnice za grozdje 



Nicejska klasifikacija – 10. izdaja 

20 

070195 stiskalnice za krmo 
070418 stiskalnice za odpadke 
070303 stiskalnice za visoki tisk 
070533 stiskalne košare 
070041 stojala, podnožja za stroje 
070327 stroji in aparati za vezanje knjig za industrijske 

namene 
070392 stroji na stisnjen zrak 
070362 stroji za barvanje 
070225 stroji za brušenje rezil 
070214 stroji za drobljenje v prah 
070535 stroji za galvanoplastiko 
070295 stroji za gnetenje 
070324 stroji za grabljenje 
070340 stroji za gradnjo cest 
070383 stroji za gradnjo železnic 
070103 stroji za izdelavo cigaret za industrijsko uporabo 
070151 stroji za izdelavo čipk 
070278 stroji za izdelavo kalupov (stroji za formanje) 
070346 stroji za izdelavo klobas 
070046 stroji za izdelavo masla 
070291 stroji za izdelavo papirja 
070355 stroji za izdelavo stereotipskih plošč (tiskanje) 
070296 stroji za izdelavo testenin 
070119 stroji za izdelavo vrvi 
070361 stroji za izdelovanje pet 
070063 stroji za izpiranje, izplakovanje 
070013 stroji za kalibriranje, merjenje 
070202 stroji za katraniziranje 
070325 stroji za kodranje volnene tkanine (ratiniranje) 
070193 stroji za končno obdelavo površin 
070094 stroji za kopanje premoga 
070332 stroji za kovičenje 
070329 stroji za krpanje 
070454 stroji za ločevanje s sejanjem 
070169 stroji za luščenje 
070454 stroji za luščenje, lupljenje 
070404 stroji za nabijanje (zabijanje) 
070511 stroji za napenjanje loparjev 
070301 stroji za obdelavo kamna 
070055 stroji za obdelavo lesa 
070136 stroji za obdelavo usnja 
070159 stroji za obrezovanje 
070387 stroji za ostrenje 
070166 stroji za ostrganje mesa z kož (mezdrenje) 
070239 stroji za ožemanje perila 
070177 stroji za pakiranje 
070499 stroji za pakiranje 
070347 stroji za pečatenje, žigosanje za industrijsko 

uporabo 
070344 stroji za pletenje 
070322 stroji za polaganje tračnic 
070064 stroji za polnjenje steklenic 
070034 stroji za pometanje cest z lastnim pogonom 
070065 stroji za pranje steklenic 
070306 stroji za prebijanje 
070255 stroji za predelavo tobaka 
070173 stroji za preoblikovanje kovin s pomočjo kalupov 
070356 stroji za pridobivanje sladkorja 
070050 stroji za pripravo bitumna 
070163 stroji za pripravo gazirane vode 
070056 stroji za pripravo gaziranih pijač 
070498 stroji za rafiniranje nafte (olja) 
070146 stroji za rezanje 
070062 stroji za rezanje ali valjanje navojev 
070121 stroji za rezanje repe 
070455 stroji za ribanje zelenjave 
070283 stroji za robljenje 
070348 stroji za sejanje (kmetijstvo) 
070211 stroji za sesekljanje mesa 

070512 stroji za sestavljanje (montažo) koles 
070372 stroji za spletanje 
070382 stroji za steklarstvo 
070128 stroji za šivanje z redkimi vbodi 
070496 stroji za tekstilno industrijo 
070104 stroji za upogibanje 
070183 stroji za vlečenje (kovine) 
070120 stroji za vlivanje tiskarskih črk 
070167 stroji za vrezovanje navojev 
070167 stroji za vrezovanje navojev v matice 
070206 stroji za vtiskovanje (reliefni tisk) 
070181 stroji za vtiskovanje črk (tiskanje) 
070412 stroji za zapečatenje steklenic 
070411 stroji za zapiranje steklenic s pokrovčki 
070410 stroji za zapiranje steklenic z zamaški 
070417 stroji za zemeljska dela 
070180 stroji za žigosanje 
070248 strojna kladiva 
070098 stružnice (obdelovalni stroji) 
070229 suličasti gorilniki (stroji) 
070365 suporti z vpenjalom za orodje (deli strojev) 
070084 sušilni stroji 
070394 svečke za motorje z notranjim zgorevanjem 
070033 ščetke dinamov 
070360 ščitniki, pokrovi (deli strojev) 
070440 šivalni stroji 
070081 škatle za črke (črkovnjaki) 
070099 škripci 
070117 škripci (deli strojev) 
070366 tečaji (deli strojev) 
070313 tekalni (mostni) žerjavi 
070178 tekoče stopnice 
070037 tekoči trakovi 
070217 tiskarske plošče 
070219 tiskarske stiskalnice 
070218 tiskarski stroji 
070216 tiskarski stroji za tiskanje na pločevino 
070378 tiskarski stroji za visoki tisk 
070220 tiskarski valji (deli strojev) 
070140 tiskovni valji 
070318 tlačni ventili (deli strojev) 
070095 tovorna dvigala 
070127 trakovi za elevatorje 
070036 trakovi za tekoče trakove 
070022 transmisijske gredi (ne za kopenska vozila) 
070369 transmisijske naprave za stroje 
070427 transmisijske verige razen za kopenska vozila 
070371 transporterji (stroji) 
070304 transportne naprave na stisnjen zrak 
070054 tuljave za statve 
070375 turbine razen za kopenska vozila 
070114 turbo kompresorji 
070312 vakuumske črpalke (stroji) 
070508 vakuumski sesalci 
070442 valilniki za jajca 
070228 valjarski stroji (valjarne) 
070338 valjčni ležaji 
070446 valji za motorje 
070139 valji za stroje  
070141 valji za valjalne stroje 
070349 varilni stroji 
070379 vejalniki 
070105 velike električne škarje 
070381 ventilatorji za motorje 
070019 ventili (deli strojev) 
070491 verige za dvigala (deli strojev) 
070484 verižne žage 
070071 verižni rezkarji (stroji za izdolbljenje) 
070523 vetrne turbine 
070509 vibracijski stroji za industrijske potrebe 
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070072 vitli 
070373 vitli (dvigalke) 
070246 vlagalniki papirja (tiskarstvo) 
070424 vložki (filtri) za filtrirne naprave 
070209 vodila za stroje 
070215 vodne turbine 
070194 vpenjalne glave (deli strojev) 
070078 vplinjači 
070521 vrečke za vakuumske sesalce 
070125 vrtalne glave (deli strojev) 
070449 vrtalne krone (deli strojev) 
070462 vrtalne ploščadi (plavajoče ali neplavajoče) 
070428 vrtalne vpenjalne glave (deli strojev) 
070299 vrtalni stroji 
070330 vzmeti (deli strojev) 
070337 vztrajniki strojev 

070244 vžigalni magneti 
070150 zaganjači za motorje 
070538 zapirala za vrata, električna 
070406 zavorne cokle (čeljusti) razen za vozila 
070524 zavorne ploščice, razen za vozila 
070405 zavorne obloge, razen za vozila 
070407 zavorni segmenti razen za vozila 
070110 zbiralniki kotlovca pri parnih kotlih 
070443 zobniška gonila razen za kopenska vozila 
070310 zračne črpalke (garažne napeljave) 
070341 žage (stroji) 
070061 žarilne svečke za diesel motorje 
070453 žerjavi (naprave za dvigovanje) 
070051 žetveni stroji 
070268 žetveni stroji 
070070 žlični bagri 

08 Ročno orodje in naprave (za ročno upravljanje); noži, vilice in žlice; hladno orožje; brivniki. 

080242 aparati za depiliranje, električni in ne električni 
080025 bajoneti 
080155 bati (ročno orodje) 
080246 bodala 
080015 boksarji za borbo 
080179 brivniki, električni ali neelektrični 
080202 brizgalke za razprševanje insekticidov 
080115 brusi 
080226 brusilni koluti s smirkovim papirjem 
080201 brusne plošče (ročno orodje) 
080003 brusni kamni 
080134 cepilniki (ročno orodje) 
080171 cepini 
080128 cepini za led 
080056 čevljarska kopita 
080133 čevljarski noži 
080089 diamanti za rezanje stekla (deli ročnega orodja) 
080159 dleta 
080120 dleta za žlebljenje 
080027 drogovi za lomljenje skal 
080068 držala za bruse (oselniki) 
080186 držala za žage 
080030 dvorezne tesarske sekire (robilnice) 
080107 etuiji za britve 
080063 francozi (ročno orodje) 
080085 freze 
080243 garniture za manikuro, električne 
080109 grablje (ročno orodje) 
080254 grablje za golf 
080131 gravurne igle 
080181 grebljice 
080140 harpune 
080170 harpune za ribolov 
080022 hladno orožje 
080019 instrumenti in orodje za odiranje živali 
080195 izvijači 
080059 jedilni pribor (žlice, vilice, noži) 
080082 jermeni za brušenje britev 
080036 kamnoseška kladiva 
080158 kamnoseška kladiva 
080034 kladiva (ročno orodje za izvlačenje daljših žebljev) 
080156 kladiva (ročno orodje) 
080047 kladiva za drobljenje kamenja 
080038 kladiva za zakovice (ročno orodje) 
080206 klešče 
080058 klešče za kodranje las 
080228 klešče za luknjanje 
080167 klešče za oštevilčevanje 
080121 klešče za rahlo kodranje las 
080215 klešče za trenje orehov 
080252 klešče za vihanje trepalnic 
080148 kline za britve 

080177 kline, noži za obliče (skobeljnike) 
080063 ključi za odvijanje matic (ročno orodje) 
080064 ključi za vijake (ročno orodje) 
080103 konice (osti) za razdelitev vlaknatih vrvi 
080113 kose 
080017 kotniki (ročno orodje) 
080044 krampi 
080142 krampi 
080157 lesena kladiva 
080151 listi za žage (deli za ročno orodje) 
080176 livne ponve (ročno orodje) 
080021 ločne žage 
080036 lomniki 
080110 lopate (ročno orodje) 
080111 lopate za prekopavanje (ročno orodje) 
080014 lopatice (ročno orodje) 
080013 lopatke za mešanje barv 
080086 lopatke za presajanje rastlin 
080053 lovski noži 
080062 luknjači (ročno orodje) 
080259 lupilec za žice (ročno orodje) 
080154 mačete 
080183 majhne kose 
080043 majhno dleto za graviranje (ročno orodje) 
080208 meči 
080255 meh za razpihovanje ognja za kamine (ročno orodje) 
080187 mikalniki (ročno orodje) 
080185 motike na dolgem ročaju 
080184 motike za okopavanje plevela 
080163 možnarji za drobljenje 
080211 nabijači, bati (ročno orodje) 
080203 namizna srebrnina (žlice, vilice, noži) 
080001 naprave in orodje za klanje živine 
080018 naprave in orodje za odiranje klavne živine 
080212 naprave za luknjanje kart 
080241 naprave za luknjanje ušes 
080032 naprave za omamljanje živine 
080214 naprave za poliranje nohtov (električni ali ne 

električni) 
080191 naprave za pretakanje tekočin (ročno orodje) 
080223 naprave za striženje (ročno orodje) 
080222 naprave za striženje dlake za živali (ročno orodje) 
080088 naprave za zatiranje rastlinskih škodljivcev 
080084 naprave za žigosanje (ročno orodje) 
080051 nastavna kladiva 
080193 navojni svedri 
080249 neelektrični noži za rezanje pizze 
080248 neelektrični noži za rezanje sira 
080251 neelektrični rezalniki za jajca 
080205 noži 
080078 noži (rezila) 
080099 noži za cepljenje dreves 
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080095 noži za čiščenje luskin pri ribah 
080132 noži za podkovne kovače 
080138 noži za razkosavanje 
080236 noži za sekljanje mesa 
080136 noži za sekljanje zelenjave 
080119 noži za skobljiče 
080125 nožnice za meče 
080079 obiralniki za sadje 
080011 objemke za povrtala 
080071 obliči (skobeljniki) 
080114 obroči za kose (kosir) 
080139 obročna rezila (ročno orodje) 
080250 odpirači 
080169 odpirači za konzerve, ne električni 
080143 odpirači za ostrige 
080054 ogrodje za ročne žage 
080092 orodje za brušenje in ostrenje 
080093 orodje za brušenje rezil 
080161 orodje za obdelovanje robov 
080096 orodje za odstranjevanje plevela 
080268 orodje za ostrenje robnikov pri smučkah (ročno) 
080198 orodje za rezanje cevi (ročno orodje) 
080204 orodje za ruvanje rastlin (ročno orodje) 
080031 orodje za žigosanje živine 
080091 osla 
080115 osla 
080029 ozka dleta (dolblila) 
080023 parklji za puljenje žebljev 
080247 pasovi za orodje (držala) 
080130 pendreki 
080227 pile 
080005 pile za igle 
080168 pile za nohte 
080213 pile za nohte, električne 
080257 pile (smirkove) 
080042 pincete 
080207 pincete 
080102 pincete za odstranjevanje dlak 
080101 pincete za odstranjevanje kožice pri nohtih 
080174 pištole (ročno orodje) 
080012 podaljški za navojne svedre 
080200 poljedelske priprave (za ročno upravljanje) 
080010 povrtala 
080039 prebijači 
080090 prebijala (ročno orodje) 
080180 prebijalna kladiva (prebijalniki) 
080020 premerke (navojne čeljusti) 
080106 pribor (garniture) za pedikuro 
080231 pribor za manikuro 
080173 prijemalke za sladkorne kocke 
080244 primeži 
080229 punci (ročno orodje) 
080144 razpršilniki za insekticide v prahu (ročno orodje) 
080144 razpršilniki za tekoče insekticide (ročno orodje) 
080160 raztezalniki za žico in kovinske trakove 
080116 rezila (neelektrična ročna orodja) 
080150 rezila (orožje) 
080149 rezila (ročno orodje) 
080192 rezila (ročno orodje) 
080061 rezila velikih škarij 
080049 rezilniki 
080037 rezilno jeklo 
080178 ribežni (ročno orodje) 
080126 ročna orodja za kodranje las 
080245 ročne črpalke 
080024 ročne dvigalke 
080232 ročne pištole za nanašanje kita 
080026 ročni aparat za striženje brade 
080066 ročni rezalniki za cevne navoje 
080002 ročni strgalniki 

080028 ročni vrtalni stroji 
080199 ročni vrtalnik (ročno orodje) 
080105 ročno orodje za izdelovanje reliefov 
080230 ročno orodje za rezanje 
080072 ročno orodje za ročno uporabo 
080052 ročno orodje za tlačenje 
080182 ročno orodje za zakovičenje 
080234 rovnice za kopanje jarkov 
080209 sablje 
080077 sekači 
080196 sekala (dleta) (ročno orodje) 
080069 sekire 
080137 sekirice 
080253 spahalnica, jeralni predalčnik (ročno orodje) 
080147 spone (za tesarje in sodarje) 
080189 srpi 
080218 stojala za svedre (ročno orodje) 
080235 strgala (ročno orodje) 
080237 strgala (ročno orodje) 
080073 strgalniki za zelenjavo 
080219 strojčki za rezanje las za osebno rabo (električni ali 

ne električni) 
080108 svedri (deli ročnega orodja) 
080124 svedri (ročno orodje za vrtanje lesa, kovine in 

kamna) 
080194 svedri (ročno orodje za vrtanje lesa) 
080067 svedri (ročno orodje) 
080197 svedri, večji, za vrtanje kamna (ročno orodje) 
080207 ščipalke 
080101 ščipalke za kožico pri nohtih 
080074 ščipalniki za nohte 
080221 ščipalniki za nohte 
080008 šila 
080175 šila (ročno orodje) 
080141 široke sekire za tesanje (plenkače) 
080040 škarje 
080098 škarje za obrezovanje drevja 
080112 škarje za obrezovanje žive meje 
080075 škarje za rezanje cevi (ročno orodje) 
080076 škarje za rezanje pločevine 
080127 škarje za trate (ročno orodje) 
080033 škarje za živino 
080164 škarjice za rezanje stenja 
080104 tesarski svedri 
080045 tesnilne spone, železne 
080256 tetoviranje (naprave za tiskanje tatujev) 
080172 tolkači (ročno orodje) 
080166 torbice s priborom za britje 
080006 usnjeni jermeni za brušenje 
080083 utrjevalniki zemljišča (ročno orodje) 
080004 vdevalniki niti 
080060 velike škarje (za pločevino ali vrtne) 
080100 velike škarje za obrezovanje drevja 
080135 venčenjaki 
080220 vilice 
080070 vilice (pribor) 
080009 vrtalni drogovi 
080016 vrtalni nastavki (deli ročnega orodja) 
080097 vrtnarske škarje 
080188 vrtnarski noži (kosirji) 
080146 vrtnarski zakrivljeni noži 
080145 vrtno orodje (za ročno upravljanje) 
080153 vzvodi 
080260 zajemalke za vino 
080050 zakovna kladiva 
080065 zatiči za zobata kolesa 
080162 zbiralniki denarja 
080087 zidarske lopatice 
080081 zidarske žlice (ročno orodje) 
080055 žage (ročno orodje) 
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080048 žage za rezljanje 
080117 železa za vtiskovanje vzorcev 
080122 železa za vžiganje znamenj 
080118 železni predmeti za loščenje 

080046 žepni nožki 
080129 žlebasta dleta (ročno orodje) 
080080 žlice

09 Znanstveni, pomorski, geodetski, fotografski, kinematografski, optični, tehtalni, merilni, signalizacijski, 
kontrolni (nadzorni), reševalni ter učni aparati in instrumenti; aparati in instrumenti za prevajanje, 
preklapljanje, transformiranje, akumuliranje, regulacijo ali kontrolo električne energije; aparati za snemanje, 
prenos in reprodukcijo zvoka in slike; magnetni nosilci zapisov, zvočne plošče; CD-ji; DVD-ji in ostali zvočni 
mediji; mehanizmi za aparate na kovance; registrske blagajne, računski stroji, oprema za obdelavo informacij 
in računalniki; računalniška programska oprema gasilni aparati. 

090020 aerometri 
090018 aktinometri (merilniki sevanja) 
090361 akumulatorji, električni 
090008 akumulatorske posode 
090593 akustični spojnice 
090026 alarmi 
090013 alarmi na piskanje 
090071 alarmni zvonci, električni 
090027 alkoholmetri 
090033 altigrafi (višinomeri) 
090036 ampermetri 
090039 anemometri (vetromeri) 
090176 animirani filmi 
090043 anode 
090044 anodne baterije 
090045 antene 
090507 antikatode 
090295 aparati in oprema za reševanje človeških življenj 
090029 aparati za analizo hrane 
090249 aparati za analizo, razen za medicinske namene 
090253 aparati za fermentiranje (laboratorijski aparati) 
090386 aparati za merjenje debeline kože 
090346 aparati za natančno merjenje 
090282 aparati za sušenje fotografij 
090283 aparati za zasteklitev fotografij 
090050 apertometri (optika) 
090289 avdio in video sprejemniki 
090061 avdiovizuelne učne naprave 
090086 avtomati za karte 
090199 avtomati za prodajo cigaret in drugih izdelkov na 

kovance 
090069 avtomatični kazalniki nizkega pritiska v zračnicah 
090686 avtomatizirana uradna okenca (bankomat) 
090675 avtomatski kontrolni ventili (elektromagnetna stikala) 
090629 avtomatski odzivniki 
090034 azbestne rokavice za zaščito pred poškodbami 
090689 azbestni ščiti za gasilce 
090558 bakrena žica, izolirana 
090079 barometri 
090360 baterije, električne 
090085 betatroni 
090639 bliskavice (fotografiranje) 
090583 boje za označevanje 
090522 brenčači pri telefonu 
090296 brizgalne cevi 
090588 CD-ROM-i 
090168 celična stikala (elektrotehnika) 
090183 centrirne naprave za diapozitive 
090516 cestni znaki, svetlobni ali mehanski 
090559 cevi na razelektrenje, razen za razsvetljavo 
090172 ciklotroni 
090645 čevlji za zaščito proti nesrečam, žarčenju in ognju 
090540 čipi (deli integriranih vezij) 
090230 čistilne naprave za gramofonske plošče 
090581 čitalnik črtnih kod 
090620 čitalniki (računalniška oprema) 
090195 daljinomeri 
090475 daljnogledi 
090509 daljnogledi za orožje 

090696 datoteke slik, naložljive preko računalniške mreže 
(internet...) 

090595 dekompresijske komore 
090532 densitometri (gostomeri) 
090175 denzimetri (gostomeri) 
090564 destilacijske naprave za znanstvene namene 
090180 detektorji 
090623 detektorji dima 
090173 detektorji ponarejenega denarja 
090178 detektorji za kovine za industrijske ali vojaške 

namene 
090633 diagnostični aparati, ne za medicinske namene 
090185 diapozitivi 
090186 diaprojektorji 
090113 dihalne maske, razen za umetno dihanje 
090355 dihalni aparati za potapljanje 
090431 dihalni aparati, razen za umetno dihanje 
090188 diktafoni 
090203 dinamometri 
090704 diode svetleče (LED) 
090028 dioptersko merilo (del sekstanta) 
090534 diskete 
090634 diskovni pogoni (za računalnike) 
090684 DNA čipi (zgradba digitalnega omrežja) 
090565 dozimetri 
090641 dozirne merilne žlice 
090471 drogovi za brezžične antene 
090514 držala za tuljave za električne žice 
090685 DVD-ji 
090130 električne naprave in napeljave za daljinsko 

upravljanje proizvodnih procesov 
090007 električni akumulatorji, za vozila 
090566 električni hišni zvonci 
090142 električni vodi 
090669 elektrificirane ograje 
090635 elektrificirane tirnice za premikanje reflektorjev 
090447 elektrodinamične naprave za daljinsko upravljanje 

signalizacije 
090022 elektrodinamične naprave za daljinsko upravljanje 

železniških kretnic 
090024 elektromagnetne tuljave 
090491 elektronke (visoko vakuumske radijske cevi)  
090598 elektronska peresa (za optično čitanje podatkov) 
090628 elektronske beležnice 
090637 elektronske etikete za proizvode 
090746  elektronske ovratnice za usposabljanje živali 
090657 elektronske publikacije, naložljive preko 

računalniške mreže (internet...) 
090643 elektronske table za obvestila 
090636 elektronski žepni prevajalniki 
090235 epidiaskopi 
090236 epruvete 
090239 ergometri 
090246 etuiji za fotografske aparate in instrumente 
090567 etuiji za očala 
090741 etuiji za pametne telefone 
090600 faksi (naprave) 
090252 fakturni stroji 
090573 filmi za rentgen, osvetljeni 
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090515 filmi, osvetljeni 
090107 filmske kamere 
090264 filtri (fotografija) 
090574 filtri za ultravijolične žarke (fotografija) 
090263 filtri za zaščitne (dihalne) maske 
090395 fizikalne aparati in instrumenti 
090206 fleši, bliskavice (fotografija) 
090208 fluorescentni zasloni 
090531 fotoelementi 
090184 fotografski aparati 
090154 fotokopirni stroji (fotografski, elektrostatični, termični) 
090393 fotometri (svetlomeri) 
090394 fototelegrafski aparati 
090092 galvanometri 
090218 galvanske celice 
090272 galvanske celice 
090750 gasilni aparati 
090297 gasilska vozila 
090708 gasilske cevi 
090601 gasilski čolni 
090062 glasbeni avtomati na kovance 
090695 glasbene datoteke (naložljive) 
090668 globinske sonde 
090017 govorilne cevi 
090701 GPS (Sistemi za globalno pozicioniranje) 
090192 gramofoni 
090462 gramofonske igle 
090016 gramofonske plošče 
090327 grezilne vrvi 
090093 gumbi za zvonce 
090290 heliografske naprave (naprave za signaliziranje) 
090011 hidrometri 
090292 higrometri 
090291 hologrami 
090529 identifikacijske kartice, magnetne 
090747 igralne palice za uporabo z računalniki (ne za 

videoigre) 
090304 induktorji (elektrika) 
090556 inkubatorji za kulture bakterij 
090332 instrumenti z okularji 
090278 instrumenti za analizo plina 
090512 instrumenti za določanje azimuta 
090055 instrumenti za merjenje zemljišča 
090363 instrumenti za niveliranje 
090366 instrumenti za opazovanje 
090538 integrirana vezja 
090310 inverterji (elektrika) 
090311 ionizatorji, razen za zrak ali vodo 
090392 iskalniki, fotografski 
090390 izplakovalne banjice (fotografija) 
090690 jahalne čelade 
090604 juke-boxi (za računalnike) 
090215 kabli, električni 
090066 kalibri (merilna naprava) 
090743 kalorimetri 
090109 kapilarne cevi 
090640 kartice z integriranim vezjem (smart cards) 
090651 kasete za video-igre 
090631 kasetofoni 
090543 katode 
090412 katodne naprave proti rjavenju 
090303 kazalniki hitrosti 
090301 kazalniki količine 
090477 kazalniki temperature 
090410 kazalniki tlaka 
090549 kemijski aparati in instrumenti 
090550 kinematografski filmi 
090387 kislinometri 
090010 kislinometri za akumulatorje 
090299 klinometri 

090443 ključavnice, električne 
090104 kljunasta merila 
090665 koaksialni kabli 
090599 kodirane magnetne kartice 
090129 kolektorji, električni 
090587 kompaktne plošče - CD-ji (avdio, video) 
090067 komparatorji 
090523 kompasi 
090200 kompasi (merilni inštrumenti) 
090132 komutatorji 
090163 komutatorji, električni (preklopne električne naprave) 
090140 kondenzatorji, električni 
090144 konektorji (elektrika) 
090148 kontakti (električni) 
090554 kontaktne leče 
090217 kontrolne plošče (elektrika) 
090120 kontrolni instrumenti za bojlerje 
090159 korekturne leče 
090419 kotomeri (merilni instrumenti) 
090161 kozmografski inštrumenti 
090271 kristalni detektorji 
090169 krojaški metri 
090585 kromatografske aparati za laboratorijsko uporabo 
090586 kronografi (merilniki časa) 
090312 kukala s povečevalnim steklom za vrata 
090698 laboratorijske centrifuge 
090177 laboratorijski pladnji 
090357 ladijske signalne naprave 
090133 ladijski kompasi 
090316 laktodensimetri 
090317 laktometri 
090323 laserji, razen za medicinske namene 
090321 laternae magicae 
090362 libele (instrumenti za določanje horizontale) 
090102 logaritemska računala 
090680 lutke za oživljanje (učni aparat) 
090697 lutke za testiranje trkov (simulacija karambola) 
090023 magneti 
090660 magneti (dekorativni) 
090692 magnetna zapestnica za identifikacijo 
090256 magnetne žice 
090533 magnetni diski 
090608 magnetni kodirniki 
090607 magnetni nosilci podatkov 
090078 magnetni trakovi 
090077 magnetofoni 
090489 majhne precizne tehtnice 
090336 manometri (aparati za merjenje pritiska) 
090114 maske za varjenje 
090339 matematični instrumenti 
090553 material za električno napeljavo (žice, kabli) 
090341 megafoni 
090234 mehanični znaki 
090063 mehanizmi za aparate na kovance 
090064 mehanizmi za aparate na žetone 
090340 mehanizmi za TV sprejemnike na kovance 
090201 mere 
090285 merice iz stekla 
090242 merila 
090490 merila (mizarstvo) 
090466 merila za navoje 
090243 merila za nivo tekočih goriv 
090399 merilne mize (merilni instrumenti) 
090202 merilne naprave 
090138 merilne naprave (števci) 
090214 merilne naprave, električne 
090347 merilni instrumenti 
090213 merilniki električne izgube 
090268 merilniki frekvence 
090345 merilniki hitrosti (fotografija) 
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090326 merilniki hitrosti na ladjah 
090409 merilniki tlaka 
090369 merilniki valov 
090485 merilniki vrtljajev 
090075 meteorološki baloni 
090348 meteorološki instrumenti 
090139 metronomi (merilniki takta pri glasbi) 
090352 microtomi 
090351 mikrofoni 
090379 mikrometri 
090350 mikrometrski vijaki za optične instrumente 
090610 mikroprocesorji 
090193 mikroskopi 
090614 miške (računalniška oprema) 
090343 mizarski metri 
090611 modemi 
090612 monitorji (terminali) (računalniška oprema) 
090613 monitorji (zasloni) (računalniški programi) 
090081 mostične tehtnice 
090151 nadzorne naprave, električne 
090216 napeljave, električne 
090189 naprava za lomljenje svetlobe (mikroskopija) 
090384 naprave in instrumenti za astronomijo 
090388 naprave in instrumenti za tehtanje 
090420 naprave in napeljave za proizvodnjo rentgenskih 

žarkov, razen za medicinske namene 
090453 naprave in stroji za sondiranje 
090048 naprave proti motnjam (elektrika) 
090025 naprave za analizo zraka 
090396 naprave za avtomatsko upravljanje vozil 
090478 naprave za beleženje časa 
090470 naprave za daljinsko upravljanje 
090226 naprave za elektrolizo 
090106 naprave za fotografske kopije 
090152 naprave za kontrolo hitrosti vozil 
090308 naprave za medsebojno zvezo 
090171 naprave za merjenje debeline usnja 
090299 naprave za merjenje naklonskega kota 
090194 naprave za merjenje oddaljenosti 
090187 naprave za merjenje razdalj 
090389 naprave za merjenje soli 
090124 naprave za montažo kinematografskih filmov 
090450 naprave za prenos zvoka 
090377 naprave za pretakanje kisika 
090076 naprave za razmagnetenje magnetofonskih trakov 
090452 naprave za reprodukcijo zvoka 
090262 naprave za rezanje filmov 
090451 naprave za snemanje zvoka 
090080 naprave za tehtanje 
090240 naprave za testiranje materialov 
090440 naprave za učenje 
090057 naprave za upravljanje liftov 
090237 naprave za uravnotežanje 
090503 naprave za zamenjavo gramofonskih igel 
090659 navigacijski aparati za vozila (panelni računalniki) 
090358 navigacijski instrumenti 
090233 navijalne tuljave, vretenca (fotografija) 
090356 navtični aparati in instrumenti 
090330 neonske znaki in izveski 
090241 neprave za pregledovanje jajc pri umetni luči 
090582 neprebojni jopiči 
090293 nitke, barvne, spletene za prepoznavanje električnih 

žic 
090121 nogavice z električnim gretjem 
090494 noniji (merilne naprave) 
090111 nosilci zvoka 
090642 notesniki (osebni računalniki) 
090160 objektivi (leče) (optika) 
090059 objektivi za fotografiranje vesolja 
090691 oblačila izdelana posebej za laboratorije 

090210 obrazni zasloni za zaščito pri delu 
090040 obroči za kalibriranje 
090331 očala (optika) 
090046 očala proti bleščanju 
090654 očala za šport 
090003 odbojne ploščice za zaščito v prometu, za osebno 

rabo 
090212 odcejalniki (fotografija) 
090473 oddajniki (telefonija) 
090228 oddajne naprave (telekomunikacije) 
090488 oddajniki (telekomunikacije) 
090227 oddajniki za elektronske signale 
090095 odjemne ročice za gramofone 
090565 odmerjevalniki 
090745 odsevni varnostni telovniki 
090354 ogledala (optika) 
090035 ognjevarna azbestna oblačila 
090413 ognjevarna oblačila 
090009 ohišja za akumulatorje 
090368 ohmmetri (merilniki upornosti pri elektriki) 
090706 ojačevalci 
090038 ojačevalne elektronske cevi 
090038 ojačevalni elektronski ventili 
090367 oktanti 
090134 okularji 
090099 okvirčki za diapozitive 
090359 okviri za očala 
090309 okviri za fotografske plošče 
090087 omarice za zvočnike 
090165 omejilniki toka 
090182 opne (akustika) 
090439 opne za znanstvene aparate 
090571 optična vlakna 
090666 optična vlakna (kabli) 
090324 optične leče 
090370 optični aparati in instrumenti 
090335 optični pripomočki 
090615 optični čitalniki teksta 
090617 optični diski 
090616 optični nosilci podatkov 
090592 optični zgoščevalniki 
090371 optično steklo 
090374 oscilografi 
090372 osebni računalniki (Lap top) 
090740 ovitki za pametne telefone 
090294 ovoji za prepoznavanje električnih žic 
090313 označevalniki robov pri šivanju 
090378 ozonizatorji (naprave za pridobivanje ozona) 
090742 palice za fotografiranje (ročne) 
090072 palice za iskanje vode (bajalice) 
090082 palice za gašenje požara 
090748 pametna očala 
090749 pametne ure 
090640  pametne kartice  
090383 parkirne ure 
090568 peči za laboratorijske poizkuse 
090568 pečice za laboratorijske poizkuse 
090137 pedometri (naprave za merjenje korakov) 
090337 periskopi 
090683 peščene ure za kuhanje jajc 
090398 pipete 
090415 pirometri 
090097 pisarniški stroji na kartice 
090325 pisemske tehtnice 
090508 piščalke za pse 
090400 planimetri (ploskvomeri) 
090545 plavalni jopiči 
090544 plavalni obroči 
090265 plavutke 
090279 plinski rezervoarji 
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090012 plošče za električne akumulatorje 
090596 ploterji (velikoformatni tiskalniki) 
090664 počivalniki za zapestja za rabo z računalniki 
090662 podloge za miške (računalniška oprema) 
090315 pohištvo za laboratorije 
090088 pokrovčki za leče (optika) 
090667 pokrovčki za vtičnice 
090404 polarimetri 
090266 polnilci za akumulatorje 
090083 polnilniki za električne akumulatorje 
090738 polnilci za elektronske cigarete 
090539 polprevodniki 
090555 posodice za kontaktne leče 
090002 pospeševalniki delcev 
090597 potapljaške maske 
090162 potapljaške obleke 
090328 povečevalna stekla (optika) 
090021 povečevalniki (fotografija) 
090136 povečevalno steklo 
090205 požarne stopnice 
090068 požarni alarmi (javljalniki požara) 
090632 predvajalne naprave za zgoščenke (CD-player) 
090676 prenapetostni regulatorji 
090702 prenosni predvajalniki 
090707 prenosni računalniki (lap-topi) 
090677 prenosen radijski sprejemni in oddajni aparat 

(radiotelefon)  
090663 prenosni radio (walkman) 
090661 prenosni telefoni 
090153 pretvorniki, električni 
090141 prevodniki, električni 
090090  priključki za merilnike pritiska za ventile 
090089 priključki, električni 
090145 priključne doze (elektrika) 
090365 prizme (optika) 
090619 procesorji (centralne procesne enote) 
090670 programi za računalniške igre 
090589    programi za računalniške sisteme (posneti) 
090209 projekcijski zasloni 
090411 projektorji 
090687 prometna signalizacija (semaforji) 
090638 protipožarna prekrivala 
090298 protipožarne črpalke 
090497 protivlomne napeljave, električne 
090511 protivlomne naprave 
090627 računala (abakusi) 
090101 računala v obliki diska 
090372 računalniki 
090590 računalniške periferne enote 
090537 računalniške tipkovnice 
090658 računalniški programi - programska oprema, 

naložljiva preko računalniške mreže (internet...) 
090373 računalniški programi, registrirani 
090591 računalniški software, registriran 
090342 računalniški pomnilnik (naprave) 
090103 računski strojčki 
090416 radarji 
090270 radijski sprejemniki 
090417 radioaparati za vozila 
090418 radiološke naprave za industrijske namene 
090407 radiotelefonski aparati 
090673 radiotelefonski osebni pozivniki 
090408 radiotelegrafske aparati 
090286 rasterji za fotogravuro 
090349 ravnila 
090284 ravnila (merilni instrumenti) 
090054 razdelilne omare (elektrika) 
090094 razdelilne omarice (elektrika) 
090197 razdelilne plošče (elektrika) 
090198 razdelilni pulti (elektrika) 

090168 reducirke (elektrotehnika) 
090250 refraktometri 
090424 refraktorji 
090649 registracijske ure (priprave za registracijo časa) 
090525 registrske blagajne 
090150 regulacijske naprave, električne 
090486 regulatorji hitrosti pri gramofonih 
090498 regulatorji napetosti za vozila 
090116 regulatorji toplote 
090682 regulatorji za odrsko razsvetljavo 
090222 releji, električni 
090421 rentgenske cevi, razen za medicinske namene 
090625 rentgenske fotografije, razen za medicinske namene 
090425 rentgenski aparati, razen za medicinske namene 
090526 rentgenski ekrani za industrijsko uporabo 
090432 reostati 
090430 respiratorji za filtriranje zraka (filtri plinske maske) 
090287 rešetke za električne akumulatorje 
090517 rešilne boje 
090260 rešilne mreže 
090261 rešilne ponjave 
090546 rešilni jopiči 
090547 rešilni pasovi 
090073 rešilni splavi 
090157 retorte 
090504 retorte za laboratorijske poizkuse 
090433 rimske tehtnice 
090433 ročne tehtnice na vzvod 
090275 rokavice za potapljače 
090276 rokavice za zaščito pred rentgenskimi žarki za 

industrijske namene 
090305 rotorji (elektrika) 
090435 saharometri 
090437 sateliti za znanstvene namene 
090674 satelitski navigacijski aparati 
090444 sekstanti 
090019 seštevalni strojčki 
090458  sferometri (merilniki ukrivljenosti površin, npr. leč) 
090524 signali za meglo, ne eksplozivni 
090518 signalne boje 
090445 signalne piščalke 
090322 signalne svetilke 
090380 signalne table, svetlobne ali mehanske 
090127 signalni zvonci 
090584 silicijeve rezine (za integrirana vezja) 
090448 simulatorji vožnje ali nadzor vozil 
090449 sirene 
090622 skenerji (računalniška oprema) 
090737 sledilci telesne aktivnosti  (za nošenje) 
090671 slušalke (naglavne) 
090179 sonarji 
090648 sončna očala 
090557 sončne baterije 
090436 sonde za znanstvene namene 
090455 sonometri (merilniki moči in lokacije zvoka) 
090457 spectrografi 
090426 spektroskopi 
090219 spojke za električne žice 
090442 spojke za žice (elektrika) 
090220 spojke, električne 
090594 spojnice (računalniška oprema) 
090655 sponke za nos za potapljače in plavalce 
090174 sprožilci (fotografija) 
090577 stativi za kamere (trinožna stojala) 
090334 stekla za očala 
090224 steklo pokrito z električnim prevodnikom 
090460 stereoskopi 
090461 stereoskopske aparati 
090474 stikala za daljinsko upravljanje 
090606 stikala za reguliranje jakosti luči, električna 
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090164 stikala, električna 
090131 stikalne omare (elektrika) 
090146 stikalne plošče 
090353 stikalne ure, avtomatične 
090391 stojala za fotografske aparate 
090158 stojala za retorte 
090381 strelovodi 
090149 strojčki za kontrolo frankiranja 
090499 strojčki za štetje glasov 
090135 stroji za knjiženje 
090306 stroji za obdelovanje podatkov 
090053 stroji za štetje in sortiranje denarja 
090463 sulfitometri 
090122 sušilna stojala (fotografija) 
090319 svetilke (optika) 
090318 svetilke za temnice (fotografija) 
090679 svetlobna elektronska kazala 
090513 svetlobne boje 
090672 svetlobni balast (za opozorila) 
090251 svetlomeri 
090454 svinčene uteži 
090258 svinčnice (grezilne vrvi) 
090257 svinec za svinčnice (grezilne vrvi) 
090105 šablone (merilni instrumenti) 
090047 ščitniki proti bleščanju 
090245 ščitniki za iskre 
090605 ščitniki za kolena za delavce 
090752 ščitniki za  usta, za zaščito pri športu 
090753 ščitniki za  glavo, za zaščito pri športu 
090414 ščitniki za zobe 
090563 škatle s priborom za seciranje (mikroskopija) 
090128 škatlice za stekla za mikroskope 
090646 škropilni sistemi za zaščito proti ognju 
090232 števci kilometrov za vozila 
090232 števci milj za vozila 
090138 števne naprave (števci) 
090465 tahometri 
090300 taksimetri 
090170 talilni lonci za laboratorije 
090074 tehtnice 
090207 telefonske slušalke 
090572 telefonske žice 
090423 telefonski aparati 
090467 telegrafske naprave 
090469 telegrafske žice 
090195 telemetri 
090464 teleprinterji 
090476 teleskopi (daljnogledi z eno cevjo) 
090468 televizijski sprejemniki 
090117 temnice (fotografija) 
090479 teodoliti 
090060 termoionske cevi (radio) 
090429 termometri, ne za medicinske namene 
090238 termostati 
090481 termostati za vozila 
090699 tiskana vezja 
090618 tiskalniki za računalnike 
090125 tiskana vezja 
090191 tokovni prekinjevalniki 
090484 totalizatorji (seštevalniki) 
090609 tračne enote za računalnike 
090535 trakovi za čiščenje snemalne glave 
090231 trakovi za snemanje zvoka 
090049 transformatorji (elektrika) 
090693 transponderji 
090624 tranzistorji, elektronski 
090705 triode 
090441 tuljave - dušilke 
090001 tuljave, električne 
090427 upori, električni 

090541 urejevalniki besedila 
090492 urinometri 
090700 USB ključki 
090167 usmerjevalniki toka 
090401 ušesni zatiči za potapljače 
090403 uteži 
090126 utripajoče luči (svetlobni signali) 
090126 utripalke (signalne luči) 
090302 vakuummetri 
090493 variometri 
090260 varnostne mreže 
090621 varnostni pasovi, ne za vozila in kot športna oprema 
090446 varnostni trikotniki za vozila 
090269 varovalke 
090259 varovalne mreže 
090056 verige za merjenje zemljišča 
090115 verižice za očala 
090678 vetrna vreča (za določanje smeri vetra) 
090626 vezni spoj za električne kable 
090652 video ekrani 
090650 video kasete 
090630 video-kamere (camcorders) 
090536 videorekorderji 
090653 video-telefoni 
090495 videotrakovi 
090496 viskozimetri 
090267 visoko frekvenčne naprave 
090603 vmesniki (za računalnike) 
090096 vodne tehtnice (libele) 
090015 vodniki zvoka 
090204 vodomeri 
090500 voltmetri 
090156 vrvice za očala 
090166 vtikači, vtičnice in drugi električni konektorji 
090031 vžigalne baterije 
090030 vžigalne naprave, električne, daljinske 
090647 vžigalni kabli za motorje 
090181 zaklopi (fotografija) 
090143 zapiralniki tokokrogov 
090211 zasloni (fotografija) 
090472 zasloni za branje teksta za TV napovedovalce 

(teleprompterji) 
090562 zaslonke (fotografija) 
090288 zaščitna oblačila proti ognju 
090005 zaščitna oblačila proti poškodbam, sevanju in ognju 
090070 zaščitna oblačila za letalce 
090112 zaščitne čelade 
090656 zaščitne čelade za šport 
090751 zaščitne folije prirejene za računalniške zaslone 
090338 zaščitne maske 
090004 zaščitne naprave proti poškodbam, za osebno rabo 
090422 zaščitne naprave proti rentgenskim žarkom, razen 

za medicinske namene 
090098 zaščitne obloge za električne kable 
090274 zaščitne rokavice 
090280 zemljemerske aparati in instrumenti 
090281 zemljemerske letve 
090333 zemljemerske vodne tehtnice 
090281 zemljemerski drogovi 
090329 znaki svetleči 
090434 znaki, svetleči ali mehanski 
090307 zrcala za nadzorovanje dela 
090014 zvočni alarmi 
090575 zvočni lijaki za zvočnike 
090190 zvočniki 
090402 zvonci (alarmne naprave) 
090694 zvonjenja za prenosni telefon (naložljiva) 
090254 železniške varnostne naprave 
090644 žepni računalniki 
090505 žice iz kovinske zlitine (za varovalke) 
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090505 žice za varovalke 
090255 žice, električne 

090344 živosrebrne libele

10 Kirurški, medicinski, zobni in veterinarski aparati in instrumenti, umetni udi, oči in zobje; ortopedski 
izdelki; kirurški material za šivanje. 

100199 akupunkturne igle 
100112 anestezijske maske 
100057 anestezijski aparati 
100087 aparati za analizo krvi 
100180 aparati za analizo za uporabo v medicini 
100016 aparati za dojenje 
100196 aparati za fizioterapijo 
100129 aparati za merjenje (arterijskega) krvnega pritiska 
100220 aparati za mikrodermoabrazijo 
100027 aparati za pomoč pri porodih živine 
100134 aparati za radioterapijo 
100221 aparati za rehabilitacijo za medicinske namene 
100176 aparati za telesno vadbo za uporabo v medicini 
100139 aparati za umetno dihanje 
100168 bergle 
100237 biorazgradljivi vsadki za utrditev kosti 
100101 blazine proti nespečnosti 
100064 blazine za uporabo v medicini 
100195 blazinice za preprečevanje preležanin na telesu 

bolnika 
100142 brizgalke s posebnimi iglami za posege na maternici 
100164 brizgalke za uporabo v medicini 
100154 brizge za sečnico 
100080 brizge, brizgalke 
100033 bužiji, mehkejše sonde za širjenje zoženih delov 

votlih in cevastih organov (kirurgija) 
100035 catgut (nit za šivanje ran, ki se sama resorbira in ni 

potrebno odstraniti šivov) 
100155 cevke za puščanje krvi in drugih telesnih tekočin 

(npr. oteklin, ki s pritiskom ogrožajo organe) 
100145 cuclji za dojenčke 
100086 črpalke za medicinske namene 
100107 črpalke za mleko iz dojk 
100211 defibrilatorji 
100201 diagnostični aparati za medicinske namene 
100212 dializni aparati 
100081 drenažne cevi za uporabo v medicini (za odvajanje 

telesnih tekočin) 
100145 dude za dojenčke 
100170 dude za stekleničke za hranjenje 
100204 dvigalo za invalide 
100013 dvojne rjuhe za bolniške postelje 
100165 elastične nogavice za medicinske namene 
100022 elastični povoji 
100050 električne grelne blazine za uporabo v medicini 
100202 električni akupunkturni instrumenti 
100175 električni pasovi za uporabo v medicini 
100179 električni zobozdravstveni aparati 
100174 elektrode za uporabo v medicini 
100084 elektrokardiografi 
100181 filtri za ultravijolične žarke za uporabo v medicini 
100023 galvanski pasovi za uporabo v medicini 
100093 gastroskopi 
100191 grelne rjuhe in odeje za uporabo v medicini 
100095 hematimetri (aparati za analizo krvi, avtomatizirani) 
100025 higienske posode 
100008 igle za medicinske namene 
100099 inhalatorji 
100100 injektorji (posebne priprave v katere se vstavijo 

brizge, ki počasi, praviloma več ur, potiskajo vsebino 
v žilo, če je potrebna stalna terapija z zelo nizkimi 
dozami, kar z infuzijo ni mogoče) 

100177 inkubatorji za dojenčke 
100067 inkubatorji za uporabo v medicini 

100103 insuflatorji (naprave za vpihavanje zraka v telo, npr. 
v želodec pri gastroskopiji) 

100042 kanile (votle cevke različnih premerov, ki se s 
pomočjo trokarjev vstavijo skozi kožo v telo, skozi 
njih se izvajajo posegi ali drenirajo tekočine) 

100061 kapalke za uporabo v medicini 
100049 kastrirne klešče 
100015 katetri 
100118 kirurška ogledala 
100053 kirurške gobe 
100009 kirurške igle za šivanje 
100056 kirurške niti 
100021 kirurške opornice 
100007 kirurške sponke 
100058 kirurške škarje 
100207 kirurške zavese 
100140 kirurške žage 
100054 kirurški aparati in instrumenti 
100208 kirurški implantanti (umetni materiali) 
100029 kirurški noži 
100104 klistirni aparati za uporabo v medicini 
100060 kompresorji za uporabo v kirurgiji 
100126 končniki za bergle (kovinske ali gumijasti) 
100128 kondomi (preservativi) 
100184 kontraceptivi nekemičnega izvora 
100116 kovčki, prirejeni za medicinske inštrumente 
100130 kremenove luči za uporabo v medicini 
100077 lancete 
100077 lancete (kirurški noži z dvema reziloma npr. za 

jemanje krvi v laboratoriju) 
100106 laserji za uporabo v medicini 
100192 lasne proteze 
100036 ležeči vozički (nosila na kolesih) 
100219 lutke (seksualni pripomoček) 
100113 masažni aparati 
100063 masažni aparati za estetske učinke 
100205 maske za medicinsko osebje 
100149 material za šivanje (kirurški) 
100213 medicinske vodilne žice 
100114 medicinski aparati in instrumenti 
100235 možganski spodbujevalniki 
100222 merilci pulza 
100131 naprave in napeljava za proizvodnjo rentgenskih 

žarkov v medicini 
100127 naprave za dajanje pilul 
100135 naprave za oživljanje 
100182 naprave za razkuževanje z dimom ali parami za 

uporabo v medicini 
100124 naprave za zaščito sluha 
100079 naprstniki za uporabo v medicini 
100025 nočna posoda (za podkladanje) 
100166 nogavice za krčne žile 
100037 nosila 
100074 nosilci umetnih zob 
100239 nosni aspiratorji 
100062 noži za odstranjevanje kurjih očes 
100018 obročki za omogočanje pravilne rasti zob 
100159 očesne proteze 
100216 odpad (posode za medicinske odpadke) 
100122 oftalmometri (aparati za ugotavljanje in merjenje 

očesnih napak in okvar) 
100123 oftalmoskopi 
100150 operacijske mize 
100020 oporni povoji 
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100223 opornice 
100214 ortodontske priprave 
100051 ortopedska obutev 
100040 ortopedske opornice za čevlje in škornje 
100047 ortopedski pasovi 
100171 ortopedski podplati 
100193 ortopedski povoji za koleno 
100020 ortopedski povoji za sklepe 
100038 ortopedski pripomočki 
100028 otroške stekleničke 
100071 paličke za čiščenje ušes 
100039 pasovi za kilo 
100045 pasovi za medicinske namene 
100046 pasovi za nosečnice 
100010 pesarji, maternični vložki (kontracepcijski 

pripomočki) 
100206 plastični povoji za ortopedske namene 
100034 pljuvalniki za medicinske namene 
100215 podaljševalni pripomočki (aparati) za medicinsko 

rabo 
100097 podkožne brizgalke(s posebno iglo) 
100002 podtrebušni pasovi 
100169 pokrovi za stekleničke za hranjenje 
100121 popkovni pasovi 
100090 porodne klešče 
100120 porodni aparati 
100119 posebej izdelano pohištvo za medicinske namene 
100173 posebej prirejene postelje za medicinske namene 
100200 posebna oblačila za operacijske prostore 
100216 posode izdelane posebej za medicinske odpadke 
100026 posode za uporabo v medicini 
100115 posodice za dajanje zdravil 
100157 posteljni vibratorji (namenjeni boljši prekrvavitvi 

organov, predvsem kože, da pri ležečih in 
nepokretnih bolnikih ne pride do preležanin) 

100039 povoji za kilo 
100217 preveza (jermen prek rame) 
100070 pripomočki za čiščenje jezika 
100044 pripomočki za spiranje telesnih votlin 
100041 prisilni jopiči 
100238 pritiskači za jezik za medicinske namene 
100236 podkožne naprave za doziranje drog 
100117 proteze (umetni udje) 
100160 pršilci aerosolov za uporabo v medicini 
100133 radiološki aparati za uporabo v medicini (omogoča 

nastanek slike ne le rentgenskih žarkov) 
100109 razpršilci za uporabo v medicini 
100136 rentgenske cevi za uporabo v medicini 
100017 rentgenske cevi za uporabo v medicini 
100132 rentgenske slike za uporabo v medicini 
100024 rentgenski aparati za uporabo v medicini 
100083 rentgenski zasloni za uporabo v medicini 
100138 respiratorji za umetno dihanje (posebej oblikovani 

balončki, priključeni na masko) 
100072 rezkala za uporabo v zobozdravstvu 
100014 rjuhe za inkontinentne bolnike 
100092 rokavice za masažo 
100043 rokavice za uporabo v medicini 
100065  kirurški noži 
100030 skalpeli 
100006 slušala (ušesne troblje) 
100147 slušni aparati 

100005 slušni pripomočki za slušno prizadete 
100210 sobno stranišče (stol) 
100085 sonde za medicinske namene 
100153 sonde za sečnico 
100197 spirometri (naprave za merjenje pljučnih volumnov 

in funkcij) 
100203 srčni spodbujevalniki 
100089 stekleničke s kapalko za uporabo v medicini 
100028 stekleničke za hranjenje 
100172 sterilne rjuhe za omejitev kirurškega polja 
100144 stetoskopi 
100183 stezniki za medicinske namene 
100088 stoli za uporabo v zdravstvu ali zobozdravstvu 
100148 suspenzorji (nosilni povoji, npr. za zlomljeno roko) 
100108 svetila za uporabo v medicini 
100178 ščetke za čiščenje telesnih votlin 
100031 škornji za uporabo v medicini 
100091 terapevtski aparati z galvanskim tokom 
100011 terapevtski aparati s toplim zrakom 
100059 termoelektrične komprese (kirurgija) 
100198 termometri za uporabo v medicini 
100209 toplotne vrečice za prvo pomoč 
100152 torbe z instrumenti za zdravnike in kirurge 
100098 trebušne blazinice 
100001 trebušni pasovi 
100003 trebušni stezniki 
100151 trokarji (priostrene cevi, ki se vtaknejo v kanilo, da 

se predre kožo) 
100105 ultravijolične svetilke za medicinske namene 
100125 umetna koža za medicinske namene 
100111 umetne čeljusti 
100141 umetne dojke 
100194 umetne očesne leče za operativno vsaditev 
100052 umetni zobje 
100110 urinali (posebne posode za urin) 
100102 urološki aparati in instrumenti 
100224 ušesni čepki 
100143 vaginalne brizgalke 
100156 veterinarski aparati in inštrumenti 
100012 vibratorji s toplim zrakom za uporabo v medicini 
100158 vibromasažni aparati 
100146 vložki za čevlje za ploska stopala 
100096 vodne postelje za uporabo v medicini 
100094 vrečke za ledom za uporabo v medicini 
100218 vrečke za vaginalno tuširanje 
100082 vrečke za vodo za medicinske namene 
100137 zaščitne sredstva pred rentgenskimi žarki za 

uporabo v medicini 
100055 zdravniški kovčki z instrumenti za zdravnike in 

kirurge 
100076 zobne proteze 
100240 zobni ščitniki za zobozdravstvene namene 
100078 zobozdravniška ogledala 
100048 zobozdravniški stoli 
100073 zobozdravstveni aparati in instrumenti 
100162 zračne blazinice za uporabo v medicini (za 

podlaganje manjših delov telesa) 
100163 zračne blazine za uporabo v medicini 
100161 zračni vzglavniki za uporabo v medicini 
100004 žimnice za porod 
100069 žličke za dajanje zdravil 

11 Naprave za osvetljevanje, ogrevanje, proizvodnjo pare, kuhanje, hlajenje, sušenje, prezračevanje, 
vodovodne in sanitarne instalacije. 

110005 acetilenske svetilke 
110004 acetilenski generatorji 
110003 acetilenski gorilniki 
110307 akvarijske filtracijske naprave 

110309 akvarijske luči 
110233 aparati in napeljave za prezračevanje (klimatizacija) 
110016 aparati na vroči zrak 
110138 aparati za čiščenje plinov 
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110321 aparati za dehidracijo organskih živil 
110120 aparati za destilacijo 
110124 aparati za filtriranje vode 
110119 aparati za hlajenje pijače 
110017 aparati za kopeli z vročim zrakom 
110009 aparati za odstranjevanje neprijetnih vonjev v zraku 
110275 aparati za odstranjevanje neprijetnih vonjev, ne za 

osebno uporabo 
110178 aparati za pasteriziranje 
110332 aparati za peko kruha 
110271 aparati za porjavitev kože 
110333 aparati za osvetljevanje z LED diodami 
110254 avtoklavi (električne tlačne posode) 
110231 avtomatske transportne naprave za pepel 
110256 avtomobilske luči 
110046 bideji 
110202 bliskavice (luči) 
110263 cestne svetilke 
110103 cevi (del sanitarne napeljave) 
110111 cevi na razelektrenje, za razsvetljavo 
110078 cevi za kotle 
110042 cilindri za luči 
110135 čistilne naprave za odpadne vode 
110123 čistilne naprave za vodo 
110208 čistilni stolpi za destilacijo 
110246 destilacijski aparati, retorte 
110101 destilacijski stolpi 
110264 dimne cevi za kotle za gretje 
110313 ekspanzijski rezervoarji za centralno ogrevanje 
110195 električne lučke za božična drevesca 
110296 električne grelne blazine, ne za medicinske namene 
110082 električne grelne naprave 
110305 električne grelne odeje, ne za medicinske namene 
110312 električne naprave za izdelavo jogurta 
110107 električne naprave za kuhanje 
110024 električne svetilke 
110051 električne žepne svetilke 
110261 električni aparati za kuhanje kave 
110260 električni aparati za kuhanje kave, s filtrom 
110257 električni grelniki za stekleničke za hranjenje otrok 
110137 električni radiatorji 
110262 električni strojčki za kuhanje kave 
110315 električni ventilatorji za osebno rabo 
110258 električni železni pekač za vaflje 
110310 električno ogrevane preproge 
110088 električno ogrevane vreče za gretje nog 
110338 električne stiskalnice za tortilje 
110011 filtri za klimatizacijo 
110147 filtri za pitno vodo 
110146 filtri (deli domačih ali industrijskih napeljav) 
110266 friteze, električne 
110060 gorilniki 
110247 gorilniki na alkohol 
110248 gorilniki na petrolej 
110197 gorilniki na pokalni plin 
110181 gorilniki za lotanje 
110044 gorilniki za luči 
110061 gorilniki za razkuževanje 
110308 grelci za akvarije 
110085 grelna telesa 
110293 grelna vlakna, električna 
110140 grelne naprave 
110080 grelne naprave na trda, tekoča ali plinasta goriva 
110038 grelne naprave za kopeli 
110201 grelne plošče 
110077 grelni kotli 
110052 grelniki vode 
110211 grelniki vode (aparati) 
110089 grelniki za krožnike 
110086 grelniki za likalnike 

110087 grelniki za noge (električni ali neelektrični) 
110250 grelniki za odmrzovanje stekel pri vozilih 
110081 grelniki za vozila 
110012 grelniki zraka 
110049 hidranti 
110334 hidromasažne naprave za kadi 
110032 hladilne kadi za peči 
110156 hladilne komore 
110209 hladilne napeljave in stroji 
110177 hladilne naprave za mleko 
110188 hladilne naprave za tekočine 
110227 hladilne naprave za tobak 
110026 hladilne omare 
110157 hladilne posode 
110330 hladilne vitrine 
110213 hladilni aparati in napeljave 
110214 hladilni aparati in napeljave 
110155 hladilni aparati in stroji 
110156 hladilnice 
110274 hladilniki 
110174 ionizatorji za obdelavo zraka ali vode 
110129 izmenjevalci toplote (ne kot deli strojev) 
110253 jedrski reaktorji 
110036 kabine za turško kopel, prenosne 
110099 klimatske naprave 
110079 klimatske naprave za vozila 
110318 klorirne naprave za bazene 
110033 kopalne kadi 
110291 kopalne kadi s curkom 
110037 kopalniška oprema (tuši, vodna masaža, ...) 
110039 kopalniške kanalizacijske napeljave 
110039 kopalniške napeljave 
110034 kopalniški dodatki 
110063 kotli za pralnice 
110063 kotli za pranje 
110047 kotli za vročo vodo ki niso deli strojev 
110303 kotlički za gretje vode, električni 
110075 kotlički za izplakovanje 
110025 kovinska ohišja za pečice 
110292 kromatografske naprave (za industrijske namene) 
110210 kuhalne plošče 
110108 kuhalniki 
110204 kuhinjske peči (štedilniki) 
110299 kuhinjski odtoki 
110176 laboratorijske luči 
110058 laboratorijski gorilniki 
110185 lampijoni 
110041 lanterne za razsvetljavo 
110326 lavine kamnine za uporabo pri žarih 
110168 ledenice (omare) 
110168 ledenice (škatle) 
110133 lestenci 
110094 lopute za dimnike 
110045 luči za dvokolesa 
110110 luči za dvokolesa, motorje 
110185 luči za praznično okrasitev 
110166 luči za razkuževanje zraka 
110255 luči za smerne kazalce avtomobilov 
110027 luči za vozila 
110239 mešalne pipe za vodovod 
110317 mikrovalovne pečice (kuhalni aparati) 
110328 mikrovalovne pečice za industrijske namene 
110042 mrežice za plinske luči 
110327 namakalne naprave za poljedelstvo 
110014 napeljave za klimatske naprave 
110073 napeljave za ogrevanje 
110076 napeljave za ogrevanje s toplo vodo 
110252 napeljave za preskrbo z vodo 
110096 napeljave za razdeljevanje vode 
110297 napeljave za savne 
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110109 naprave in napeljave za kuhanje 
110243 naprave in napeljave za mehčanje vode 
110130 naprave in napeljave za razsvetljavo 
110206 naprave in stroji za čiščenje vode 
110207 naprave in stroji za čiščenje zraka 
110030 naprave proti bleščanju za avtomobile (oprema za 

luči) 
110249 naprave proti bleščanju, za vozila (oprema za luči) 
110277 naprave za čiščenje olja 
110160 naprave za čiščenje plina (del plinske napeljave) 
110015 naprave za filtriranje zraka 
110100 naprave za gretje lepil 
110125 naprave za hlajenje vode 
110010 naprave za hlajenje zraka 
110074 naprave za nalaganje peči 
110193 naprave za obdelavo in proizvodnjo jedrskega 

goriva in moderatorjev 
110112 naprave za odstranjevanje ledu z vozil 
110329 naprave za peko kruha 
110320 naprave za proizvajanje (brizganje) vodnih curkov 
110115 naprave za razkuževanje 
110116 naprave za razsoljevanje morske vode 
110229 naprave za razsvetljavo za vozila 
110102 naprave za varčevanje z gorivom 
110276 naprave za zajemanje vode 
110251 nastavki za plinske gorilnike 
110023 obločnice 
110056 obračala za ražnje 
110300 obrazne savne 
110212 odbojna stekla za vozila 
110183 odbojniki svetlobe za luči 
110314 odpirači za kuhinjske potrebe 
110072 oglje za obločnice 
110306 ogrevala za gretje postelje 
110067 ogrevalne naprave 
110122 okovi za privijanje žarnic 
110175 okrasni vodometi 
110199 oljni gorilniki 
110171 opekači kruha 
110331 parni gladilci tkanin 
110165 parni kotli, ki niso deli strojev 
110242 parni zbiralniki 
110153 peči 
110143 peči (naprave za ogrevanje) 
110270 peči na sončno energijo 
110048 peči za sušenje 
110150 peči, ne za laboratorijsko rabo 
110008 pečice na vroči zrak 
110311 pečice za zobno keramiko 
110150 pečice, ne za eksperimentalne namene 
110172 pekači 
110053 pekarske peči 
110179 petrolejke 
110218 pipe 
110068 pipe za dovodne cevi (vodovodne) 
110301 pisoarji 
110148 plamenice 
110163 plinske luči 
110161 plinski gorilniki 
110294 plinski kondenzatorji (ne deli strojev) 
110162 plinski kotli 
110019 plinski vžigalniki 
110238 podstavki za senčnike svetilk 
110203 polimerizacijske naprave 
110273 polnilniki za kotle za gretje 
110029 ponve za kuhanje pod pritiskom, električne 
110154 posode za pepel pri pečeh 
110304 posteljni grelniki 
110322 potapljaške luči 
110090 potopni grelniki 

110230 pražilniki 
110062 pražilniki za kavo 
110159 pražilniki za sadje 
110191 pražilniki za slad 
110228 pražilniki za tobak 
110031 prednje luči za avtomobile 
110278 prekajevalniki, ne za medicinske namene 
110064 prenosna stranišča 
110149 prenosne kovačnice 
110170 preprosti kuhalniki 
110234 prezračevalne (klimatizacijske) napeljave za vozila 
110006 prezračevalne nape 
110244 prezračevalne nape za laboratorije 
110151 pribor za peči (oblikovan) 
110151 pribor za pečice (oblikovan) 
110279 pripomočki za nalaganje peči, za industrijske 

namene 
110323 pršilne namakalne naprave 
110198 radiatorji (gretje) 
110083 radiatorji za centalno ogrevanje 
110050 radiatorski čepi 
110114 razdeljevalniki razkužil za stranišča 
110128 razkuževalniki vode 
110118 razpršilniki svetlobe 
110220 ražnji 
110265 ražnji za uporabo na prostem (ne električni) 
110202 reflektorji 
110259 regulacijska in varnostna oprema za plinske aparate 
110240 regulacijska in varnostna oprema za plinske 

napeljave 
110241 regulacijska in varnostna oprema za vodne aparate 
110216 regulacijska oprema za vodovodne ali plinske 

aparate in cevi 
110215 regulatorji vleka (kurjava) 
110152 rešetke za ognjišča 
110152 rešetke za peči 
110192 rudarske svetilke 
110001 samodejne napajalne naprave 
110221 sanitarni aparati in napeljave 
110035 sedežna kopalna kad 
110237 senčniki za luči 
110025 sestavni elementi za pečice 
110173 sežigalne peči 
110267 sobni kamini 
110269 sončni termalni kolektorji (ogrevanje) 
110224 spiralne cevi (del destilacijskih, grelnih ali hladilnih 

napeljav) 
110091 stekla za luči 
110092 steklene cevi za luči 
110169 steklene krogle za luči 
110325 sterilizacijske komore 
110324 sterilizacijske vrečke za enkratno uporabo 
110226 sterilizatorji 
110245 sterilizatorji zraka 
110263 stoječe svetilke 
110105 stranišča 
110236 straniščne deske 
110235 straniščne školjke 
110167 stroji in aparati za izdelovanje ledu 
110066 stroji za praženje kave 
110136 stropne luči 
110316 sušilci za perilo, električni 
110097 sušilne naprave 
110117 sušilni aparati 
110222 sušilni aparati in napeljave 
110141 sušilniki za krmo 
110095 sušilniki za lase 
110223 sušilniki za roke za umivalnice 
110013 sušilniki zraka 
110158 svetilka za kodranje las 
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110040 svetilke 
110189 svetleče cevi za razsvetljavo 
110196 svetleče hišne številke 
110007 svetlobne naprave za zračna vozila 
110070 šamotne obloge za peči 
110055 šobe proti škropljenju, za pipe 
110302 termoforji 
110319 termostatski ventili (deli ogrevalnih napeljav) 
110219 tesnila za vodovodne pipe 
110127 tlačne posode za vodo 
110268 toplotne črpalke 
110002 toplotni akumulatorji 
110069 toplotni regenerator 
110093 tuljave za dimnike 
110298 tuš kabine 
110121 tuši 
110180 ultravijolične svetilke, ne za medicinske namene 
110186 umivalniki (deli sanitarne opreme) 
110142 uparjalniki 
110232 uparjalniki 
110217 varnostna oprema za vodovodne ali plinske aparate 

in cevi 
110182 varnostne luči 
110225 ventilatorji (deli klimatskih naprav) 
110065 ventilatorji (klimatizacija) 

110194 ventili za reguliranje nivoja v rezervoarjih 
110205 ventili za zrak v napeljavah parnega ogrevanja 
110084 vlažilniki zraka za radiatorje za centralno ogrevanje 
110272 vodni splakovalniki 
110126 vodnjaki 
110103 vodovodne cevi (del sanitarne napeljave) 
110104 vodovodne napeljave 
110057 vretena za ražnje 
110059 vrtalne cevi za uporabo v naftni industriji 
110020 vžigalniki 
110018 vžigalniki za plin na trenje 
110106 zamrzovalniki 
110172 žari (aparati za kuhanje) 
110145 žarilne nitke za električne žarnice 
110043 žarilni gorilniki 
110132 žarnice za projektorje 
110021 žarnice za razsvetljavo 
110071 žarnice za smerne kazalce pri vozilih 
110022 žarnice, električne 
110200 žarometi za vozila 
110202 žepne svetilke 
110280 žepni grelniki 
110051 žepni reflektorji 
110190 žica iz magnezija za razsvetljavo 

12 Vozila; naprave za premikanje po zemlji, zraku ali vodi. 

120203 aeronavtični aparati, stroji in naprave 
120026 alarmi za vzvratno vožnjo vozil 
120018 avtobusi 
120249 avtodomovi 
120205 avtomobili 
120207 avtomobilske karoserije 
120025 avtomobilske šasije 
120024 avtomobilske verige 
120206 avtomobilski plašči 
120049 blatnik 
120087 blatniki za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120010 blažilniki udarcev pri vozilih 
120210 blažilniki za avtomobile 
120262 brisalci za žaromete 
120275 brezpilotne zračne naprave – droni (za civilne 

namene) 
120121 brisalci vetrobranov 
120121 brisalci vetrobranskih stekel 
120219 cize 
120251 čistilne drezine 
120021 čolni, ladje 
120236 deli zavor za vozila 
120229 dimniki za lokomotive 
120162 dostavni tricikli 
120106 drezine 
120036 drog s kljuko za potiskanje in vleko čolnov 
120243 dvigalke za zadnja dvižna vrata za kopenska vozila 
120044 dvokolesa 
120110 električna vozila 
120109 elektromotorji za vozila 
120190 gondolske žičnice 
120089 gonilke za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120074 gosenice za vozila (na valjčkih) 
120074 gosenice za vozila (traktorski tip) 
120079 hidravlične napeljave za vozila 
120135 hidrogliserji 
120134 hidroplani 
120129 hladilni železniški vagoni 
120128 hladilniki (vozila) 
120212 hupe za vozila 
120062 invalidski vozički 
120118 jadrnik (križ jambora) 

120202 jahte 
120259 jamborji za čolne 
120172 jedilni vagoni 
120220 jedilni vagoni 
120051 kabine za žične transportne naprave 
120274 kanuji 
120222 karoserije za vozila 
120223 katapultni sedeži za letala 
120052 kesoni (vozila) 
120044 kolesa in motorna kolesa 
120043 kolesa rudniških vozičkov 
120148 kolesa s prostim tekom za kopenska vozila 
120095 kolesa za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120250 kolesa za vozičke 
120053 kolesa za vozila 
120119 kolesne osi za vozila 
120254 košare, prirejene za kolesa 
120248 košarice, prirejene za kolesa 
120287 košare za transport, prirejene za motorna kolesa 
120070 krmila (navtika) 
120285 krmila za motorna kolesa 
120131 krmna vesla 
120048 ladijska dvigala za rešilne čolne 
120073 ladijski dimniki 
120252 ladijski odbojniki 
120040 ladijski vijaki 
120151 ladijski vijaki 
120150 ladje 
120027 letala 
120012 letala (amfibijska) 
 
120081 ležišča v kabinah vozil 
120067 livarski vozički 
120138 lokomotive 
120072 lokomotive, vagoni za železnice 
120071 lokomotive, vagoni za žične železnice (vzpenjače) 
120125 manjši zaprti tovornjaki, dostavna vozila 
120038 mehanizmi za izklopitev pogona čolnov 
120037 mehanizmi za krmarjenje ladij 
120142 menjalniki za kopenska vozila 
120217 menjalniki za kopenska vozila 
120213 mešalniki za beton (vozila) 
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120196 mopedi 
120090 motorji za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120130 motorji za kopenska vozila 
120286 motorji za motorna kolesa 
120147 motorna kolesa 
120280 motorni skuterji 
120139 motorna vlečna vozila za kopenska vozila 
120199 motorna vozila 
120064 motorni čolni 
120122 mreže pri dvokolesih, kolesih in motornih kolesih (za 

zaščito obleke) 
120277 mreže proti komarjem (vgrajene) na vozičkih 
120123 mreže za prtljago za vozila 
120042 nagibni kesoni tovornjakov 
120255 nakupovalni vozički 
120169 napenjalniki za napere na kolesih vozil (ključi) 
120094 napere za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120168 napere za kolesa na vozilih 
120204 naprave proti bleščanju za vozila 
120013 naprave proti drsenju koles vozil 
120204 naprave proti zaslepitvi za vozila 
120015 nasloni za glavo na sedežih vozil 
120171 nosilne vzmeti za vozila 
120195 notranje obloge za vozila 
120127 obroči za pesta pri kolesih vozil 
120209 odbijači za avtomobile 
120077 odbijači za vozila 
120078 odbijači za železniška vozila 
120058 ohišja za pogonske dele kopenskih vozil (razen za 

motorje) 
120242 ojnice za kopenska vozila (razen motornih delov) 
120198 okna za vozila 
120124 okrasni pokrovi za kolesa vozil 
120133 okrogla okenca v ladijskem boku 
120221 okvirji za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120284 okviri za motorna kolesa 
120152 omnibusi 
120112 otroški varnostni sedeži (za vozila) 
120289 otroški vozički 
120113 padala 
120092 pedala za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120282 pepelniki za avtomobile 
120060 pesta koles za vozila 
120091 pesta za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120031 plašči za kolesa vozil 
120114 plašči za zračnice 
120088 platišča za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120174 platišča za kolesa vozil 
120105 plavajoči bagri 
120063 plitve rečne tovorne ladje 
120234 pnevmatike brez zračnice za dvokolesa, kolesa in 

motorna kolesa 
120288 pnevmatike (trdne) za kolesa vozil 
120056 počitniške ali stanovanjske prikolice 
120249 počitniške prikolice (avtomobili) 
120047 podstavni vozički za železniške vagone 
120185 podvozje za vozila 
120225 pogonske verige za kopenska vozila 
120143 pogonski mehanizmi za kopenska vozila 
120130 pogonski stroji za kopenska vozila 
120241 pokrovčki za rezervoarje za vozila 
120264 pokrov za rezervno kolo 
120023 pokrovi (havbe) pri avtomobilih 
120054 pokrovi za motorje vozil 
120055 pokrovi za vozila 
120224 ponjave za vozila 
120159 pontoni 
120039 poševne rampe za izvlačenje čolnov 
120253 potisne sani 
120019 potovalni avtobusi 

120201 prekucne naprave za tovornjake in vagone 
120183 prekucni vagončki 
120120 premniki 
120246 prenosne gredi za kopenska vozila 
120226 prenosne verige za kopenska vozila 
120085 prestave za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120103 prestave za kopenska vozila 
120227 pretvorniki vrtilnega momenta za kopenska vozila 
120260 prevleka za volanski obroč 
120232 prevleke za sedeže za dvokolesa, kolesa in motorna 

kolesa 
120008 pribor za krpanje zračnic 
120057 prikolice za vozila 
120033 prirobnica za železniška kolesa 
120200 protivlomne naprave za vozila 
120211 protivlomni alarmi za vozila 
120029 prtljažniki za na vozila 
120161 prtljažniki za smuči za vozila 
120145 reaktivni motorji za kopenska vozila 
120082 rebra za ladje 
120235 reduktorji za kopenska vozila 
120233 rešilni avtomobili 
120106 ročni vozički na tirih 
120265 samokolnice 
120194 samolepljive krpice za krpanje zračnic 
120186 sani (vozila) 
120096 sedeži za dvokolesa 
120175 sedeži za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120096 sedeži za kolesa in motorna kolesa 
120177 sedeži za vozila 
120132 sedežne prevleke za vozila 
120180 sedežnice 
120245 senčniki za avtomobile 
120111 sklopke kopenskih vozil 
120258 skuterji (motorno kolo) 
120045 smerni kazalci za dvokolesa, kolesa in motorna 

kolesa 
120228 smerni kazalci za vozila 
120170 smučarske žičnice 
120136 spalni vagoni 
120261 spojlerji za vozila 
120003 spojke za kopenska vozila 
120046 stojala za dvokolesa 
120046 stojala za dvokolesa, kolesa (deli dvokoles, koles) 
120097 stojala za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120276 stranska ogledala za vozila 
120176 stranske prikolice za motocikle 
120141 stranske stopnice pri vozilih 
120165 strehice za otroške vozičke 
120165 strehice za športne otroške vozičke 
120069 šasije vozil 
120178 športni avtomobili 
120156 tekalne obloge za obnovo plaščev 
120034 torzijske gredi za vozila 
120022 tovornjaki 
120016 tovornjaki za škropljenje 
120028 trajekti 
120075 traktorji 
120187 tramvaji 
120162 transportni tricikli 
120065 transportni vozički 
120157 trde pnevmatike za vozila 
120191 tricikli 
120035 trupi čolnov in ladij 
120192 turbine za kopenska vozila 
120116 uteži za uravnoteženje koles vozil 
120076 vagoni 
120059 varnostni pasovi za vozila 
120244 varnostni pasovi za vozila (športni, štiritočkovni) 
120032 ventili za pnevmatike vozil 
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120014 verige proti drsenju (snežne verige) 
120283 verige za motorno kolo 
120041 vesla 
120153 vesla za kanuje 
120117 vesoljska vozila 
120154 vetrobrani 
120154 vetrobranska stekla 
120166 vijačni propelerji (elise) 
120182 vilice za vesla na čolnu 
120001 viličarji 
120017 vlečne kljuke za vozila 
120030 vodljivi baloni (zračne ladje) 
120149 vodna vozila 
120144 vojaška transportna vozila 
120273 vojaška brezpilotna letala 
120230 volani za vozila 
120050 vozički z dvema kolesoma 
120066 vozički za gibke cevi 
120068 vozički za golf 
120067 vozički za livarske ponve 
120050 vozički za prtljago 
120220 vozila ali prikolice za prodajo hrane 
120257 vozila na daljinsko upravljanje (razen igrač) 
120237 vozila na zračni blazini 
120193 vozila za gibanje po zemlji, zraku, vodi in tirih 
120256 vozila za po snegu 
120160 vrata za vozila 

120011 vzmeti za blaženje udarcev pri vozilih 
120173 vzvratna ogledala 
120266 vžigalniki za cigare (za avtomobile) 
120179 zagozde za pritrditev vrvi (navtika) 
120086 zavore za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120126 zavore za vozila 
120216 zavorne čeljusti za vozila 
120215 zavorne obloge za vozila 
120263 zavorne ploščice za avtomobile 
120005 zračna vozila 
120247 zračne blazine (varnostni pripomoček za 

avtomobile) 
120009 zračne tlačilke (oprema vozil) 
120093 zračne tlačilke za dvokolesa, kolesa in motorna 

kolesa 
120006 zračni baloni 
120004 zračni transporterji 
120214 zračnice za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120007 zračnice za pnevmatike 
120184 zrakoplovi 
120098 zvonci za dvokolesa, kolesa in motorna kolesa 
120155 žeblji za plašče vozil 
120002 železniške vagonske spojke 
120140 železniški vagoni 
120188 žične transportne naprave in napeljave 
120189 žične železnice (vzpenjače) 
 

13 Strelno orožje; municija in izstrelki; eksplozivi; pirotehnična sredstva. 

130001 aceti-nitroceluloza 
130015 balistični izstrelki 
130015 balistično orožje 
130017 bengalični ogenj 
130063 čezramenski jermen z žepi za naboje 
130006 detonatorji (vžigalniki) 
130032 dinamit 
130070 dušilci zvoka za strelno orožje 
130003 eksplozivni naboji 
130051 eksplozivni prah za strelno orožje 
130033 etuiji za puške 
130048 granate 
130061 kapice za razstrelivo 
130022 karabinke (puške repetirke) 
130010 krtače za čiščenje strelnega orožja 
130043 lansirne rampe za rakete 
130026 lovsko strelno orožje 
130038 merilna zrcala za puške 
130065 merilne naprave za topništvo (razen merilnih 

daljnogledov) 
130045 mine (eksplozivna telesa) 
130047 možnarji (strelno orožje) 
130011 muhe za strelno orožje (namerilne naprav 
130023 naboji 
130058 namerilne naprave za strelno orožje (razen merilnih 

daljnogledov) 
130016 naprave za polnjenje pasov za naboje 
130008 orožje s solzilnim plinom 
130074 pasovi za strelivo  
130075 pasovi za strelivo za avtomatsko strelno orožje 
130072 petarde 
130028 petelini (kladivca) za puške 
130054 pirotehnični izdelki 
130049 pištole (orožje) 
130024 podajalnik nabojev 
130057 podstavki (opore) za streljanje 
130069 podvodne puške, harpune (orožje) 
130052 projektili (orožje) 
130036 puške (orožje) 
130022 puške risanice 

130037 puškina kopita 
130021 puškine cevi 
130046 puškomitraljezi, strojnice 
130068 rakete (projektili) 
130063 ramenski jermeni za nošenje orožja 
130034 razstreliva 
130055 revolverji 
130078 ročna granata 
130029 rogovi za smodnik 
130007 samohodno orožje 
130064 signali za meglo, eksplozivni 
130035 signalne rakete 
130050 smodnik 
130053 snovi, ki se na zraku same vnamejo (piroforične 

snovi) 
130073 sprej za obrambo (za osebno uporabo) 
130027 strelivo 
130042 strelivo za strelno orožje 
130030 strelni bombaž 
130009 strelno orožje 
130041 svinčene šibre (svinčenke) za lov 
130071 tanki (orožje) 
130014 topniško orožje (topovi) 
130020 topovi 
130021 topovske cevi 
130002 topovski podstavki ali vozički 
130025 torbice za naboje 
130076 torpedi 
130019 tulci za naboje 
130013 umetni ogenj (ognjemeti) 
130056 valjasti podporniki za cevi pri težkem orožju 
130040 varovala za sprožilce pri puškah 
130066 vžigalne kapice (ne kot igrače) 
130062 vžigalne vrvice za eksploziv 
130060 vžigalne vrvice za razstrelivo (kratke, del 

eksplozivnih teles) 
130018 vžigalni čepki 
130031 zapirači pri strelnem orožju 
130044 zažigalne vrvice za mine 
130059 zračne pištole (orožje) 
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14 Žlahtne kovine in njihove zlitine; nakit, dragi kamni; ure in kronometrski instrumenti. 

140001 ahati 
140006 amuleti (nakit) 
140042 atomske ure 
140049 bakreni žetoni 
140070 biseri (nakit) 
140005 biseri iz stisnjenega jantarja 
140019 broške (nakit) 
140082 budilke 
140165 cloisonne nakit 
140035 diamanti 
140123 doprsni kipi(sohe) iz plemenitih kovin 
140074 dragi kamni 
140145 etuiji za ročne ure 
140146 figurice (kipci) iz plemenitih kovin 
140048 gagat, neobdelan ali pol obdelan 
140150 igle (nakit) 
140030 instrumenti za merjenje časa 
140045 iridij 
140096 kipci iz plemenitih kovin 
140043 kontrolne ure 
140106 kotve (urarstvo) 
140034 kovanci 
140151 kravatne igle 
140033 kravatne sponke 
140167 kroglice za izdelavo nakita (perle) 
140027 kronografi (ure) 
140028 kronometri 
140029 kronoskopi 
140122 manšetni gumbi 
140052 medalje 
140051 medaljoni, nakit 
140050 nakit 
140004 nakit iz jantarja 
140046 nakit iz slonovine 
140013 nihala (urarstvo) 
140040 niti iz plemenitih kovin (nakit) 
140018 obeski na verižici ure ali zapestnici (nakit) 
140172 obročki iz plemenitih kovin za ključe 
140031 ogrlice (nakit) 
140044 ohišja za ure 
140144 ohišje za ročne ure 
140068 okraski (nakit) 
140047 okraski iz gagata 
140119 okraski za čevlje iz dragocenih kovin 

140117 okraski za klobuke iz plemenitih kovin 
140069 okrasne igle (nakit) 
140162 okrasni obeski za ključe 
140066 ozmij 
140067 paladij 
140017 paščki za ure 
140014 peresna ohišja (urarstvo) 
140075 platina (kovina) 
140008 pleteno srebro 
140073 poldragi kamni 
140107 prstani (nakit) 
140057 ročne ure 
140083 rodij 
140085 rutenij 
140022 sončne ure 
140095 spinel (drag kamen) 
140009 srebrna nit 
140163 srebro, neobdelano ali tolčeno 
140097 stekleni biseri (imitacija dragih kamnov za kostume) 
140059 steklo za ure 
140113 škatle iz plemenitih kovin 
140166 škatlice za nakit ( 
140021 številčnice (urarstvo) 
140118 uhani 
140109 umetniški predmeti iz plemenitih kovin 
140011 ure 
140164 ure štoparice 
140032 ure, električne 
140002 urni kazalci 
140023 urni mehanizmi 
140060 urni mehanizmi 
140003 v palice vlite plemenite kovine 
140024 verižice (nakit) 
140025 verižice za ure 
140058 vzmeti za ure 
140016 zapestne ure 
140015 zapestnice (nakit) 
140062 zeleni granati (drag kamen) 
140064 zlate niti (nakit) 
140063 zlato, surovo ali obdelano 
140104 zlitine iz plemenitih kovin 
140152 značke iz plemenitih kovin 
140040 žice iz plemenitih kovin 
140055 žlahtne kovine, neobdelane ali polobdelane 

15 Glasbeni instrumenti. 

150011 bandoneoni (majhna šesterokotna harmonika, 
posebej popularna v Južni Ameriki) 

150013 basi (glasbeni inštrumenti) 
150010 bobnarske paličice 
150066 bobni 
150048 brenkalniki (naprstniki) 
150016 buccini (trobila) 
150032 cimbale 
150022 citre 
150009 dirigentske paličice, taktirke 
150038 dromlje (glasbeni inštrumenti) 
150051 dude (glasbeni inštrumenti) 
150065 dušilci za glasbene inštrumente 
150044 elektronski glasbene inštrumenti 
150035 etuiji za glasbene inštrumente 
150071 fanfare (trobila) 
150036 flavte 
150082 flavte iz bambusa 
150029 glasbene inštrument na strune 
150052 glasbene skrinjice 
150033 glasbene vilice 
150025 glasbeni inštrumenti 
150087 glasbeni sintesajzerji 
150004 gogalni loki 

150037 gongi 
150041 harfe 
150040 harmoniji 
150001 harmonike 
150081 huqin (kitajska violina) 
150003 jezički pri pihalih in orglah 
150019 kape s kraguljčki (glasbeni inštrumenti) 
150018 kastanjete 
150039 kitare 
150023 klarineti 
150024 klaviature za glasbene inštrumente 
150061 klaviature za klavirje 
150008 klavirji, pianini 
150062 klavirske strune 
150063 klavirske tipke 
150054 kobilice za glasbene inštrumente 
150007 konjska žima za godalne loke 
150027 kontrabasi 
150059 kože za bobne 
150026 kromatične harmonike 
150076 ksilofoni 
150012 lajne 
150046 lire 
150079 luknjasti glasbeni trakovi za lajne 
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150049 mandoline 
150064 mehovi za glasbene inštrumente 
150053 naprave za obračanje strani pri notah 
150050 nastavki za brado pri violinah 
150043 oboe 
150056 okarine 
150059 opne za bobne 
150057 orgle 
150014 orglice 
150006 palice za godalne loke 
150069 pavke 
150060 pedala za glasbene inštrumente 
150083 pipa (kitajska kitara) 
150031 pistoni (korneti) (trobila) 
150058 piščali za orgle 
150070 pozavne 
150045 regulatorji jakosti zvoka pri mehanskih klavirjih 
150030 rogi (glasbeni inštrumenti) 
150089 saksofoni 
150084 sheng (kitajski glasbeni instrument na veter) 
150088 stojala za glasbene instrumente 

150080 stojala za note 
150020 stojala za pavke 
150015 strune iz črev (katgut) za glasbene inštrumente 
150028 strune za glasbene inštrumente 
150042 strune za harfe 
150085 suona (kitajska trompeta) 
150067 tamburini (ročni bobenčki s kraguljčki) 
150068 tam-tami (glasbeni inštrumenti) 
150077 tipke za glasbene inštrumente 
150078 trakovi za učenje klavirja 
150055 triangli (glasbeni inštrumenti) 
150072 trobente 
150002 uglaševalna kladivca 
150034 ustniki za glasbene inštrumente 
150073 ventili za glasbene inštrumente 
150021 vijaki za glasbene inštrumente 
150074 viole 
150075 violine 
150086 zvončki (glasbeni instrument) 
150017 zvončki (glasbeni inštrumenti) 
150005 žabice za godalne loke 

16 Papir, lepenka; tiskovine (izdelki tiskarn); knjigoveški material; fotografije; pisarniški material; lepila za 
pisarniški material ali za gospodinjstvo; potrebščine za umetnike; čopiči; pisalni stroji in pisarniški 
pribor (razen pohištva); material za učenje ali poučevanje (razen aparatov); zavijalni materiali iz 
umetnih snovi;  tiskarske črke; klišeji. 

160020 akvareli 
160013 albumi 
160269 almanahi 
160346 aparati za plastificiranje dokumentov za pisarniške 

potrebe 
160021 arhitekturni modeli (makete) 
160027 aritmetične tabele 
160034 atlasi 
160367   bankovci 
160090 barvne litografije 
160068 beležnice 
160039 biološki vzorci za mikroskopiranje (učni material) 
160150 blago za vezavo knjig 
160247 blazinice za štampiljke 
160042 bloki (pisarniški) 
160306 brisače iz papirja 
160307 brisače za obraz iz papirja 
160348 brisalci za table 
160078 cevi iz lepenke 
160032 časopisi 
160273 čopiči 
160054 črnilne blazinice 
160335 črnilni kamni (rezervoarji za črnilo)  
160143 črnilni trakovi 
160326 črnilni trakovi za računalniške tiskalnike 
160334 črnilni vložki 
160144 črnilniki 
160142 črnilo 
160126 diagrami 
160112 držala za kredo 
160299 držala za nalivna peresa 
160113 držala za svinčnike 
160258 držala za štampiljke 
160275 elastični trakovi (gumice) za pisarniške namene 
160140 elektrokardiografski papir 
160308 etikete, ne iz tekstila 
160214 etuiji za šablone 
160022 fascikli 
160156 filter papir 
160157 filtrirni material (iz papirja) 
160288 folije iz reciklirane celuloze za zavijanje 
160158 formularji (tiskani) 
160147 fotografije (tiskane) 

160220 fotografska stojala 
160221 fotogravure 
160009 frankirni stroji za pisarniško rabo 
160164 geografske karte 
160336 glasbene voščilnice 
160153 glavne poslovne knjige 
160352 glina za modeliranje (material za umetnike) 
160264 gluten (lepilo) za pisalne in gospodinjske namene 
160168 grafične predstavitve 
160167 grafične reprodukcije 
160121 grafike (slike) 
160170 gravirne plošče 
160028 gravure 
160309 gravurne igle 
160311 guma (lepila) za pisalne in gospodinjske namene 
160312 gumirane krpe za pisalne namene 
160036 gumirani trakovi (pisalne potrebščine) 
160171 hektografi (razmnoževalni stroji) 
160094 higienski papir 
160106 histološki deli v učne namene 
160199 indigo papir 
160241 indigo papir za razmnoževalne stroje 
160327 izveski (napisi) iz papirja ali kartona 
160129 jedkanice, radiranke 
160002 jeklena peresa 
160001 jeklene črke 
160187 kamnotisk 
160066 karbonpapir 
160070 karte 
160072 kartotečne kartice (pisarniške) 
160081 kartotečni jezdeci 
160080 katalogi 
160155 kipci iz papirmašeja 
160040 kliše 
160163 klišeji za galvanoplastiko 
160095 knjige 
160236 knjigoveška sredstva 
160368   kreda v spreju 
160369   kuponi (natisnjeni) 
160237 platnice za knjige 
160189 knjižice 
160018 knjižne opore 
160270 koledarji 
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160128 kopirne naprave 
160332 kopirni papir (pisarniška potrebščina) 
160103 korekturne tekočine (pisarniški pripomočki) 
160104 korekturno črnilo (heliografija) 
160110 kreda za litografijo 
160107 krivuljniki 
160253 kroglice za kemične svinčnike 
160111 krojaška kreda 
160213 kroji za krojaštvo 
160212 kroji za šiviljstvo 
160075 lepenka 
160265 lepila za pisarniške in gospodinjske namene 
160267 lepilni jermeni za pisarniške in gospodinjske namene 
160266 lepilni trakovi za pisarniške in gospodinjske namene 
160290 lepilo za pisalne ali gospodinjske namene 
160279 lesni papir 
160360 letaki 
160356 listi za kontrolo vlažnosti iz papirja ali plastike za 

embaliranje hrane 
160029 litografska umetniška dela 
160188 litografski kamni 
160141 luknjači (pisarniški pripomočki) 
160224 mape (pisalne potrebščine) 
160193 markirna kreda 
160122 marmorirani glavniki 
160338 materiali za pakiranje iz škroba 
160227 matrice, šablone 
160105 mine za svinčnike 
160026 modelirna glina 
160352 modelirna glina 
160197 modelirna masa 
160196 modelirni materiali 
160091 modelni voski (ne za zobozdravstvene namene) 
160083 moleki 
160223 načrti 
160328 nalepke (pisalne potrebščine) 
160225 nalivna peresa 
160200 namizna pregrinjala iz papirja 
160295 namizne serviete iz papirja 
160254 namizni podstavki iz papirja 
160186 namizni prti iz papirja 
160146 naprava za zapiranje kuvert ovojev (za pisma) 
160219 naprave za lepljenje fotografij 
160176 naprave za ročno etiketiranje 
160203 naprave za štetje 
160263 naprave za vinjetiranje 
160005 naslavljalni stroji 
160268 naslovne plošče za naslavljalne stroje 
160004 naslovne štampiljke 
160345 neelektrični tiskalniki za kreditne kartice 
160350 neelektronske kazalne palice (za diagrame...) 
160302 neseserji za pisalni pribor 
160291 noži za rezanje papirja (pisarniški pripomočki) 
160101 odlagalne košarice za pisma 
160160 ogljena pisala 
160337 okrožnice 
160204 oljni tisk 
160289 omarice za pisalne potrebščine (pisarniški 

pripomočki) 
160259 omarice, škatlice za štampiljke (pečate) 
160322 otroške plenične hlačke  
160333 ovitki (etuiji) za čekovne knjižice 
160340 ovitki (etuiji) za potne liste 
160108 ovitki (pisalne potrebščine) 
160361 ovitki za dokumente 
160304 ovitki za steklenice iz lepenke ali papirja 
160127 ovoji (pisalne potrebščine) 
160130 ovojni papir 
160016 ovojni trakovi za cigare 
160085 ovojnice za spise 

160282 ovojnice za steklenice iz lepenke ali papirja 
160098 označevalne markice 
160249 označevalni trakovi za knjige 
160184 označevalni žebljički za risalne namene 
160046 pamfleti 
160208 pantografi 
160006 papir 
160067 papir za registrirne stroje 
160191 papirmaše 
160229 papirna prekrivala za cvetlične lončke 
160229 papirna prekrivala za cvetlične lončke 
160102 papirnate vrečke (stožčaste) 
160324 papirnati filtri za kavo 
160198 papirnati robčki 
160351 papirne pentlje 
160344 papirne podloge za predalnike (odišavljene ali ne) 
160202 papirne sponke 
160116 papirne zaponke 
160074 papirni listi (pisalne potrebščine) 
160244 papirni trakovi 
160231 papirni trakovi in kartice za zapisovanje 

računalniških programov 
160211 pasteli (barvniki, krede) 
160149 pečati 
160057 pečatne zmesi za pisarniške namene 
160206 pečatni oblepki 
160056 pečatni stroji za pisarne 
160055 pečatni vosek 
160053 pečatniki 
160242 peresa (pisarniški pripomočki) 
160148 peresna brisala 
160133 peresnice 
160077 perforirane kartice za žakarske statve 
160210 pergamentni papir 
160082 pesmarice 
160359 pisala za označevanje 
160109 pisalna kreda 
160131 pisalna peresa 
160134 pisalna peresa iz zlata 
160300 pisalne mape (pisalne potrebščine) 
160209 pisalne potrebščine 
160342 pisalne ščetke 
160023 pisalne tablice iz skrila 
160255 pisalni bloki 
160136 pisalni predmeti 
160132 pisalni stroji (električni ali neelektrični) 
160010 pisarniške zaponke (pisarniški pripomočki) 
160093 pisarniški luknjači 
160159 pisarniški pripomočki, razen pohištva 
160183 pisemski obtežilniki 
160182 pisemski papir 
160051 pivniki 
160358 pladnji za barve 
160007 plakati (posterji) 
160305 plakati iz papirja ali lepenke 
160218 plastična folija za embaliranje, ovijanje 
160285 plastične mehurčkaste folije za zavijanje ali 

embaliranje 
160325 plastične oprijemljive folije, raztegljive, za 

paletizacijo 
160195 plastika za modeliranje 
160238 platno za vezavo knjig 
160215 pleskarski valji 
160349 ploščice za pritrjevanje (pisarniški rekvizit) 
160283 podstavki iz papirja 
160037 pokrovi za pivske kozarce 
160228 portreti 
160284 posetnice (pisalne potrebščine) 
160154 poslovni registri 
160115 posoda za smetano iz papirja 
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160260 poštne znamke 
160339 povoščen papir 
160169 praskalo za pisarne 
160069 pravokotna ravnila 
160079 predmeti iz lepenke 
160119 prenosne prelepnice 
160062 prerisovalni papir 
160063 prerisovalno blago (platno) 
160343 priprave za pisanje 
160262 prosojnice (pisalne potrebščine) 
160232 prospekti 
160064 prstni ščitniki (pisarniški pripomočki) 
160233 radiogramski papir 
160139 radirke 
160135 radirni predmeti 
160234 ravnila za risanje 
160192 razdelilniki (pisarniške potrebščine) 
160003 razdeljevalci lepilnega traku (pisarniški pripomočki) 
160174 razglednice 
160092 registri (pisarniški pripomočki) 
160033 revije 
160243 revije (periodične) 
160287 rezalci papirja (pisarniške potrebe) 
160185 risalna peresa 
160123 risalne deske 
160124 risalne potrebščine 
160226 risalne šablone 
160041 risalni bloki 
160297 risalni kotniki 
160125 risalni pribor 
160151 risalni pribori 
160298 risalni T-kotniki 
160048 risalni žebljički 
160370 rižev papir  
160294 robčki iz papirja za odstranjevanje make- upa 
160019 ročne opore za slikarje 
160303 rokopisni primerki za razmnoževanje 
160083 rožni venci 
160274 samolepilni trakovi za pisalne in gospodinjske 

namene 
160296 seti iz papirja 
160024 skrilasta pisala 
160050 slikarske krtače 
160207 slikarske palete 
160166 slikarske skodelice za vodne barve 
160216 slikarsko platno 
160014 slike 
160030 slike, fotografije uokvirjene ali neuokvirjene 
160276 slinčki iz papirja 
160313 sljuda za pisalne in gospodinjske namene 
160012 spenjači (pisarniške potrebe) 
160010 sponke (pisarniški pripomočki) 
160353 sponke za denar 
160035 sponke za vezavo listov 
160025 srebrni papir 
160162 stavni čolni (tiskarna) 
160084 stavni regali (tiskarstvo) 
160251 steatit (krojaška kreda) 
160301 stojala za črnilo 
160281 stojala za pisala (nalivna peresa in svinčniki) 
160087 stojala za slikarske namene 
160261 stojala za štampiljke 
160331 stripi 
160017 strojčki za šiljenje svinčnikov (električni ali 

neelektrični) 

160330 stroji in aparati za vezanje knjig (pisarniška oprema) 
160190 svetleči papir 
160031 svinčniki 
160114 svinčniki na mine 
160138 šablona za radiranje 
160161 šablone (pisalne potrebščine) 
160230 šapirografi (naprave za razmnoževanje risb ali 

spisov) 
160096 šestila za risanje 
160293 šilčki za svinčnike (električni ali neelektrični) 
160280 škatle iz lepenke ali papirja 
160217 škatle za barvice (šolske potrebščine) 
160076 škatle za klobuke iz lepenke 
160271 škrobna masa (vezivo) za pisalne in gospodinjske 

namene 
160248 šolske potrebščine (pisalne potrebščine) 
160052 štampiljke (žigi) 
160088 številke (tiskarske) 
160278 tabla iz lesne lepenke (pisalne potrebščine) 
160201 table 
160008 table iz papirja ali kartona (lepenke) 
160257 tipke za pisalne stroje 
160179 tiskane publikacije 
160172 tiskani urniki 
160065 tiskarske črke 
160097 tiskarske pisave simboli (številke in črke) 
160177 tiskarske pole, ne iz tekstila 
160235 tiskarske reglete 
160178 tiskarski seti prenosni (pisarniški pripomočki) 
160175 tiskovine 
160094 toaletni papir 
160357 trakovi za korekcije (pisarniški pripomočki) 
160245 trakovi za pisalne stroje 
160043 tuljave za trakove pisalnih strojev 
160089 tuši 
160180 učbeniki 
160071 učna sredstva (razen naprav) 
160118 valji za pisalne stroje 
160205 vezni trakovi (knjigovezništvo) 
160310 viskozne folije za zavijanje 
160049 vlažilci (pisarniški pripomočki) 
160173 vlažilniki za gumirane površine (pisarniški      

pripomočki) 
160250 voščilnice 
160038 vozovnice (vstopnice) 
160355 vpojni listi iz papirja ali plastike za embaliranje hrane 
160246 vreče (ovojnice, torbice)iz papirja ali plastike za 

embaliranje 
160292 vreče za odpadke iz papirja ali plastike 
160323 vrečke za mikrovalovno kuho 
160015 vrezi (graverski) 
160098 vrstičniki 
160239 vrvi, vezi za vezavo knjig 
160059 vstavki za sortiranje in štetje denarja 
160061 vzorci za prerisovanje 
160047 vzorci za vezenje 
160347 xuan papir (za kitajsko slikanje in kaligrafijo) 
160045 zapestniki za pritrditev pisal 
160011 zaponke za peresnike 
160286 zastavice (papirnate) 
160137 zaščitni znaki (v papirju) 
160354 zbirateljske karte, ki niso za igre 
160165 zemeljski globusi 
160058 zvezki za pisanje ali risanje 

17 Nepredelan in polpredelan kavčuk, gutaperča, guma, azbest, sljuda in nadomestki teh materialov; 
polizdelki iz umetnih snovi za rabo v proizvodnji; tesnilni, mašilni in izolacijski materiali; gibke 
nekovinske cevi. 
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170002 akrilne smole (polizdelki) 
170091 azbest 
170087 azbestna lepenka 
170078 azbestna pokrivala 
170088 azbestna vlakna 
170005 azbestne plošče 
170035 azbestne plošče 
170079 azbestne tkanine 
170071 azbestni papir 
170027 azbestni podplati 
170044 azbestni polst 
170003 azbestni varnostni zastori 
170081 azbestni zavoj, ovoj 
170080 azbestno platno 
170010 balata 
170021 blažilci sunkov iz gume 
170032 bombažna volna za tesnjenje 
170001 celulozni acetat (delno obdelan) 
170025 cevi iz tekstilnih materialov 
170006 cevi za zalivanje 
170030 cevna tesnila 
170067 cevne objemke, nekovinske 
170067 cevni ovoji, nekovinski 
170033 cilindrični spoji 
170034 dilektriki (neprevodniki) 
170036 ebonit (vulkanit) 
170100 ebonitni (vulkanitni) oblikovanci 
170041 ekspandirna polnila 
170038 elastične niti, ne za tekstilno uporabo 
170038 elastične preje, ne za tekstilno uporabo 
170106 filtrirni materiali (delno obdelane pene ali folije iz 

plastike) 
170086 fitingi (napeljave) za stisnjen zrak, nekovinski 
170053 folije iz regenerirane celuloze, razen za embaliranje 
170059 folije kovinske za izolacijo 
170109 guma za obnavljanje pnevmatik 
170017 guma, surova ali delno predelana 
170012 gumijasta tesnila za pokrove kozarcev 
170068 gumijasti ovoji za zaščito strojnih delov 
170018 gumijasti zamaški 
170050 gutaperča 
170058 hidrotesne (izolirne) snovi za zgradbe 
170094 izolacijska sredstva za kable 
170023 izolacijski materiali 
170116 izolacijski materiali (lomljivi) 
170110 izolacijski mavec 
170099 izolatorji 
170098 izolatorji za električne vodnike 
170084 izolatorji za železniške tire 
170052 izolirna olja 
170051 izolirna olja za transformatorje 
170060 izolirne barve 
170049 izolirne rokavice 
170056 izolirne tkanine 
170057 izolirni firneži 
170055 izolirni papir 
170045 izolirni polst 
170107 izolirni trakovi in jermeni 
170066 kiti 
170064 lateks (kavčuk) 
170085 lepilni jermeni, razen kot pisalne potrebščine in ne 

za medicinske ali gospodinjske namene 
170085 lepilni trakovi, razen kot pisalne potrebščine in ne za 

medicinske ali gospodinjske namene 

170101 materiali za blazinjenje polnjenje in embaliranje iz 
gume ali plastike 

170014 materiali za tapeciranje iz gume ali plastike 
170048 materiali za zavorne obloge, delno obdelani 
170062 mineralna volna (izolirna) 
170095 niti iz gume, ne za tekstilno uporabo 
170105 niti iz plastičnih snovi, ne za tekstilno uporabo 
170039 obloge za sklopke 
170004 obroči iz gume 
170096 ogljikova vlakna, razen za tekstilno uporabo 
170089 ojačevalni materiali, nekovinski, za cevi 
170029 papir za električne kondenzatorje 
170112 plastična pena za cvetlične aranžmaje (polproizvod) 
170102 plastična vlakna, ne za tekstilno uporabo 
170072 plastične folije, razen za embaliranje 
170111 plastične plahte za poljedelske namene 
170097 plastične snovi, delno obdelane 
170065 platnene cevi 
170108 plavajoče protionesnaževalne pregrade 
170076 podložke iz gume ali vulkaniziranega vlakna 
170053 pole iz reciklirane celuloze, razen za embaliranje 
170042 razpoke (kemične snovi za zatesnitev) 
170114 raztopine gume (mešane zmesi) 
170092 samolepilni trakovi, razen kot pisalne potrebščine in 

ne za medicinske ali gospodinjske namene 
170026 sestavine grelnih kotlov za preprečevanje toplotnega 

sevanja 
170020 sintetična guma 
170075 sintetične smole (polizdelki) 
170037 skorja za zvočno izolacijo 
170070 sljuda, surova ali delno predelana 
170047 spajkalne žice iz plastične mase 
170073 spojke, nekovinske, za cevi 
170024 sredstva za preprečevanje toplotnega sevanja 
170103 steklena vlakna za izoliranje 
170063 steklena volna (izolirna) 
170113 tekoča guma 
170016 termoizolacijski materiali za zadrževanje toplote 
170043 tesnila 
170069 tesnilna sredstva za spoje 
170015 tesnilne mase za vodo 
170040 tesnilni materiali 
170013 tesnilni trakovi (za preprečevanje prepiha) 
170104 tkanine (iz steklenih vlaken) za izoliranje 
170075 umetne smole (polizdelki) 
170022 upogljive cevi (nekovinske) 
170082 ventili iz indiagume ali vulkaniziranega vlakna 
170074 vezne cevi za hladilnike avtomobilov 
170083 viskozne folije, razen za embaliranje 
170083 viskozne folije, razen za zavijanje 
170011 vodna tesnila 
170009 vodotesni obroči 
170077 vreče (ovoji,torbe) iz gume, za embaliranje 
170031 vrvi iz gume 
170046 vulkanizirana vlakna 
170019 zaklopni ventili iz gume 
170093 zamaški iz gume 
170115 zatemnjena prevleka za okna (dimasto steklo) 
170119     zaustavljalci vrat iz gume 
170120   zaustavljalci za okna iz gume 
170008 zvočnoizolacijski materiali 
170047 žice za spajkanje iz plastične mase 
170061 žlindrina volna (izolirna) 

18 Usnje in imitacije usnja; živalske kože; kovčki in potovalne torbe; dežniki in sončniki; sprehajalne 
palice; biči, konjska zaprega in sedlarski izdelki. 

180073 aktovke 
180083 aktovke, mape 
180001 alpinistični klini 
180049 biči 
180096 čezramenski jermeni (z žepi za naboje) 
180096 čezramenski usnjeni jermeni (naramnice) 

180009 črevo za klobase 
180038 debeli konci (deli kož) 
180010 denarnice (usnjeni izdelek) 
180003 dežnikarski obroči ali obroči za dežnike 
180068 dežnikarski ročaji 
180043 dežniki 
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180086 držala za kovčke 
180060 držala za sprehajalne palice 
180113 etuiji za ključe  
180051 futeral za dežnike 
180045 gumijasti deli za stremena 
180094 irhovina (razen za čistilne namene) 
180081 jahalna sedla 
180094 jelenovo usnje (razen za čistilne namene) 
180034 jermeni iz usnja (za sedlanje) 
180035 jermeni za drsalke 
180053 kolenski ščitniki za konje 
180059 konjske brzde 
180026 konjske odeje 
180033 konjski jermeni 
180025 konjski komati 
180120 konjsko okovje (oprema za vprego) 
180076 kopalne torbe 
180061 korobači 
180044 košare za nošenje dojenčkov 
180115 kovčki 
180085 kovčki (ročni) 
180027 kozličevo usnje 
180093 kozmetični kovčki 
180002 kožuhovina 
180100 krušnjaki, telečnjaki 
180067 krznene kože 
180067 krzno 
180004 leseni okvir sedla 
180021 listnice 
180019 lovske torbe (lovska oprema) 
180063 moleskin (imitacija – posnetek usnja) 
180090 mrežaste denarnice 
180114 mrežne torbe za nakupovanje 
180050 nagobčne vreče (za hranjenje) 
180028 nagobčniki 
180058 nahrbtniki 
180071 nakupovalne torbe 
180070 nakupovalne torbe s koleščki 
180016 nastavki za sprehajalne palice 
180052 obloge iz usnja za vzmeti 
180018 ogrodje za dežnike ali sončnike 
180065 okviri za ročne torbe 
180012 opasači za opremo vojakov 
180128    oznake za prtljago 
180030 ovratnice za živali 
180015 palice 
180014 palice za dežnike 
180080 pasovi iz usnja 
180056 plašnice (konjske) 
180062 podbradniki iz usnja 
180121 podkve 
180117 podloge za konjska sedla 
180037 pokrivala iz kože (krzna) 
180097 pokrivala za konjska sedla 
180054 pokrivala za živali 

180084 potovalna oprema (usnjena) 
180078 potovalne torbe 
180111 potovalne torbe za oblačila 
180029 potovalni kovčki 
180092 potovalni kovčki 
180008 pozlatarska opna 
180006 pritrdilni jermeni za sedla 
180127   randsel (japonske šolske torbe) 
180007 rebra (dežnikov ali sončnikov) 
180077 ročne torbe 
180082 sedlarske potrebščine 
180091 skrinje iz usnja ali usnjene lepenke 
180066 sončniki 
180015 sprehajalne palice 
180119 stremena 
180046 stremensko usnje 
180089 škatle iz usnja ali usnjene lepenke 
180098 škatle iz vulkaniziranih vlaken 
180013 škatle za glasbila 
180023 škatle za klobuke iz usnja 
180020 šolske torbe 
180020 šolske torbe z jermenom 
180118 športne torbe 
180079 torbe (ovoji, vreče) iz usnja za pakiranje, 

embaliranje 
180123 torbe za prenašanje dojenčkov (kenguruji) 
180075 torbe za tabornike 
180074 torbe za plezalce 
180042 umetno usnje 
180039 usnje, neobdelano ali delno obdelano 
180116 usnjena pregrinjala za pohištvo 
180040 usnjene niti 
180005 usnjene povezke (opasači) 
180041 usnjene prevleke za pohištvo 
180022 usnjene table 
180047 usnjene torbe za orodje (prazne) 
180031 usnjene vajeti 
180031 usnjene vrvice 
180036 usnjeni jermeni 
180040 usnjeni sukanec 
180036 usnjeni trakovi 
180087 usnjeni ventili 
180032 ustrojene živalske kože 
180112 uzde 
180017 uzde za živali (vprege) 
180072 vajeti 
180011 vajeti in žvale 
180055 vprega za živali 
180057 vprežni jermeni 
180033 vprežni trakovi 
180122 vreče za nošenje dojenčkov (rute) 
180069 žepne denarnice 
180002 živalske kože 
180088 živinske kože 

19 Nekovinski gradbeni materiali; nekovinske toge cevi za gradbeništvo; asfalt, smola in bitumen; 
prenosne nekovinske zgradbe; nekovinski spomeniki. 

190231 aglomerirane trsne palice (gradbeni material) 
190190 akvariji (ogrodja) 
190234 akvarijski pesek 
190233 akvarijski prod 
190003 alabaster 
190002 alabasterno steklo 
190043 apnenec 
190145 apneni maček - kamen (lehnjak) 
190052 apno 
190191 armature, ne iz kovine, za gradbeništvo 
190013 asfalt 

190014 asfaltni tlak 
190005 azbestna malta 
190004 azbestni cement 
190019 barake 
190023 beton 
190024 betonski gradbeni elementi 
190017 bitumen 
190082 bitumenska kritina za strehe 
190025 bitumenski produkti za gradbeništvo 
190036 cement 
190092 cement za peči 



Nicejska klasifikacija – 10. izdaja 

41 

190093 cement za plavže 
190057 cementne plošče 
190058 cementni stebri 
190161 cestne prevleke - materiali 
190115 cestni svetleči stebrički 
190163 cevi za gradbeništvo 
190232 cevovodi, ne iz kovine 
190136 čepi, ne iz kovine 
190241 deske za čez močvirje 
190055 dimniki, ne iz kovine 
190218 dimniške cevi, ne iz kovine 
190216 dimniške kape, ne iz kovine 
190212 dimniški poklopci, ne iz kovine 
190202 doprsni kipi iz kamna, betona ali marmorja 
190220 drenažne cevi, ne iz kovine 
190221 drenažne lopute (ventili) ne iz plastike ali kovine 
190079 drogovi za električno napeljavo, ne iz kovine 
190124 drogovi, ne iz kovine 
190139 drsališča (ogrodja ne iz kovine) 
190255 emajlirano steklo za uporabo v gradbeništvu 
190033 furnirji 
190034 furnirni les 
190236 geotekstilije 
190096 glina 
190090 gradbena klobučevina 
190046 gradbena lepenka (katranska) 
190141 gradbeni kamen 
190027 gradbeni les 
190185 gradbeni les (tesarstvo) 
190242 gradbeni materiali (lomljivi), ne iz kovine 
190197 gradbeni materiali, ne iz kovine 
190050 gradbeni odri (gradbena ogrodja), ne iz kovine 
190078 gradbeni odri, ne iz kovine 
190223 gradbeni paneli, ne iz kovine 
190100 gradbeni pesek 
190099 gramoz 
190237 gramoz 
190098 granit 
190140 gredi za perjad 
190215 grobnice, ne iz kovine 
190174 grobovi, ne iz kovine 
190085 hlevi 
190180 izolirno steklo (gradbeništvo) 
190094 kamen 
190049 kaminski okviri 
190146 kamnoseški izdelki 
190075 kanalizacijske cevi, ne iz kovine 
190171 katran 
190018 katranski trakovi za gradbeništvo 
190042 kesoni za podvodna gradbena dela 
190224 kipci iz kamna, betona ali marmorja 
190170 kipi iz kamna, betona ali marmorja 
190143 klinker 
190156 kokošnjaki, nekovinski 
190199 kolesarska stojala za parkiranje, ne iz kovine 
190197 konstrukcijski materiali, ne iz kovine 
190203 kopalne kabine, ne iz kovine 
190067 kotomeri ne iz kovine 
190168 kremenasta zemlja 
190073 kremenjak 
190168 kremenka 
190022 krilna vrata, ne iz kovine 
190186 ksilolit 
190205 lakirne celice, ne iz kovine 
190211 lapor (apnenčasti) 
190134 latoniki, ne iz kovine 
190045 lepenke za gradbeništvo 
190026 les (delno obdelan) 
190030 les (obdelan) 
190030 les za izdelavo gospodinjskih potrebščin 

190029 les, bruna, stavbni les (oblikovan, tesan) 
190125 lesene doge 
190201 lesna lepenka za gradbeništvo 
190015 lesne obloge 
190032 lesni tlak 
190109 letve, ne iz kovine 
190091 livarski kalupi, ne iz kovine 
190047 lončarska glina (surovina) 
190011 lončena glina 
190118 magnezitni cement 
190116 makadam 
190053 malta za gradbeništvo 
190122 markirne folije in plošče za označevanje cest iz 

sintetike 
190123 markize, ne iz kovine 
190120 marmor 
190054 mavec 
190102 mavec 
190243 montažne hiše 
190126 mozaiki za gradbeništvo 
190114 nadpražniki (okna, vrata), ne iz kovine, gornje bruno 

vrat in oken 
190088 nagrobne plošče, ne iz kovine 
190226 nagrobne plošče, ne iz kovine 
190144 nagrobni kamni 
190081 nagrobni robniki, ne iz kovine 
190225 nagrobni spomeniki, ne iz kovine 
190133 naoknice, ne iz kovine 
190235 napeljave nekovinske za ventilacijske in 

klimatizacijske naprave 
190064 napušči, zidni venci, ne iz kovine 
190016 nasloni (ograje), ne iz kovine 
190184 nekovinske ptičnice (objekti) 
190239 nekovinski zasloni proti insektom 
190257 nosilci za gradbeništvo, ne iz kovine 
190158 obloge - montažne, ne iz kovine 
190258 obloge za gradbeništvo, ne iz kovine 
190080 odcepne cevi, ne iz kovine 
190001 oglasni stebri, nekovinski 
190056 ognjevarne cementne obloge 
190012 ognjeodporni kamni 
190135 ograje, ne iz kovine 
190196 ogrodja za plavalne bazene, ne iz kovine 
190208 okenski okviri, ne iz kovine 
190181 okensko steklo (razen stekla za okna vozil) 
190183 okensko steklo, za gradbeništvo 
190182 okna iz barvnega stekla 
190179 okna z dvema ali več oknicami, ne iz kovine 
190068 okna, ne iz kovine 
190210 okviri za rastlinjake, ne iz kovine 
190132 olivin za gradbeništvo 
190129 ometi (gradbena sredstva) 
190198 opaži, ne iz kovine, za betoniranje 
190039 opečena glina 
190038 opeka 
190086 oporniki, ne iz kovine 
190240 ostrešja (nekovinska), ki vsebujejo sončne celice 
190173 ostrešja, ne iz kovine 
190134 palisade, ne iz kovine 
190035 panelni les ali lesne plošče 
190062 papir za gradbeništvo 
190112 parketi 
190166 pesek (razen livarskega) 
190101 peščene cevi 
190188 plavajoči doki, ne iz kovine, za sidrna plovila 
190213 ploščice za gradbeništvo, ne iz kovine 
190111 pluta (stisnjena) 
190217 podaljški, ne iz kovine, za dimnike 
190147 podi, ne iz kovine 
190238 podpornice za trto 
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190070 pokrovi za kanale, ne iz kovine 
190244 porfir (kamen) 
190228 poštni nabiralniki, sezidani 
190162 pragovi, ne iz kovine 
190157 prečni tramovi, ne iz kovine 
190060 predelne stene, ne iz kovine 
190097 premogov katran 
190167 prenosni rastlinjaki, ne iz kovine 
190127 prešani les (les za oblikovanje) 
190187 privesniki, ne iz kovine 
190128 profilne letve za gradbeništvo, ne iz kovine 
190194 ptičje kadi (ogrodja ne iz kovine) 
190108 raketne rampe, ne iz kovine 
190095 ravno steklo (okna) za gradbeništvo 
190177 rešetke, ne iz kovine 
190160 rezervoarji - zidani 
190065 robniki za napušč, ne iz kovine 
190107 rolete (zunanje), nekovinske in ne iz tekstila 
190020 sejmniščne stojnice 
190137 signalne plošče - nesvetleče in nemehanske, ne iz 

kovine 
190169 silosi, ne iz kovine 
190152 skakalne deske, ne iz kovine 
190006 skrilavec 
190008 skrilnati prah 
190037 smola 
190117 spomeniki, ne iz kovine 
190089 spominske plošče, ne iz kovine 
190010 srebrni pesek 
190051 sredstva za izgradnjo in asfaltiranje ceste 
190027 stavbni les 
190063 stavbno steklo 
190206 stebri, ne iz kovine 
190121 steklene granule za označevanje cest 
190256 stebri, ne iz kovine 
190189 stenske obloge, ne iz kovine 
190213 stenske ploščice za gradbeništvo, ne iz kovine 
190138 stenske prevleke za gradbeništvo, ne iz kovine 
190222 stopnišča, ne iz kovine 
190074 stopnišča, stopnice, ne iz kovine 
190113 stranice (za stopnišča),ne iz kovine 
190151 strešna opeka 
190071 strešne kritine, ne iz kovine 
190021 strešne skodle 
190007 strešni skrilavec 
190066 strešni žlebovi, ne iz kovine 
190151 strešniki 

190148 stropi, ne iz kovine 
190072 surova kreda 
190195 svetilne naprave, ne iz kovine, nesvetleče 
190115 svetleči tlak 
190084 svinjaki 
190048 šamot 
190059 škrilavec 
190009 špirovci 
190106 talne ploščice (parketne-) 
190214 talne ploščice, ne iz kovine 
190041 telefonske kabine, ne iz kovine 
190155 telegrafski drogovi, ne iz kovine 
190172 terakota (žgana glina) 
190232 tlačni cevovodi, ne iz kovine 
190200 tlakovci, ne iz kovine 
190219 tlakovne plošče, ne iz kovine 
190178 toge cevi ne iz kovine (gradbeništvo) 
190083 tramovi, ne iz kovine 
190142 umetni kamen 
190193 umetniški izdelki iz kamna, betona ali marmorja 
190227 varovalne ograje, ne iz kovine, za ceste 
190028 vezan les 
190040 veziva za izdelavo opečnih zidakov 
190110 vezivna sredstva za popravljanje cest 
190076 vodovodne cevi, ne iz kovine 
190077 vodovodni ventili (ne iz kovine ali plastike) 
190069 vrata, ne iz kovine 
190153 vrata, ne iz kovine 
190209 vratni okviri, ne iz kovine 
190154 vratni paneli, ne iz kovine 
190175 vrtne ute (ogrodje ni iz kovine) 
190136 zagatnice, ne iz kovine 
190061 zgradbe, ne iz kovine 
190119 zgradbe, prestavljive, ne iz kovine 
190130 zidne preobleke za gradbeništvo, ne iz kovine 
190165 znaki, ne iz kovine, nesvetleči in nemehanski 
190164 znaki, nesvetleči in nemehanski, ne iz kovine, za 

ceste 
190031 žagani les 
190103 žaluzije, ne iz kovine 
190176 železniški pragovi, ne iz kovine 
190192 žično varnostno steklo 
190131 žlebine za gradbeništvo 
190044 žlebovi (strešni), ne iz kovine 
190245 žlebovi (cestni), ne iz kovine 
190104 žlindra (gradbeni material) 
190105 žlindrin gramoz 

20 Pohištvo, ogledala, okvirji za slike; neobdelana ali delno obdelana kost, roževina, slonovina, ribja kost 
ali biserna matica; školjke; morska pena; rumeni jantar. 

200203 ambroidne palice (palice iz koščkov jantarja) 
200204 ambroidne plošče (plošče iz koščkov jantarja) 
200130 avtomobilske registrske tablice,nekovinske 
200019 bambus 
200255 bambusovi zastori 
200153 biserna matica, neobdelana ali pol obdelana 
200078 blazine 
200271 blazine za hišne ljubljence 
200138 bolniške postelje 
200065 cisterne za tekoča goriva, nekovinske 
200076 corozo (eksotični orehi) 
200082 čajne servirne mizice 
200082 čajni servirni vozički 
200213 čepi, nekovinski 
200167 dekorativne zavese iz kroglic 
200106 delovne mize 
200209 delovne mize za primeže, nekovinske 
200085 divani 
200038 doprsne krojaške lutke 

200223 doprsni kipi iz lesa, voska, mavca ali plastike 
200175 drogovi (palice) za zavese 
200127 drogovi za zastave 
200242 drogovi, nekovinski 
200111 držala za kose (nekovinska) 
200101 držala za zavese, ne iz tekstilnih materialov 
200147 dvokrake lestve, nekovinske 
200238 embalaža za steklenice, lesena 
200239 figurice iz lesa, voska, mavca ali plastike 
200063 fotelji 
200241 frizerski stoli 
200277 okrogli ročaji (bunke),ne kovinski 
200155 hišne številke, nekovinske, nesvetleče 
200154 identifikacijske tablice, nekovinske 
200221 identifikacijske zapestnice, nekovinske, za 

bolnišnice 
200045 imitacija želvovine 
200253 izveski iz lesa ali plastike 
200005 jantar 
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200049 jelenova rogovja 
200224 kabelske objemke, nekovinske 
200224 kabelske spojke, nekovinske 
200081 kadi, ne kovinske 
200184 kanapeji 
200171 karnise 
200043 kartotečne omare 
200176 kaveljčki za zavese 
200187 kipi iz lesa, voska, mavca ali plastike 
200161 kite iz slame 
200217 klini, nekovinski 
200240 ključavnice, neelektrične, nekovinske 
200181 ključavnice, nekovinske, za prevozna sredstva 
200080 kljuke za obešanje garderobe, nekovinske 
200166 kljuke za oblačila, nekovinske 
200273 kljuke za vrata, nekovinske 
200020 klopi (pohištvo) 
200024 knjižne police 
200009 koče za domače ljubljence 
200121 koleščka za karnise 
200149 koleščki za pohištvo, nekovinski 
200139 koleščki za postelje, nekovinski 
200066 komode, predalniki 
200068 kontejnerji za skladiščenje in transport, nekovinski 
200071 korale 
200206 korita za mešanje malte, nekovinska 
200163 košare za kruh (pekovske) 
200021 košare za ribolov 
200243 košare, nekovinske 
200143 košare, velike 
200188 kovinske mize 
200182 kovinski stoli 
200132 kovinsko pohištvo 
200263 koze za žaganje 
200276 kredenca za brisač (vzidana omara) 
200064 krojaške lutke 
200047 krste 
200087 lesene doge pri sodu 
200025 lesene motke za sukanec, svilo in vrvi 
200148 lesene plošče za pohištvo 
200269 lesene rolete (pohištvo) 
200040 leseni deli za čebelnjake 
200017 leseni sodi za pretakanje vina 
200264 leseni stebriči za mačke (za praskanje) 
200027 leseni trakovi 
200092 lestve, lesene ali plastične 
200226 letvice za okvirjanje slik 
200194 ležalniki 
200007 ležišča za domače ljubljence 
200090 lupine ostrig 
200097 matice vijakov, nekovinske 
200070 mize 
200229 mize za masažo 
200169 mizne plošče 
200098 morska pena (magnezijev silikat, sepiolit) 
200156 nagačene ptice 
200006 nagačene živali 
200054 nakladalne palete, nekovinske 
200055 nakladalni profili (merilni drog),nekovinski, za 

železniške vagone 
200051 naslonjači 
200052 naslonjala za glavo (pohištvo) 
200272 notranje okenske rolete (senčila)(pohištvo) 
200144 obešalniki (garderobna stojala) 
200108 obešalniki (pohištvo) 
200059 obešalniki za oblačila 
200016 objemke za kable ali pipe, plastične 
200211 obroči za sode, nekovinski 
200011 obročki za zavese 
200093 odmične stopnice za potnike, nekovinske 

200002 oglasni panoji 
200193 ogledala 
200274 ogledalca za v roko (toaletno zrcalce) 
200261 ogledalne ploščice 
200124 ogrodje za postelje, nekovinsko 
200123 okovje za okna, nekovinsko 
200125 okovje za vrata, nekovinsko 
200190 okrasne letvice za okvirjanje slik 
200033 okviri za krtače 
200225 okviri za slike 
200032 okviri za vezenje 
200034 omare za namizno posodo 
200122 omare za shranjevanje živil, nekovinske 
200044 omare za spise 
200031 omare za steklenice 
200014 omare, kredence 
200192 omarice s ključavnico 
200015 omarice za domače lekarne 
200048 oprema za krste, nekovinska 
200258 otroške hodulje 
200022 otroške stajice 
200146 palete za rokovanje z blagom, nekovinske 
200105 palice za stopniščne tekače 
200001 panji 
200096 panoji iz lesa ali plastike 
200058 pasje ute 
200042 pipe za sode, nekovinske 
200036 pisalne mize 
200180 pisalne mize 
200037 pisarniško pohištvo 
200244 pisemski nabiralniki, nekovinski, nezidani 
200072 pladnji, nekovinski 
200003 plastične dekoracije za prehrambene izdelke 
200100 plastične embalažne posode 
200260 plastične kartice (ključi) (nekodirane) 
200173 plastične obrobe za pohištvo 
200262 plastični škripci za žaluzije 
200069 plavajoče posode, nekovinske 
200199 pletarski izdelki 
200160 pletena slama, razen rogoznic 
200030 plutovinasti zamaški 
200029 plutovinasti zamaški za steklenice 
200275 podloge za otroške stajice 
200091 podporni količki za rastline ali drevesa 
200116 podstavki za cvetlične lončke 
200120 podstavki za sode 
200267 pogrebne žare 
200172 pohištvene police 
200113 pohištveno ogrodje, nekovinsko 
200041 pohištvo 
200219 pokrovčki za steklenice, nekovinski 
200099 pokrovi za pomivalna korita 
200112 pokrovi za posode, nekovinski 
200062 police za omare za spise 
200095 police za pisalne stroje 
200191 police za skladiščenje 
200228 posode iz lesa ali plastike 
200013 posrebreno steklo (ogledala) 
200102 postelje 
200077 posteljna oprema (blazine, žimnice, postelje), razen 

posteljnega perila 
200026 posteljni okviri, leseni 
200279 preproge za previjanje dojenčkov (podloge) 
200235 pručke 
200152 pulti 
200067 pulti (prodajalne) 
200133 ratan 
200057 razstavna stojala 
200200 razstavne vitrine (pohištvo) 
200259 reklamni objekti, ki se napihnejo 
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200303 regali 
200117 rešetkaste jasli za krmo 
200174 rezervoarji (nekovinski, nezidani) 
200018 ribje kosti (neobdelane ali pol obdelane) 
200083 risalne mize 
200208 ročaji za metle, nekovinski 
200075 ročaji za nože, nekovinski 
200142 ročaji za orodje, nekovinski 
200088 ročni mizarski izdelki 
200074 roževina, neobdelana ali pol obdelana 
200151 s stropa viseče figurice za dekoracijo 
200004 satnice za čebelnjake 
200150 satovje 
200050 sedeži 
200222 servirne mizice (pohištvo) 
200254 servirni vozički (pohištvo) 
200251 sidrne boje, nekovinske 
200256 skrinje za igrače 
200207 skrinje, nekovinske 
200237 skrinjice za nakit, ne iz plemenitih kovin 
200162 slamnate obrobe 
200159 slamnjače 
200131 slonovina, neobdelana ali pol obdelana 
200210 sodčki, nekovinski 
200119 sodi, nekovinski 
200218 sorniki, nekovinski 
200234 spalne vreče, za kampiranje 
200141 stojala za branje brevirjev 
200134 stojala za časopise 
200164 stojala za dežnike 
200053 stojala za klobuke 
200270 stojala za knjige (pohištvo) 
200118 stojala za puške 
200212 stojala za računske stroje 
200135 stojala za revije 
200115 stojala za rože (pohištvo) 
200050 stoli 
200095 strojepisne mizice 
200046 ščitniki za kurišča pri kaminu 
200228 škatle iz lesa ali plastike 
200109 škatle za gnezdenje 
200008 škatle za gnezdenje za domače ljubljence 
200084 škatle za razdeljevanje brisač, pritrjene, nekovinske 
200233 školjčne lupine 
200094 šolsko pohištvo 
200168 šotorski klini, nekovinski 
200196 štirinožna stojala (pohištvo) 
200197 table za obešanje ključev 
200130 tablice s številkami, nekovinske 
200154 tablice za imena, nekovinske 
200235 tabureti (stoli brez naslonjala) 
200174 tanki, rezervoarji (nekovinski, nezidani) 
200056 tečaji za vrata, nekovinski 
200126 tnala za sekanje mesa 
200189 toaletne mizice 
200073 trakovi iz plute 
200177 trakovi za zavezovanje zaves 
200145 transportne palete, nekovinske 
200265 transportni drogovi (ogredje) 

200178 trstičje za pletenje 
200104 tuljave za navijanje gumijastih cevi, ne mehanske, 

nekovinske 
200103 tuljave za odvijanje gumijastih cevi, ne mehanske, 

nekovinske 
200205 umetnine iz lesa, voska, mavca ali plastike 
200039 umetno satje za čebelnjake 
200137 umivalniki (pohištvo) 
200213 vehe, nekovinske 
200110 ventilatorji za osebno rabo (neelektrični) 
200231 ventili za odtočne cevi, plastični 
200236 ventili za vodovodne pipe, plastični 
200186 ventili, nekovinski, ne kot strojni deli 
200215 vijaki, nekovinski 
200257 visoki otroški stoli 
200198 vitrine za porcelan in steklenino 
200230 vodne postelje, ne za medicinske namene 
200060 voščene figure 
200266 vozički za računalnike (stojala) (pohištvo) 
200170 vrata za pohištvo 
200157 vzglavne blazine 
200158 vzglavne blazine, napolnjene z zrakom, ne za 

medicinske namene 
200195 vzglavniki 
200185 vzmetnice 
200228 zaboji iz lesa ali plastike 
200128 zaboji iz letev, gajbe 
200207 zaboji, nekovinski 
200217 zagozde (zatiči), nekovinski 
200216 zakovice, nekovinske 
200220 zamaški za steklenice, nekovinski 
200220 zamaški za steklenice, razen iz stekla, kovine ali 

gume 
200214 zamaški, ki se zalijejo z voskom, nekovinski 
200214 zamaški, nekovinski 
200299   zapahi za okna, nekovinski 
200300   zapahi za vrata, nekovinski 
200165 zasloni (paravani) (pohištvo) 
200046 zasloni pri kaminu 
200252 zaščitna pokrivala za shranjevanje oblačil v 

skladiščih 
200129 zaščitne prevleke za shranjevanje oblačil 
200296   zaustavljalci vrat, nekovinski in ne iz gume 
200297   zaustavljalci za okna, nekovinski in ne iz gume 
200023 zibke 
200232 zidni vložki, nekovinski 
200183 zofe 
200201 zračne blazine (majhne), ne za medicinske namene 
200202 zračne blazine (velike), ne za medicinske namene 
200268 zvonila na veter (dekoracija) 
200136 žaluzije iz letvic, notranje 
200281 žaluzije iz papirja 
200282 žaluzije za okna iz blaga, notranje 
200089 želvovina 
200079 žimnice 
200179 živalska kopita 
200010 živalski kremplji 
200035 živalski rogovi 

21 Priprave ter posode za gospodinjstvo ali kuhinjo; glavniki in gobe; ščetke (razen čopičev); materiali za 
ščetkarstvo; čistilne priprave; jeklena volna; surovo ali delno obdelano steklo (razen stekla za 
gradbeništvo), steklenina, porcelan in fajansa, ki jih ne obsegajo drugi razredi. 

210331 abrazivne gobe za kožo 
210344 aparati za odstranjevanje make- up-a 
210301 banjice za dojenčke, prenosne 
210268 bombažni odpadki za čiščenje 
210174 cedila 
210288 cedila za čaj 

210088 cedila za gospodinjstva 
210183 cevni nastavki za kangle za zalivanje 
210012 cevni nastavki za škropilnice 
210282 cunje za brisanje prahu 
210209 čajni servisi 
210222 čajniki 
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210246 čajniki (kotlički za kuhanje čaja), ne iz plemenitih 
kovin 

210232 čaše 
210023 čebri 
210196 čebri za led 
210028 česalniki, čohalniki za živali 
210168 čistilne krpice 
210104 čistilne priprave, ročne 
210240 čopiči za britje 
210361   čopiči za ličila 
210147 čopiči za smolo, z dolgim ročajem 
210144 čutarice 
210289 čutarice 
210040 demižoni 
210169 deske za kruh 
210055 dlaka za krtače 
210252 doprsni kipi iz porcelana, gline ali stekla 
210064 držala za jedilne liste 
210027 dulci (rilčki) za nalivanje 
210236 ekonom lonci, ne električni 
210345 električne naprave, ki privlačijo in uničujejo mrčes 
210119 emajlirano steklo 
210128 etuiji za glavnike 
210285 figurice iz porcelana, keramike, gline ali stekla 
210248 filtri za čaj v obliki bunke 
210260 friteze, ne električne 
210122 garniture za shranjevanje začimb 
210183 glavice za kangle za zalivanje 
210076 glavniki 
210075 glavniki za živali 
210176 glavniki, električni 
210129 glinaste posode 
210280 gobe za gospodinjske namene 
210159 gospodinjske potrebščine 
210239 grelci za stekleničke za dojenčke, ne električni 
210343 grelci iz blaga za čajnike 
210259 grobe kuhinjske krpice (strgalniki) 
210110 grobi glavniki 
210293 hladilne naprave za gospodinjstva, ki vsebujejo 

tekočine za izmenjavo toplote 
210047 hladilne steklenice 
210224 hranilniki 
210263 irhovina, za čiščenje 
210008 iztepači za preproge 
210238 iztepači, ne električni 
210279 izveski iz porcelana ali stekla 
210311 jedilne palčke 
210263 jelenova koža, za čiščenje 
210214 jušniki 
210106 kadi za pranje perila 
210056 kadilnice (posode za kadilo) 
210015 kangle za škropljenje 
210016 kangle za zalivanje 
210063 karafe 
210287 kavne ročke, ne električne 
210255 kavni servisi 
210068 keramični izdelki za gospodinjstvo 
210217 kipi iz porcelana, gline, keramike ali stekla 
210078 kitajski porcelan 
210302 kletke za hišne ljubljence 
210313 kljukice za oblačila 
210120 kopita za čevlje 
210002 korita za hrano 
210095 korita za živino 
210340 košare za odpadni papir 
210170 košare za piknik, s priborom 
210017 košarice za kruh 
210266 koši za gospodinjstvo 
210070 kotlički za kuhanje 
210049 kovinska nabodala za kuho 

210211 kovinske posode za pripravo šerbetov in hladnih 
pijač 

210036 kovinske škatle za papirne brisače 
210085 kozarci 
210166 kozarci iz opalnega stekla 
210319 kozarci za pitje 
210087 kozmetični pripomočki 
210098 kristal (steklenina) 
210074 krmilna korita za živali 
210074 krmišča 
210212 krožnički za pod skodelice 
210125 krpe za brisanje prahu s pohištva 
210077 krpe za čiščenje 
210303 krpe za pomivanje tal 
210168 krpice za čiščenje 
210014 krtače 
210278 krtače za čiščenje rezervoarjev in kontejnerjev 
210073 krtače za konje 
210071 krtače za obutev 
210304 krtače za pomivanje posode 
210137 krtače za ribanje 
210052 krtače za steklene svetilke 
210051 krtače za telesno nego 
210251 krtače, električne (razen kot deli strojev) 
210053 krtače, razne 
210050 krtačke za nohte 
210215 krtačke za obrvi 
210326 kuhalnice za mešanje (kuhinjski pripomoček) 
210274 kuharske potrebščine, ne električne 
210026 kuhinjska posoda 
210272 kuhinjska posoda 
210108 kuhinjske deske za rezanje 
210273 kuhinjske potrebščine 
210156 kuhinjske zajemalke 
210025 lavorji 
210121 lijaki za natakanje 
210179 likalne mize 
210153 lonci 
210181 lončene kozice 
210193 lončene posode 
210129 lončenina 
210271 lončki (ročke) 
210257 lončki za kuhanje filter kave, ne električni (voda 

pronica skozi filter s kavo na dno lončka) 
210133 lončki za rože 
210117 lončki za tekoče milo 
210330 lopatice (kuhinjski pripomoček) 
210102 lopatice (namizni pribor) 
210177 lopatke za serviranje kolačev 
210264 loščilniki za čevlje, ne električni 
210080 loščilniki, neelektrični 
210157 majolke 
210054 material za izdelavo krtač 
210140 menažke 
210158 mešalci za gospodinjstva, ne električni 
210314 mešalci za koktajle 
210082 mešalniki za koktajle 
210096 mešalniki, ne električni, za gospodinjstva 
210020 metle 
210021 metle za preproge 
210134 metlice za stepanje (npr. snega iz beljakov), ne 

električne 
210216 mišolovke 
210158 mlinčki za gospodinjstva, ne električni 
210254 mlinčki za kavo, ročni 
210184 mlinčki za poper, ročni 
210079 modeli (kuhinjske potrebščine) 
210103 modeli za kuho 
210142 modeli za torte 
210135 mopi (metle iz resic) 
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210339 mopi (ožemalniki za mope) 
210069 muhalniki 
210069 muholovci 
210227 namizna posoda (razen nožev, vilic in žlic) 
210292 namizna stojala za kis in olje 
210090 namizna stojala za nože 
210235 namizni krožniki 
210333 namizni krožniki za enkratno uporabo 
210219 namizni podstavek (pogrinjek) 
210001 napajališča (korita za vodo) 
210094 napenjalniki za kravate 
210221 napenjalniki za obleko 
210186 naprave in stroji za poliranje za gospodinjstva, ne 

električni 
210013 naprave za zalivanje 
210115 neseserji (toaletni kovčki) 
210192 nočne posode 
210334 nosilci za brisače v obliki prečk in obročev 
210335 nosilci za WC papir 
210305 notranji terariji (gojenje rastlin) 
210316 noži (rezila) za pecivo (biskvite) 
210328 noži (rezila) za pecivo (torte) 
210011 obročki za perutnino 
210200 obročki za prtičke 
210018 obročki za ptice 
210048 odpirači za steklenice 
210043 odpirači za steklenice (za plutovinaste zamaške) 
210126 ogrodje z vrvmi za sušenje perila 
210341 okenski zabojčki za rože 
210173 papirnati krožniki 
210180 papirnati pladnji za gospodinjstva 
210150 pasti za insekte 
210198 pasti za podgane 
210309 pekači za vafle, ne električni 
210006 perilniki (ribežni za perilo) 
210281 pernata omela za prah 
210178 pipete (kapalke za preizkušanje vina) 
210267 pladnji za gospodinjstvo 
210040 pletenke 
210107 plošče, ki preprečujejo kipenje mleka 
210124 podstavki za gobice 
210165 podstavki za jajca 
210270 podstavki za krožnike 
210112 podstavki za likalnike 
210258 podstavki za vrče, ne papirnati in ne deli namiznega 

perila 
210337 pokrovi za akvarije 
210253 pokrovi za cvetlične lončke, ne iz papirja 
210031 pokrovi za posode za maslo 
210092 pokrovke za lonce 
210269 pokrovke za sklede (plitve) 
210065 ponve 
210136 ponve za cvrtje z odcejalnikom za mast 
210185 poprnice 
210230 poslikana steklenina 
210189 posoda iz porcelana 
210199 posode za gospodinjstvo ali kuhinjo 
210317 posode za kekse 
210084 posode za lepilo 
210030 posode za maslo 
210034 posode za pitje 
210310 posode za shranjevanje kruha 
210194 posode za smeti 
210062 posode, ki držijo toploto 
210099 posodice za delanje ledu 
210082 posodice za mešanje koktajlov 
210191 posodice za milo 
210261 prenosne hladilne torbe, ne električne 
210093 prevleke za likalne mize 

210160 pribor (metlice in lopatke) za pobiranje drobtin z 
mize 

210187 pripomočki za poliranje, razen preparatov, papirja in 
kamna 

210041 priprava za sezuvanje škornjev 
210277 priprave za odstranjevanje neprijetnih vonjav, za 

osebno uporabo 
210139 priprave za vsrkavanje dima, za gospodinjstva 

(nape) 
210144 priročne, popotne stekleničke 
210233 pršilci aerosolov, ne za medicinske namene 
210019 ptičje banjice 
210059 ptičje kletke 
210148 pudrne blazinice 
210195 pudrnice 
210116 razdeljevalci za toaletni papir (držala) 
210228 razpršilniki za parfume 
210206 razpršilniki za vrt 
210141 raztegovalniki za rokavice 
210145 ražnji, roštilji 
210061 rešeta (gospodinjske potrebščine) 
210067 rešeta za pepel (gospodinjske potrebščine) 
210256 ročke za kuhanje filter kave, ne električni (voda 

izpareva skozi filter s kavo v gornji del ročke) 
210329 ročne črpalke za odmašitev odtokov 
210162 ročni mlinčki za gospodinjstva 
210086 rogovi za pitje 
210290 rokavice za gospodinjske namene 
210294 rokavice za poliranje 
210058 servirni pladnji 
210207 servisi (namizni pribor) 
210155 servisi za liker 
210111 sesalci za prah, ne električni 
210118 sifoni za gazirano vodo 
210097 sita (gospodinjske potrebščine) 
210208 sklede (plitve) 
210203 sklede za solato 
210154 sklede za zelenjavo 
210039 skodele 
210220 skodelice 
210318 skodelice iz papirja ali plastike 
210089 skodelice za sadje 
210218 sladkornice 
210342 slamice za pitje 
210315 slaščičarske vrečke za izdelavo dekoracij 
210194 smetnjaki 
210336 sobni akvariji 
210338 sobni terariji (vivariji) 
210204 solnice 
210171 spone za moške hlače 
210253 srajčke za cvetlične lončke, ne papirnate 
210231 stekla za šipe vozil (polproizvod) 
210114 steklen prah za dekoracijo 
210284 steklena vlakna, ne za izolacijo ali tkanine 
210005 steklena volna za čiščenje 
210152 steklena volna, ne za izolacijo 
210009 steklene bučke 
210243 steklene posode (s pokrovom) 
210044 steklene sklede 
210033 stekleni bokali 
210161 stekleni mozaiki, ne za gradbeništvo 
210042 stekleni pokrovčki 
210042 stekleni zamaški 
210265 stekleni zvoni za pokrivanje sira 
210045 steklenice 
210057 stekleničke za kis in olje 
210228 stekleničke za razprševanje parfumov 
210167 steklenina iz opalnega stekla 
210229 steklo z vgrajenimi električnimi prevodniki 
210143 steklo za ogledala 
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210149 steklo, neobdelano ali delno obdelano, razen za 
gradbeništvo 

210332 stiskalnice za česen (kuhinjski pripomočki) 
210138 stiskalnice za sadje za gospodinjstva, ne električne 
210363 stiskalnice za tortilje, neelektrične 
210241 stojala za čopiče za britje 
210210 stojala za prtičke 
210146 stojala za ražnje, roštilje 
210132 stojala za rože 
210205 stojala za sušenje perila 
210275 stojala za zobotrebce 
210146 stojala za žare 
210306 stranišča za hišne ljubljence (škatle, pladnji) 
210197 strgalniki (gospodinjske potrebščine) 
210327 strojčki za pripravo rezancev (ročni) 
210286 sukanci in niti iz steklenih vlaken, ne za šivanje 
210245 svečniki 
210188 svinjske ščetine 
210364   ščetke za smučarski vosek 
210313 ščipalke za perilo 
210244 škatle za bonbone 
210038 škatle za čaj 
210325 škatle za hrano 
210037 škatlice za milo 
210013 škropilnice 
210308 taljeno kremenovo steklo (polproizvod), razen za 

gradbeništvo 
210323 termične izolacijske vrečke 
210322 termične posode (ne na električno gretje) 
210046 termos steklenice 
210046 termovke 
210123 toaletne gobice 
210225 toaletne potrebščine 
210007 toplotno izolirane posode za hrano 
210035 toplotno izolirane posode za pijače 

210022 trebušaste steklenice (stekleni baloni) 
210009 trebušaste stekleničke (ampule) 
210242 tulci pri svečniku, ki držijo svečo 
210312 tulje za čiščenje 
210295 ugaševalniki za sveče 
210164 umetna jajca za gnezda 
210234 umetnine iz porcelana, gline ali stekla 
210100 usnje za poliranje 
210262 ustne prhe za čiščenje zob 
210175 valjarji za gospodinjstva 
210190 vaze 
210023 vedra 
210127 vedra iz tkanih materialov 
210196 vedra za led 
210362   vedra z ožemalnikom za mop 
210101 veliki lonci 
210283 vlakna iz kremenovega stekla, ne za tkanine 
210163 volneni odpadki za čiščenje 
210271 vrči 
210291 vrči s pokrovom 
210232 vrčki 
210032 vrčki za pivo 
210324 vrtljivi namizni pladnji za hrano 
210321 vrtnarske rokavice 
210223 zapenjači gumbov (pri gamašah, čevljih, rokavicah) 
210091 zapirala za pokrovke za velike lonce, kotle 
210320 zobna nitka 
210250 zobne ščetke 
210276 zobne ščetke, električne 
210105 zobotrebci 
210226 žare 
210145 žari 
210066 žičnate (kovinske) gobice za čiščenje 
210010 živalske ščetine (ščetinarstvo in čopičarstvo) 
210213 žlice za obuvanje 

22 Vrvi, vrvice, mreže, šotori, ponjave, jadra, vreče (ki jih ne obsegajo drugi razredi); tapetniški materiali 
za polnjenje (razen gume ali umetnih snovi); surovi tekstilni vlakneni materiali. 

220102 baldahini iz sintetičnih materialov 
220026 bombažna preja (bombažno tulje) 
220090 bombažni odpadki za vatiranje in kot polnilo 
220052 česana volna 
220055 dreta (čevljarska) 
220070 esparto vlakna (vrsta trave) 
220059 jadra 
220105 jadra za jadranje na snegu 
220081 jermeni za rokovanje z bremeni, nekovinski 
220046 juta 
220084 kabli, nekovinski 
220012 kamelja dlaka 
220047 kapok 
220087 karbonska vlakna za tekstilno uporabo 
220001 katranizirana jadrovina za opaž v premogovnikih 
220002 katranizirane ponjave (jadrovina) 
220019 kokoni 
220018 kokosova vlakna 
220027 konjska dlaka 
220013 konoplja (vlakna) 
220005 lesna volna 
220004 lesni oblanci 
220023 lestve iz vrvi 
220054 ličje (vlakna) 
220101 linters (bombažna vlakna) 
220058 markize (senčniki) iz tekstilij 
220009 maskirne mreže 
220085 maskirne ponjave 
220030 material za blazinjenje, ne iz gume ali umetnih snovi 
220051 mikana volna 
220074 morska trava kot polnilo 

220049 mrežaste tekstilije 
220094 mreže 
220074 na obalo naplavljena morska trava 
220081 naramni trakovi za rokovanje z bremeni, nekovinski 
220025 neobdelani bombaž 
220016 odpadki surove svile 
220069 omoti in vreče iz tekstilij za embaliranje 
220073 ostrižena volna 
220072 ovčje runo 
220038 papirnate vrvice 
220082 pasovi za rokovanje z bremeni, nekovinski 
220028 perje 
220064 perje kot polnilo pri tapetništvu 
220057 perje za posteljnino 
220030 polnila, ne iz gume ali umetnih snovi 
220075 ponjave za vozila, ne pritrjene 
220071 ponjave, šotorska krila 
220104 poštne vreče 
220029 puh 
220067 rafija (vlakna) 
220066 ramija (vlakna) 
220011 ribiške mreže 
220077 sisal 
220062 slama kot polnilo pri tapetništvu 
220080 slamnata embalaža za zaščito steklenice 
220093 steklena vlakna za tekstilno uporabo 
220008 surova svila 
220010 surova tekstilna vlakna 
220056 surovo laneno platno 
220040 svileni odpadki 
220071 šotori 
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220076 tekstilna vlakna 
220007 tekstilni odpadki za polnila (volna ali bombaž) 
220082 trakovi za rokovanje z bremeni, nekovinski 
220003 trakovi za vezanje vinske trte 
220063 trakovi za zavijanje in vezanje, nekovinski 
220078 trakovi za zavijanje in vezanje, nekovinski 
220044 trave kot polnilo pri tapetništvu 
220014 tulje 
220092 umetna vlakna za tekstilno uporabo 
220061 vata kot polnilo pri tapetništvu 
220060 vata za filtriranje 
220086 vezne vrvi za kmetijske namene, nekovinske 
220043 viseče mreže 
220037 vlakna iz kremenovega stekla za tkanine 
220103 vlečne vrvi za avtomobile 
220033 volna za tapetništvo (polnilo) 
220050 volna, surova ali obdelana 
220041 volneni odpadki 
220107 vreče (mrtvaške za trupla) 
220069 vreče in omoti iz tekstilij za embaliranje 
220068 vreče za shranjevanje in transport nepakiranega 

blaga 

220106 vrečke za pranje nogavic 
220021 vrvi 
220015 vrvi iz konoplje 
220091 vrvi za embaliranje 
220088 vrvi za okna (močne vrvi za pričvrstitev uteži na 

angleška okna) 
220036 vrvi za vezanje jader 
220042 vrvi za vezanje snopov 
220020 vrvi, nekovinske 
220035 vrvice 
220089 vrvice (za obešanje slik itd.) 
220022 vrvice za biče 
220032 vrvice za embaliranje 
220039 vrvice za mreže 
220079 vrvice za zavijanje in vezanje, nekovinske 
220045 vrvice za žaluzije 
220048 zanke (pasti) 
220083 zanke za rokovanje z bremeni, nekovinske 
220031 zaščitna embalaža (polnila in ovoji), ne iz gume ali 

umetnih snovi 
220006 žaganje 
220065 živalska dlaka 

23 Sukanci in niti za tekstilno uporabo. 

230008 bombažna preja 
230002 bombažni sukanci in preje 
230019 elastični sukanci in preje za tekstilno uporabo 
230018 gumijasti sukanci in preje za tekstilno uporabo 
230032 kovinska nitka za vezenje 
230013 laneni sukanci in preje 
230001 preje 
230031 prejica za vezenje 
230020 sintetični sukanci in preje za tekstilno uporabo 
230010 snedena vlakna 
230001 sukanci 
230017 sukanci in preje iz fiberglasa za tekstilno uporabo 

230011 sukanci in preje iz jute 
230006 sukanci in preje iz kokosovih vlaken 
230005 sukanci in preje iz konoplje 
230014 sukanci in preje iz rayona (umetne svile) 
230015 sukanci in preje za krpanje 
230009 sukanci in preje za šivanje 
230003 sukanci in preje za vezenje 
230016 svilena preja 
230007 svileni sukanci in preje 
230012 volnena preja 
230004 volneni sukanci in preje 

24 Tkanine in tekstilni proizvodi, ki jih ne obsegajo drugi razredi; pregrinjala za postelje in mize. 

240054 barhant 
240038 blaga za perilo 
240028 bombaž (tkanina) 
240072 brisače iz raznih tkanin 
240087 brisače za obraz 
240011 brokat 
240037 damast 
240034 debele, volnene odeje za potovanja 
240022 dolgi namizni prti 
240044 droget (vrsta debelega volnenega blaga za 

pokrivala) 
240046 elastične tkanine 
240090 esparto, rogoz 
240043 etamin (tkanina) blago za zastave 
240027 filc 
240050 flanela 
240051 flanela za higienske namene 
240052 friz (debela kosmata tkanina) 
240040 frotir (tkanina) 
240056 gaza 
240077 gladek pliš 
240016 groba platna iz konoplje 
240057 gumirano platno, ne za pisarniško uporabo 
240062 jersey (blago) 
240095 kaliko, katun 
240054 keper 
240005 kopalniško perilo, razen oblačila 
240035 krep (tkanina) 
240036 krepon (grob krep, tkanina) 
240048 krpe za brisanje kozarcev 
240067 lanene tkanine 

240001 lepljive tkanine, ki se pritrdijo z likanjem (flizelin) 
240073 marabu (blago) 
240093 mrežaste zavese 
240079 mreže proti komarjem 
240041 mrtvaški prti 
240033 namizni prti, ne papirnati 
240076 namizni prtički iz tekstila (blaga) 
240070 namizno perilo (ne iz papirja) 
240098 netkane tekstilije (koprena) 
240069 obdelano platno (za perilo) 
240106 odeje iz blaga za tiskarstvo 
240121 odeje za domače živali 
240097 okrogli namizni prtički, ne papirnati 
240071 perilo za gospodinjstvo 
240045 pernice za noge 
240018 platna iz konoplje 
240031 platnene rjuhe 
240074 platnene rjuhe za žimnice 
240013 platno 
240053 platno za sir 
240092 pleteno blago 
240020 podloge za čevlje (tkanina) 
240019 podloge za klobuke 
240039 podloge za obleke (tekstil, blago) 
240015 podloge za tapiserije in vezenje 
240049 podloge za vezenje, tiskane 
240113 pogrinjki (ne iz papirja) 
240117 pohištvena prekrivala iz tekstila 
240118 pokrovi za straniščne školjke (tekstil) 
240061 poslikan kaliko, katun (poslikan indijski bombaž) 
240029 posteljna pregrinjala 
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240114 posteljne prevleke 
240032 posteljne prevleke iz papirja 
240099 posteljnina 
240068 posteljno perilo 
240025 povoščena platna za namizne prte 
240006 prapori, zastave 
240080 prevleke za blazine 
240115 prevleke za blazine 
240112 prevleke za okrasne blazine 
240075 prevleke za pohištvo iz umetnih snovi 
240030 prevleke za žimnice 
240096 prtički kot podstavki za steklenice in kozarce 
240083 ramie (blago) 
240058 raševina (tkanina za vreče) 
240084 rayon (blago) 
240078 robčki iz blaga 
240101 robčki iz blaga za odstranjevanje ličila 
240055 rokavice za umivanje 
240076 serviete iz blaga 
240081 sintetični materiali (nadomestki za tkanine) 
240100 spalne vreče, tekstilne 
240104 stekleni materiali za tkanine 
240088 svila (blago) 
240060 svilene tkanine za šablone, za tiskanje vzorcev 
240010 škrobljeno platno 
240091 taft (blago) 
240103 tapiserije iz blaga 
240008 tekstilije (blago, tkanine) 

240007 tekstilije za biljardne mize 
240105 tekstilije za filtriranje 
240009 tekstilije za sita 
240102 tekstilne etikete 
240012 tekstilni materiali 
240089 til 
240063 tkanine iz jute 
240017 tkanine iz konoplje 
240002 tkanine za balone, nepropustne za pline 
240021 tkanine za obutev 
240004 tkanine za tapeciranje pohištva 
240116 tkanine za tekstilno rabo 
240055 toaletne rokavice 
240003 umetno krzno (tekstilije) 
240111 vezeno blago 
240064 volnena blaga 
240023 volnena škotska blaga 
240064 volnene tkanine 
240047 vrvice, ki zadržujejo zastor 
240042 zastave, ne papirnate 
240059 zaščitna pregrinjala za pohištvo 
240085 zavese iz naravnih ali umetnih tkanin 
240119 zavese za tuš iz tekstila ali plastike 
240082 zavese za vrata 
240094 zefir, cefir (blago) 
240103 zidne tapete, tekstilne 
240026 žame 
 

25 Oblačila, obutev, pokrivala. 

250009 baretke 
250147 body-ji 
250011 boe (za okrog vratu) 
250076 cilindri 
250110 cokle 
250101 copati, natikači 
250012 čepice, kape (pokrivala) 
250130 čevlji 
250006 damske nogavice 
250161 dekorativni robčki za žepke 
250010 delovne halje 
250010 delovne obleke 
250087 dežni plašči 
250144 dolga spodnja krila 
250033 domače halje 
250073 espadrile 
250080 galoše 
250062 gamaše 
250088 gamaše (nogavice brez stopala) 
250175 gležnarji 
250066 gornja oblačila 
250061 gornji deli obutve 
250133 grelci za noge, ne električni 
250064 hlače 
250164 hlačna krila 
250051 hlačne nogavice 
250158 kape za tuširanje 
250016 kapice za čevlje 
250027 kapuce (oblačila) 
250046 klobuki 
250053 kombinezoni (oblačila) 
250052 kombinezoni za smučanje na vodi 
250146 kombineže 
250057 konfekcijska oblačila 
250075 kopačke 
250125 kopalke 
250125 kopalne hlačke 
250124 kopalne kape 
250126 kopalne obleke 

250005 kopalni copati 
250127 kopalni plašči 
250055 korzeti 
250048 kovinske podkvice za obutev 
250020 kratka ženska ogrinjala 
250063 kratke hlače 
250036 kratke nogavice 
250060 kravate 
250049 krznena oblačila 
250074 krznene štole 
250168 legice (hlače brez stopal) 
250093 livreje 
250094 telovadni dresi  
250155 majice 
250095 manšete 
250163 maske (za spanje) 
250153 maškaradni kostumi 
250035 mašne obleke 
250100 mitre (škofovske kape) 
250114 modrčki 
250042 moške srajce 
250044 moške srajce s kratkimi rokavi 
250097 mufi (oblačila) 
250142 naglavni trakovi (oblačila) 
250043 naprsniki pri srajcah (prednji deli srajc) 
250018 naramnice 
250018 naramnice, oblačilne 
250068 narejene podloge za oblačila 
250098 naročnice (cerkvena oblačila) 
250004 natikači za kopanje 
250059 naušniki (oblačila) 
250007 nogavice, ki vpijajo znoj 
250041 notranji podplati 
250045 oblačila 
250077 oblačila iz gabardena 
250150 oblačila iz imitacije usnja 
250089 oblačila iz jerseya 
250122 oblačila iz papirja 
250151 oblačila iz usnja 
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250149 oblačila za gimnastiko 
250065 oblačila za kolesarje 
250002 oblačila za motoriste (oblačila) 
250104 oblačila za na plažo 
250092 oblačila za novorojenčke 
250056 obleke 
250003 obutev 
250105 obutev za na plažo 
250075 obutev za nogomet 
250028 ogrodje za klobuke 
250024 okrogle čepice 
250069 ovratne rute 
250020 ovratniki (oblačila) 
250050 ovratniki, ki se odpnejo 
250123 pajčolani (oblačila) 
250084 pajčolani za čez glavo in rame (npr. nunski) 
250099 palčniki (rokavice) 
250162 papirnati klobuki (oblačila) 
250143 parke (daljše jakne s kapuco) 
250031 pasovi (oblačila) 
250160 pasovi za denar (oblačilo) 
250039 pasovi za nogavice 
250102 pelerine 
250131 pete 
250008 pete za damske nogavice 
250116 petni vložki za obutev 
250148 pisane ovratne rute (bandanna) 
250108 pižame 
250086 plašči 
250032 pledi (šali, rute) 
250071 pletenine 
250013 pletenine, nogavice 
250120 podloženi suknjiči 
250129 podplati za obutev 
250037 podveze za kratke nogavice 
250038 podveze za nogavice 
250047 pokrivala 
250015 polškornji 
250165 pončo 
250017 potnice (vložki, všivki za znoj) 
250058 hlačke za dojenčke (oblačila) 
250115 površniki 
250096 predpasniki (oblačila) 
250070 prepasice 

250001 protidrsniki na čevljih in škornjih 
250107 puloverji 
250169 puloverji kot obleke 
250159 ribiški telovniki 
250067 rokavice (oblačila) 
250021 rute, šali 
250103 s krznom podloženi plašči 
250111 sandali 
250154 sariji 
250166 sarong 
250030 senčniki (klobučarstvo) 
250030 senčniki za čepice 
250128 slinčki, ne papirnati 
250145 smučarski čevlji 
250167 smučarske rokavice 
250023 spodnje hlače (lahko dolge) 
250112 spodnje hlače, oprijete 
250026 spodnje perilo 
250054 spodnje perilo, ki vpija znoj 
250078 stezniki 
250079 stezniki (kot hlačke ali pasovi za nogavice) 
250121 suknjiči 
250034 svitri 
250014 škornji 
250019 škornji na vezalke 
250132 športni copati 
250141 športni čevlji 
250085 telovadni copati 
250082 telovniki 
250117 toge (oblačila) 
250083 trakovi pod nogo, ki napenjajo hlačnice ali gamaše 
250156 turbani 
250157 umetniške kravate (s široko pentljo) 
250119 uniforme 
250072 vložki pri ženskih bluzah 
250040 zgornji deli škornjev 
250134 žeblji za nogometne čevlje 
250090 ženska krila 
250109 ženske obleke 
250022 ženske spodnje jopice (kamižole) 
250152 ženski šal-ogrinjalo (mantilla) 
250106 žepi za oblačila 
250025 životci (lahko z dolgimi rokavi) 

26 Čipke in vezenine, trakovi in vezalke; gumbi, kaveljčki in ušesca, bucike in igle; umetno cvetje. 

260055 blazinice za bucike 
260078 blazinice za igle 
260118 blazinice za rame za oblačila 
260075 bleščeči okraski za obleko (pozamenterija) 
260077 bleščice za obleke 
260018 bordure za oblačila 
260027 broške (modni dodatki) 
260083 cofi 
260003 čevljarske igle 
260068 čipkaste obrobe 
260066 čipkasti naborki 
260054 čipke za obrobo 
260058 čolnički za izdelavo ribiških mrež 
260063 čopki (pozamenterija) 
260069 črke za označevanje perila 
260095 elastični trakovi 
260131   entomološke igle 
260091 etuiji za šivanke 
260020 gobice za krpanje 
260021 gumbi 
260002 igle 
260039 igle za kodranje las 
260007 igle za krpanje 
260041 igle za lase 

260009 igle za pletenje 
260005 igle za stroje za česanje volne 
260004 igle za šivanje 
260006 igle za vezavo knjig 
260132    igle za vezenje 
260100 igle, ne kot nakit 
260115 kape za barvanje las 
260052 kaveljčki (drobna galanterija) 
260122 kaveljčki za preproge 
260098 kaveljčki za steznike 
260033 kaveljčki za vezalke na čevljih 
260044 kite iz las 
260123 kroglice, ne za izdelavo nakita (perle) 
260130 kompleti za šivanje 
260081 krpice iz tkanine, ki se ob likanju primejo (za 

krpanje) 
260051 kvačke za vezenje 
260126 lasje, človeški 
260044 lasje spleteni v kite 
260038 lasni okraski 
260125 lasni podaljški 
260043 lasulje 
260079 lasulje 
260028 modni dodatki (vezenine) 
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260032 monogrami za označevanje perila (črke ali številke) 
260042 mrežice za lase 
260120 nabiralni trak za zavese 
260084 naborki za krila 
260086 naborki za oblačila 
260050 naprstniki 
260127 navijalke za lase 
260011 nojeva peresa (modni dodatki) 
260056 obrobe 
260036 obročki za luknjice za vezalke na čevljih 
260073 obročki za oblačila (kovinski, plastični,..) 
260035 okraski za čevlje, ne iz plemenitih kovin 
260016 okraski za klobuke, ne iz plemenitih kovin 
260111 okrasne krpice iz tkanine, ki se ob likanju primejo 

(za krpanje) 
260064 okrasne obrobe 
260062 okrasne vrvice 
260019 okrasne vrvice za obrobe 
260121 papirne navijalke za lase 
260082 peresa (modni dodatki) 
260080 pikot čipke (nazobčane) 
260046 podporniki za ovratnike 
260068 pozamenterija 
260070 pozamenterija, razen sukanca 
260074 ptičja peresa (modni dodatki) 
260060 resice 
260012 ribje kosti za steznike 
260085 rozete, kokarde (pozamenterija) 
260008 sedlarske igle 
260071 sljudaste bleščice 
260048 sponke za bluze 
260001 sponke za čevlje 
260119 sponke za hlače za kolesarje 
260015 sponke za lase 
260040 sponke za lase 
260026 sponke za naramnice 
260010 sponke za oblačila 
260031 sponke za pasove 
260048 sponke za steznike 

260093 srebrne vezenine 
260090 šila 
260049 škatle za šivanje 
260092 škatle za šivanke 
260045 številke za označevanje perila 
260112 številke za tekmovalce 
260076 trakovi (pozamenterija) 
260013 trakovi za lase 
260114 trakovi za lase 
260024 trakovi za na roko (oblačilni dodatki) 
260024 trakovi za označbe na rokavih 
260117 trakovi za priznanja 
260116 trakovi za sprijemanje (zapenjanje) 
260023 trakovi za zavihanje rokavov 
260014 umetne brade 
260065 umetne girlande 
260059 umetne rože 
260072 umetni brki 
260089 umetni čopi ali kite las (tupe) 
260061 umetno sadje 
260025 vajeti za vodenje otrok 
260099 venčki iz umetnih rož 
260034 vezalke 
260037 vezene obrobe (pozamenterija) 
260057 vezeni okraski v obliki girlande 
260028 vezenine 
260067 volneni trakovi 
260124 vretena za navijanje volne ali niti za vezenje 
260047 vrvice za oblačila 
260096 vrvice za obrobe, za oblačila 
260053 zadrge 
260087 zadrge za torbice 
260022 zaklopni gumbi (drukerji) 
260097 zaponke (dodatki za oblačila) 
260088 zaponke za čevlje 
260010 zaponke za oblačila 
260094 zlate vezenine 
260113 značke z ornamenti 
260101 značke, ne iz plemenitih kovin 

27 Preproge, predpražniki, rogoznice, linolej in drugi proizvodi za prekrivanje tal; netekstilne tapete. 

270010 avtomobilski tepihi 
270004 blazine za telovadnico 
270001 kopalniške preproge 
270014 linolej 
270015 podloge za preproge 
270008 predpražniki 
270011 preproge 
270011 preproge 
270012 protidrsne preproge 

270009 rogoznice iz trsja 
270006 rogoznice, predpražniki, preproge 
270002 talne obloge 
270007 tapete 
270004 telovadne blazine 
270017 tkane preproge za smučarske piste 
270003 umetna trava 
270016 vinilne talne obloge 
270013 zidne obloge, ne iz tekstilij 

28 Igre, igrače; izdelki za gimnastiko in šport, ki jih ne obsegajo drugi razredi; okraski za novoletno jelko. 

280216 aparati za arkadne video igre 
280173 aparati za metanje teniških žogic 
280214 aparati za video igrice 
280185 avtomobilčki z radijskim vodenjem 
280091 avtomobilski modelčki 
280114 backgammon (igra) 
280012 baloni (igrače) 
280171 barvno strelivo (paintball), športni rekvizit 
280019 biljardne krogle 
280026 bob sanke 
280032 boksarske rokavice 
280184 boksarske vreče 
280006 božična drevesa iz umetnih materialov 
280230 brezpilotni letalniki (igrače) 
280028 čevlji s klinami za drsanje 
280206 čipi za igre na srečo 
280033 črevo za loparje 

280049 dama (namizna igra) 
280226 deske z veslom (SUP)  
280177 deske za fitnes 
280057 deske za igranje dame 
280052 diski (športni artikli) 
280054 domine 
280099 drsalke 
280149 drsalnice, tobogani (igralno orodje) 
280078 družabne igre 
280023 frnikole za igro 
280227 giroskopi in stabilizatorji leta za modele letal 
280089 gledališke maske 
280101 glinasti golobi (tarče) 
280014 gugalni konjički 
280010 gugalnice 
280071 harpune (športni artikel) 
280086 hišice za punčke 
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280159 igra - zadevanje obročev na količek 
280024 igrače 
280004 igrače za hišne ljubljence 
280228 igralne palice za videoigre 
280208 igrače z polnilom 
280163 igrače-vozila 
280191 igralne karte 
280189 igralni avtomati, avtomatični in na kovance 
280203 igralni avtomati na kovance 
280202 igralni avtomati za igre na srečo 
280079 igre 
280156 igre na ploščah 
280005 igre z obroči 
280166 igrica pachinko 
280146 jadralna padala 
280127 jadralni zmaji (športni artikli) 
280169 jambori za jadrnice 
280167 jermenje za jadrnice 
280190 kalejdoskopi 
280195 kamuflažni zaslon (športni izdelki) 
280118 kapseljni (igrače) 
280178 karte za loterijo 
280207 karte za loterijske igre (za praskanje) 
280188 katapult (športni rekvizit) 
280106 kegljanje 
280022 keglji 
280204 klobučki iz papirja za zabave 
280025 kocke (igrače) 
280050 kocke (za kockanje) 
280181 kolesa za ruleto 
280059 kolesa za statično kolo za vadbo 
280017 kolesa za vadbo (statična) 
280186 kolofonija za atlete 
280198 kompleti modelov za sestavljanje (igračke) 
280192 konfeti 
280122 konice za biljardne palice 
280098 kotalke 
280020 krede za biljard 
280097 krogi za metanje (gumijasti, kovinski, iz vrvi) 
280158 leteči disk (igrača) 
280007 loki za lokostrelstvo 
280008 lokostrelska oprema 
280081 loparji za igre 
280087 lutke na vrvici 
280160 mah-jong (kitajski domino) 
280087 marionete 
280131 maske za sabljanje 
280001 mehurji za žoge (notranji del žoge) 
280003 metki za pištole (igrače) 
280162 milni mehurčki (igrača) 
280123 mize za biljard 
280124 mize za biljard na kovance 
280070 mize za namizni nogomet 
280111 mize za namizni tenis 
280196 moške športne podporne hlače 
280064 mreže (športni artikel) 
280165 mreže za metulje 
280044 naprave za body-building 
280031 naprave za bowling 
280105 naprave za izvajanje čarovniških trikov 
280043 naprave za razgibavanje 
280103 oblekice za punčke (igrače) 
280013 ograje za biljardno mizo 
280119 okraski za božično drevo, razen lučk, svečk in 

sladkarij 
280179 orodje za poravnavanje zemlje (rekvizit pri golfu) 
280130 orožje za sabljanje 
280121 palice za biljard 
280034 palice za golf 
280048 palice za hokej 

280210 palice za skoke s palico 
280036 papirnati zmaji 
280176 pasovi za dviganje uteži (športni rekviziti) 
280067 pikado 
280183 pinjata (vrsta igre) 
280058 pištole (igrače) 
280170 pištole z barvnim strelivom (paintball), športni 

rekvizit 
280095 plavalni bazeni (za igranje) 
280211 plavutke 
280142 plezalne vrvi (športni artikli) 
280213 plavalni jopiči 
280212 plavalni obroči 
280161 plišaste igrače 
280151 plišasti medvedki 
280205 plavalne deske 
280069 plovci za trnke 
280120 podstavki za božična drevesa 
280027 pokajoči bonboni za božično drevo 
280074 posodice za kocke, za kockanje 
280085 posteljice za punčke (igrače) 
280062 predmeti za potegavščine, zabavo, smeh 
280045 predmeti, ki se uporabljajo na zabavah (piščalke, 

klobučki, papirnati trakovi) 
250215 prenosne igre z ekranom na tekoče kristale 
280088 punčke (igrače) 
280090 pustne maske 
280035 ribiške palice 
280083 ribiški pribor 
280009 robovi za smučke (kante) 
280141 rokavice za baseball 
280153 rokavice za golf 
280072 rokavice za igre 
280015 rokavice za igre s palicami ali loparji 
280132 rokavice za sabljanje 
280037 role za papirnate zmaje 
280092 role za trnke 
280182 rolerji 
280148 rolke 
280077 ropotuljice za dojenčke 
280113 sanke (športni artikel) 
280155 senzorji-vabe (pripomoček za ribolov) 
280168 sestavljanke (na kocke zrezane slike) 
280041 sestavljanke (npr. kocke) 
280115 skiro 
280066 smučarske vezi 
280110 smuči 
280152 smuči za smučanje na vodi 
280125 smuči za surfanje na vodi 
280187 snežne krplje 
280197 snowboardi (deske za smučanje po snegu) 
280104 sobe za punčke (igrače) 
280174 startni bloki (športni rekvizit) 
280175 steklene krogle s snežinkami 
280016 stekleničke za punčke 
280108 strgala za smuči 
280080 stroj za metanje glinastih golobov 
280042 strune za loparje 
280102 surfi 
280126 surfi na jadra 
280029 svečniki za božično drevo 
280055 šah 
280056 šahovnice 
280046 ščitniki za golenice 
280144 ščitniki za kolena (športni artikli) 
280143 ščitniki za komolce (športni artikli) 
280021 števci za biljard 
280038 tarče 
280193 tarče, elektronske 
280075 telovadne ročke za krepitev mišic 
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280129 telovadno orodje 
280065 teniške mreže 
280100 tjulenje kože za smuči (psički, za turno smuko) 
280061 torbe za golf s kolesi ali brez 
280047 torbe za kriket 
280166 torbe, posebej izdelane za smuči in deske (za 

deskarje) 
280209 trampolini 
280076 trnki (kaveljčki) 
280084 trnki (laks) 
280096 umeten sneg za božično drevo 
280002 umetne vabe za ribe 
280194 vaba z vonjem za lov ali ribolov 
280154 vabe (pripomoček za ribolov) 
280082 vabe za lov ali ribolov 
280107 vabe za ribolov 
280180 vabilke (piščalke) za živali (lovski rekvizit) 
280145 viseče figurice (igrače) 

280063 voski za smuči 
280109 vreče za smuči 
280094 vrše (ribiška oprema-past) 
280164 vrtavke 
280112 vrtavke (igrače) 
280172 vrvi za deske (za deskarje) 
280201 vrvi za plezanje (oprema za alpinizem) 
280051 vzmeti za raztegovanje (za krepitev mišic) 
280157 zabaviščne naprave za jahanje 
280060 zajemalke (mreže na palici, za ribolov) 
280147 zaščitne blazinice (del športne opreme) 
280117 zračne pištole (igrače) 
280039 zvončki za božično drevo 
280040 žetoni za igralne avtomate 
280030 žoge, manjše 
280011 žoge, večje 
280116 žogice za badminton 

29 Meso, ribe, perutnina in divjačina; mesni ekstrakti; konzervirano, zamrznjeno, sušeno ter kuhano sadje 
in zelenjava; želeji, marmelade, kompoti; jajca, mleko in mlečni izdelki; jedilno olje in maščoba. 

290165 ajvar (konzervirana predelana paprika) 
290116 alginati za kuhanje 
290011 anhidrid mlečne maščobe (mlečna maščoba, ki ji 

odvzamemo vodo) kremno maslo 
290172 aloe vera za človeško prehrano 
290118 arašidi (kikirikiji), predelani 
290007 arašidno (kikirikijevo) maslo 
290012 beljaki 
290001 beljakovine za kuhanje 
290156 brusnični kompot 
290194 bulgogi (korejska jed z govedino) 
290151 bube sviloprejke za človeško prehrano 
290089 čebula, konzervirana 
290173 česen, konzerviran 
290176 čips z nizko vsebnostjo maščob 
290083 dagnje, ne žive 
290038 datlji 
290050 divjačina, meso 
290024 džemi 
290002 ekstrakti iz alg za prehrano 
290123 fižol, konzerviran 
290135 garnele, ne žive (jamske kozice, raki brez klešč) 
290120 gobe, konzervirane 
290113 gomoljike, konzervirane 
290096 grah, konzerviran 
290158 humus (pasta iz čičerke) 
290051 ingverjev džem 
290155 jabolčna čežana 
290198 jagodičevje, konzervirano 
290086 jajca 
290087 jajca v prahu 
290064 jajčni rumenjak 
290168 jajčni liker, nealkoholni 
290057 jastogi, ne živi 
290124 jetra 
290088 jetrne pastete 
290065 jogurt 
290026 juhe 
290099 juhe, preparati 
290023 jušni koncentrati za mesne juhe 
290009 kakavovo maslo 
290035 kandirano sadje 
290016 kaviar 
290119 kazein, za prehrano (mlečna beljakovina) 
290070 kefir (mlečni napitki) 
290020 kislo zelje 
290097 klobase 
290121 kokosova mast 

290021 kokosovi orehi, posušeni 
290010 kokosovo maslo 
290122 kokosovo olje 
290058 koruzno olje 
290092 kostno olje, jedilno 
290036 kroketi 
290019 krompirček, pečen 
290154 krompirjevi kosmiči 
290148 krompirjevi ocvrtki 
290013 krvavice 
290028 kumarice, kisle 
290071 kumis (kobilje ali kamelje kislo mleko) 
290175 laneno olje za kuhanje 
290075 languste, ne žive (vrsta morskih rakov) 
290177 lecitin za kuhanje 
290077 leča, konzervirana 
290197 lešniki, predelani 
290108 loj, za prehrano 
290107 losos 
290082 lupinarji, ne živi 
290117 mandlji, predelani 
290078 margarina 
290079 marmelade 
290008 maslo 
290053 maščobne snovi iz katerih pridobivajo užitne 

maščobe 
290014 mesne juhe 
290068 mesni ekstrakti 
290049 mesni želeji 
290018 mesnine, prekajene 
290046 meso 
290147 meso v konzervah 
290098 meso v razsolu 
290137 meso, konzervirano 
290054 mešanice maščob za kruhove namaze 
290178 mlečni fermenti za kuhanje 
290072 mlečni napitki, kjer mleko prevladuje 
290164 mlečni shake  
290074 mlečni proizvodi 
290039 mleko 
290150 morske kumare (ne žive) 
290090 olive, konzervirane 
290091 olivno olje, jedilno 
290059 olje iz palmovega semena, za prehrano 
290085 oreščki, razni, predelani 
290195   oreščki, kandirani 
290196 oreščki, začinjeni 
290061 ostrige, ne žive 
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290084 palmovo olje, jedilno 
290153 panirane klobasice 
290101 paradižnikov pire 
290110 paradižnikov sok, za kuho 
290093 pektin za kuhanje 
290134 pelod (cvetni prah), za prehrano 
290114 perutnina, ne živa 
290094 piccalilli (močno začinjena zelenjava v slanici) 
290139 polžja jajca, za prehrano 
290159 popečena ločika (solata) 
290162 prehrana iz skisane zelenjave (kimchi) 
290015 preparati za pripravo mesne juhe 
290160 prigrizki na osnovi sadja 
290037 raki, ne živi 
290022 repično olje za prehrano 
290144 ribe v konzervah 
290136 ribe, konzervirane 
290047 ribe, ne žive 
290145 ribja moka za človeško prehrano 
290125 ribje jedi 
290041 ribji fileti 
290062 ribji klej, za prehrano 
290167 ribja pena 
290027 rozine 
290133 sadje v alkoholu 
290146 sadje v konzervah 
290017 sadje, konzervirano 
290043 sadje, kuhano (kompoti) 
290025 sadje, zmrznjeno 
290045 sadna pulpa 
290104 sadne solate 
290131 sadni krhlji 
290115 sadni olupki 
290044 sadni želeji 
290006 sardele 
290106 sardine 
290060 sezamovo olje 
290034 siri 
290042 sirilo (snov za pospeševanje sirjenja) 

290073 sirotka 
290161 skuta 
290040 sladkovodni raki, ne živi 
290055 slaniki 
290076 slanina 
290033 smetana (mlečni proizvodi) 
290052 sojina zrna, konzervirana, za prehrano 
290163 sojino mleko (nadomestek mleka) 
290149 soljene ribe 
290111 sončnično olje, jedilno 
290166 sončnična semena, obdelana 
290141 stepena smetana 
290142 svinjina 
290103 svinjska mast, jedilna 
290138 škampi, ne živi 
290132 školjke venernice, ne žive 
290063 šunka 
290157 tahini (sezamova pasta) 
290140 tofu 
290109 tune 
290032 užitna olja 
290143 užitna ptičja gnezda 
290005 užitne maščobe 
290112 vampi 
290095 zelenjava v kisu ali slanici 
290152 zelenjava v konzervah 
290029 zelenjava, konzervirana 
290030 zelenjava, kuhana 
290031 zelenjava, posušena 
290066 zelenjavne juhe, preparati 
290169 zelenjavna pena 
290102 zelenjavne solate 
290067 zelenjavni sokovi, za kuho 
290003 želatina 
290048 želeji za prehrano 
290081 živalski kostni mozeg, za prehrano 
290193   yakitori (japonska piščančja nabodala) 
 

30 Kava, čaj, kakao in kavni nadomestki;, riž, tapioka, sago; moka in izdelki iz žitaric, kruh, pecivo in 
slaščice, sladoled; sladkor, med, melasni sirup; kvas, pecilni prašek; sol, gorčica; kis, 
omake(začimba), začimbe; led. 

300139 arašidne (kikirikijeve) slaščice 
300011 aromatični dodatki za prehrano 
300231   baozi, polnjene žemlje 
300020 bonboni 
300013 brezkvasni kruh 
300023 brioši (pecivo) 
300237   burrito 
300162 chow-chow (vrsta kitajske začimbe) 
300036 cikorija (kavni nadomestek) 
300030 cimet (začimba) 
300033 curry (začimba) 
300037 čaj 
300068 čajno pecivo 
300038 čokolada 
300204 čokoladna pena 
300085 čokoladni napitki z mlekom 
300070 dišave za torte, razen eteričnih olj 
300054 dišave, začimbe (rastlinskega izvora, največkrat v 

prahu) 
300012 dodatki za izboljšanje okusa jedem 
300135 dodatki za mehčanje mesa, za gospodinjstva 
300110 drobno kruhovo pecivo 
300016 drobno pecivo (piškoti) 
300048 esence za živila, razen eteričnih esenc in olj 
300108 fino pecivo iz krhkega in listnatega testa 
300058 fižolova moka, grobo mleta 

300067 fondan slaščice 
300238   gimbap (korejska jed na osnovi riža) 
300210 glazura za šunko 
300077 glukoza za kuhanje 
300078 gluten pripravljen za prehrano 
300216 gluteinski dodatki za kuhanje 
300101 gorčica 
300060 gorčična moka 
300191 halva 
300144 hrana na bazi ovsa 
300073 ingver (dišava) 
300175 jajčna krema 
300006 janež (seme) 
300233   jiaozi (žlikrofi) 
300105 ječmen, debelo mlet 
300061 ječmenova moka 
300136 jedilni led 
300065 jedilni škrob 
300024 kakav 
300025 kakavovi izdelki 
300083 kakavovi napitki z mlekom 
300211 kalijev tartrat-vinski kamen za uporabo pri kuhi 
300215 kalijev tartrat-vinski kamen za kuhanje 
300031 kapre 
300032 karamele (bonboni) 
300080 kaša iz oluščenega ovsa za prehrano 
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300026 kava 
300027 kava, nepražena 
300010 kavne arome 
300152 kavni nadomestki 
300084 kavni napitki z mlekom 
300018 keksi 
300017 keksi iz slada 
300082 ketchup (pikantna paradižnikova omaka) 
300081 kis 
300148 kis iz piva 
300129 kolač z nadevom (običajno sadnim) 
300091 koruza, mleta 
300092 koruza, pečena 
300197 koruzna kaša (kuhana) 
300059 koruzna moka, grobo mleta 
300043 koruzni kosmiči 
300198 koruzni zdrob 
300161 kosmiči iz žitaric 
300174 krekerji 
300153 kristaliziran sladkor 
300114 krompirjeva moka, jedilna 
300093 kruh 
300189 krušne drobtine 
300049 kuhinjska sol 
300056 kumina 
300051 kurkuma za prehrano (ingverju podobna rastlina) 
300163 kuskus (pšenični zdrob) 
300087 kvas 
300180 kvas kot dietetični dodatek 
300066 kvasila za testo (fermentatorji) 
300086 kvasni nastavek 
300118 lakrice (slaščice iz sladkega korena) 
300147 lakrice, palčke (slaščice iz sladkega korena) 
300212 laneno seme za človeško prehrano 
300076 led za osvežitev 
300186 ledeni čaj 
300172 majoneza 
300090 makaroni 
300089 makroni (mandljevo pecivo iz beljakov) 
300094 maltoza (sladni sladkor) 
300138 mandljeve slaščice 
300004 mandljevo testo 
300039 marcipan 
300207 marinade 
300168 matični mleček 
300098 med 
300055 medenjaki (lect) 
300095 melasa za prehrano 
300096 melasin sirup 
300193 mesne omake 
300133 mesne pastete 
300099 mlevski izdelki 
300182 močno začinjeno sadje, vloženo (chutney) 
300057 moka  
300169 morska voda za kuhanje 
300177 muesli 
300102 muškatni orešček 
300040 nageljnove žbice (začimba) 
300235 okonomiyaki (japonske slane palačinke) 
300236 okonomiyaki (japonske slane palačinke), mešanica     

za pripavo testa 
300100 oluščen ječmen 
300143 oluščen oves 
300122 omake (začimbe) 
300142 oves, debelo zmlet 
300021 ovsena mlečna kaša, za prehrano 
300146 ovsena moka 
300145 ovseni kosmiči 
300047 palačinke 
300171 paradižnikova omaka 

300104 pastete v testu 
300107 pastile (slaščice) 
300200 pecilna soda (soda bikarbona za gospodinjstvo) 
300199 pecilni prašek 
300134 pecivo 
300019 pepermint bonboni 
300209 pesto (omaka) 
300109 petit-beurre keksi (masleni keksi) 
300151 pijače na bazi čokolade 
300150 pijače na bazi kakava 
300149 pijače na bazi kave 
300187 pijače na osnovi ledenega čaja 
300111 piment 
300112 pizze 
300044 pokovka 
300113 poper 
300097 poprova meta za slaščice 
300116 praline (čokoladni bonboni s praženimi mandlji) 
300137 prašek za jedilni led 
300071 praški za torto 
300015 prepečenec 
300195 prigrizki na osnovi riža 
300196 prigrizki na osnovi žitaric 
300167 pripravljene omake iz sadja ali zelenjave, kot 

dodatek hrani 
300034 proizvodi iz žitaric 
300166 propolis 
300213 pšenični kalčki za človeško prehrano 
300063 pšenična moka 
300124 pšenični zdrob 
300115 pudingi 
300192 quiche (vrsta narastka) 
300234 ramen (japonska jed na osnovi rezancev) 
300141 rastlinske arome za pijače, razen eteričnih olj, za 

prehrano 
300140 rastlinske arome, razen eteričnih olj, za prehrano 
300028 rastlinski preparati kot kavni nadomestki 
300117 ravioli 
300119 riž 
300232 riževa pulpa za kulinarične namene 
300178 riževo pecivo 
300206 sadni prelivi 
300176 sadni želeji (slaščica) 
300121 sago (škrobna moka iz stržena sagove palme) 
300106 sendviči 
300208 sirovi sendviči (cheeseburger) 
300165 slad za človeško prehrano 
300205 sladice v obliki slaščičarske pene 
300053 sladila, naravna 
300069 sladkor 
300164 sladni ekstrakti, jedilni 
300046 sladoled 
300042 slaščice 
300008 slaščice za okraševanje božičnega drevesa 
300062 sojina moka 
300179 sojina omaka 
300123 sol iz zelene 
300014 sol za konzerviranje hrane 
300188 solatne polivke 
300173 solatni prelivi 
300183 spomladanski zvitki 
300170 suši 
300125 šerbet (zmrzlina) 
300103 široki rezanci 
300126 špageti 
300190 tabouli (tradicionalna arabska jed na osnovi žita) 
300184 takos (prigrizki na žitni osnovi) 
300127 tapioka 
300128 tapiokina moka, jedilna 
300003 testenine 
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300202 testenine (pripravljeni obroki na osnovi testenin) 
300194 testo iz sojinih zrn (začimba) 
300072 testo za kolače 
300029 torte 
300185 tortilje 
300045 trdilec za stepeno smetano 
300239 užiten papir 
300240 užiten rižev papir 
300022 vaflji 
300131 vanilin (nadomestek vanilje) 
300130 vanilja (dišava) 
300088 veziva za klobase 

300074 veziva za sladoled 
300201 vrtna zelišča, konzervirana (sezonska) 
300002 začimbe,dišave iz alg 
300041 začimbni dodatki jedem (sol, kis, gorčica) 
300009 zeliščni čaji, ne zdravilni 
300132 zelo tanki rezanci (vermicelli) 
300050 zgoščevalci za kuho 
300203 zmrzali za torte 
300181 zmrznjen jogurt (slaščičarski led) 
300120 žafran (začimba) 
300214 žitne ploščice z veliko vsebnostjo beljakovin 
300035 žvečilni gumi, ne za medicinske namene 

31 Poljedelski, vrtnarski, gozdarski proizvodi in semensko zrnje, ki jih ne obsegajo drugi razredi; žive 
živali; sveže sadje in zelenjava; semena, naravne rastline in sveže cvetje; živalska krmila, slad. 

310003 alge za človeško ali živalsko prehrano 
310148 aloe vera (rastlina) 
310028 apno za živalsko krmo 
310126 arašidi, (svež kikiriki) 
310127 arašidna moka za živali 
310128 arašidna pogača za živali 
310105 borovi storži 
310009 božična drevesa 
310064 brinove jagode 
310159   buče, sveže 
310029 cikorija, korenine 
310092 čebula, sveža zelenjava 
310136 dagnje, žive 
310048 destilacijski ostanki za živalsko prehrano 
310005 divje živali 
310008 drevesa 
310010 drevesna debla 
310122 droži (usedlina v vinu po končanem vrenju) 
310030 endivija 
310054 fižol, svež 
310024 gobe, sveže 
310121 gomoljike, sveže 
310086 gošča (tropine) pri predelavi sadja 
310109 grah, svež 
310011 grmičevje 
310115 grozdje, sveže 
310073 hmelj 
310038 hmeljni storži 
310138 hrana za hišne živali 
310007 hrana za živali 
310060 hrana za živino 
310013 jagode, razne vrste, sveže 
310090 jajca sviloprejk 
310045 jajca za valjenje (oplojena) 
310135 jastogi, živi 
310095 ječmen 
310002 južno sadje (agrumi) 
310020 kakavova zrna, surova 
310065 kalčki, za botanične namene 
310039 kaša iz otrobov, za živalsko prehrano 
310069 kaša za perutnino 
310102 kašasta krma za živino 
310034 kokosovi orehi 
310096 koprive 
310114 koreninice za prehrano 
310082 koruza 
310083 koruzna pogača za živino 
310027 kostanj-plod, surov 
310112 krma za živali 
310052 krmila za živali za pridobivanje teže 
310110 krompir, svež 
310037 kumare, sveže 
310077 kvas za živalsko prehrano 
310151 lanena moka za krmo 

310160 laneno seme užitno, nepredelano 
310150 laneno seme za živalsko prehrano 
310140 languste, žive (bodičasti jastogi) 
310076 leča, sveža 
310087 lešniki, sveži 
310074 lešniki kole (afriško drevo) 
310032 limone, sveže 
310041 lupinarji, živi 
310033 lupine kokosovih orehov 
310125 mandlji, sadeži 
310059 močna živalska krmila 
310088 moka za živali 
310145 morske kumare (žive) 
310142 napitki za domače ljubljence (živali) 
310019 neobeljen posekan les 
310017 nežagana hlodovina 
310147 odišavljen pesek za domače ljubljence (stelja) 
310093 olive, sveže 
310026 oljna pogača za krmljenje živine 
310004 oreščki, razne vrste (plodovi) 
310131 ostanki pri predelavi sladkornega trsa (surov 

material) 
310137 ostrige, žive 
310016 otrobi 
310012 oves 
310101 palme, drevesa 
310100 palme, listi 
310018 papirna kaša za izdelavo celuloze 
310031 pasji piškoti 
310057 pelod, nepredelan 
310123 perutnina, živa 
310015 pesa, razne vrste 
310146 peščen papir za domače ljubljence (stelja) 
310036 pogača iz oljne repice za krmljenje živine 
310094 pomaranče 
310106 poper, rastlina 
310108 por, svež 
310040 posušena jedra kokosovih orehov 
310111 proizvodi za nesnice 
310113 proteini za živalsko prehrano 
310061 pšenica 
310152 pšenični kalčki za živalsko prehrano 
310035 ptičja hrana 
310116 rabarbara 
310134 raki, živi 
310071 rastline 
310107 rastline, suhe, za dekoracijo 
310103 ribe, žive 
310132 ribiške vabe, žive 
310143 ribja moka za živalsko prehrano 
310089 ribje ikre 
310144 riž nepredelan 
310053 riževa moka za krmo 
310055 rože, naravne 
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310056 rože, suhe za dekoracijo 
310124 rožičevo zrnje za živalsko prehrano 
310022 rožiči 
310091 rožne čebulice 
310117 rožni grmi 
310118 rž 
310072 sadike 
310062 sadje, sveže 
310058 seno 
310120 sezam 
310097 sipine kosti za ptiče 
310084 slad za kuhanje in destilacijo 
310021 sladkorni trs 
310133 sladkovodni raki, živi 
310099 slama za krmo 
310046 slamnati drobir za pokrivanje 
310014 sol za živino 
310149 špinača, sveža 
310098 stelja iz slame 
310129 stranski produkti pri predelavi žitaric, za živalsko 

prehrano 

310078 surova pluta 
310139 surovo lubje 
310119 sviloprejke 
310081 šota za steljo 
310063 trata, naravna 
310049 tropine 
310141 užitna žvečila za živali 
310044 venci iz svežih rož 
310104 vinska trta 
310070 vrtna zelišča, sveža 
310050 vzrejna živina 
310075 zelena solata, sveža 
310042 zelenjava, sveža 
310067 zrnje za živalsko prehrano 
310066 zrnje žitaric 
310023 zrnje žitaric, nepredelano 
310068 zrnje žitaric, za seme 
310006 živali, žive 
310080 živalska stelja (razni materiali za pripravo stelje) 

32 Pivo; mineralne vode in sodavice ter druge brezalkoholne pijače; sadne pijače in sadni sokovi; sirupi 
in drugi pripravki za proizvodnjo pijač. 

320051 aloe vera brezalkoholna pijača 
320042 aperitivi, brezalkoholni 
320047 brezalkoholni mošt 
320009 esence za izdelavo pijač 
320035 gazirana voda 
320013 gazirana voda, pripravki za izdelavo 
320056 brezalkoholne pijače z okusom kave 
320057 brezalkoholne pijače z okusom čaja 
320003 ginger ale (pivo z ingverjevim okusom) 
320021 hmeljevi ekstrakti za izdelavo piva 
320045 izotonične pijače 
320005 ječmenovka (za izdelavo piva) 
320046 kikirikijevo mleko (brezalkoholna pijača) 
320043 koktajli, brezalkoholni 
320024 likerji, pripravki za izdelavo 
320020 limonade 
320014 litijeva voda 
320032 mandljevo mleko, pijača 
320015 mineralne vode za pitje 
320016 mineralne vode, pripravki za izdelavo 
320019 mošt 
320026 mošt iz rozin, neprevret 
320018 namizne vode 
320031 nealkoholne pijače 
320006 nealkoholne pijače iz sadnih sokov 
320030 paradižnikov sok, pijača 

320055 pijače na osnovi riža, razen mlečnih nadomestkov 
320049 pijače iz medu, nealkoholne 
320007 pijače iz sirotke 
320002 pivo 
320004 pivo iz slada 
320034 praški za peneče pijače 
320008 preparati za izdelavo pijač 
320054 proteinsko obogatene športne pijače 
320048 rženo žganje (kvass - nealkoholna pijača) 
320001 sadni ekstrakti, nealkoholni 
320044 sadni nektar (brezalkoholni) 
320010 sadni sokovi 
320041 sarsaparilja (vrsta brezalkoholne pijače) 
320017 karbonirana voda 
320027 sirup iz mandljevega mleka 
320023 sirupi za limonado 
320011 sirupi za pijače 
320025 sladna zelišča 
320050 smoothie (v mešalniku pripravljene pijače iz sadja ali 

zelenjave) 
320028 sodavica 
320029 šerbet (z ledom ohlajena pijača iz oranžnega soka, 

sladkorja in dišav) 
320033 tablete za peneče pijače (šumeče tablete) 
320012 voda (pitna) 
320022 zelenjavni sokovi, pijače 

33 Alkoholne pijače (razen piva). 

330024 alkoholne esence 
330018 alkoholne pijače (žgane) 
330026 alkoholne pijače, razen piva 
330031 alkoholne sadne pijače 
330025 alkoholni ekstrakti 
330006 aperitivi 
330007 arak  
330011 curacao (liker iz lupin grenkih pomaranč) 
330017 češnjevo žganje 
330012 digestivi (likerji in alkoholne pijače) 330014 gin  
330003 grenčice 
330021 hruškov mošt (zavret) 
330009 jabolčni mošt (zavret) 
330004 janežev liker 
330005 janeževec (liker) 

330010 koktajli 
330015 likerji 
330016 medica 
330001 metin liker 
330032 riževo žganje 
330033 rum 
330002 sadni ekstrakti, alkoholni 
330022 sake (japonsko riževo žganje) 
330013 vina 
330019 vinjak (vinsko žganje) 
330020 vino iz tropin 
330023 viski 
330034 vodka 
330035 zmešane alkoholne pijače, ki niso na osnovi piva 
330008 žgane pijače (narejene z destilacijo)
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34 Tobak; proizvodi za kadilce; vžigalice. 

340013 cigare 
340020 cigarete 
340019 cigarete polnjene z nadomestki tobaka, ne za 

medicinske namene 
340024 cigaretni papir 
340016 cigaretnice 
340025 cigarilosi 
340015 cigarnice 
340026 čistilniki za pipe za kajenje tobaka 
340032 doze za tobak 
340006 filtri za cigarete 
340027 kresilni kamenčki 
340004 mošnjički za tobak 
340033 njuhanec (tobak za njuhanje) 
340014 nožki za prirezovanje cigare 
340036 pepelniki za kadilce 
340009 pipe za kajenje tobaka 
340008 plinske doze za vžigalnike 
340037 pljuvalniki za kadilce 

340030 stojala za pipe za kajenje tobaka 
340031 stojala za vžigalice 
340034 škatle za njuhanec 
340035 škatle za vžigalice 
340003 tobak 
340012 tobak za žvečenje 
340005 tulci za ustni del cigarete  
340002 nastavki iz jantarja za ustnike za cigare in cigarete 
340023 ustni nastavki za ustnike za cigarete 
340017 ustniki za cigare 
340022 ustniki za cigarete 
340038 vlažilne škatle za cigare 
340011 vpojen papir za pipe za kajenje tobaka 
340001 vžigalice 
340007 vžigalniki za kadilce 
340010 zavojčki cigaretnega papirja za zvijanje cigaret 
340028 zelišča za kajenje 
340021 žepni strojček za zvijanje cigaret 

35 Oglasna dejavnost; vodenje komercialnih poslov; poslovna administracija; pisarniški posli. 

350095 administrativna obdelava nakupnih naročil 
350072 administrativne storitve 
350006 agencije za poslovne informacije 
350073 davčne napovedi 
350046 dekoriranje izložb 
350028 distribucija vzorcev 
350063 ekonomske prognoze 
350098 fakturiranje 
350086 iskanje podatkov v računalniških datotekah (za 

druge) 
350102 iskanje poroštev 
350080 izbiranje in vnašanje podatkov v računalniške baze 
350027 izpopolnjevanje reklamnega gradiva 
350089 izposoja prodajnih avtomatov 
350013 izposojanje pisarniških strojev in opreme 
350003 javno plakatiranje 
350066 javnomnenjske raziskave 
350068 kadrovanje 
350017 knjigovodska revizija 
350015 knjigovodstvo 
350030 licitiranje 
350049 manekenske storitve za reklamne namene ali 

prodajno promocijo 
350024 neposredno reklamno oglaševanje po pošti 
350038 objavljanje reklamnih besedil 
350075 oblikovanje besedil 
350067 obračunavanje plač 
350050 ocenjevanje volne 
350070 oddajanje oglasnih površin v najem 
350087 oddajanje oglaševalskega prostora v 

komunikacijskih medijih 
350035 oddajanje propagandnih sredstev v najem 
350083 oddajanje v najem fotokopirnih strojev 
350084 oglaševanje po računalniški mreži 
350076 organizacija časopisnih naročnin (za tretje osebe) 
350103 organizacija modnih revij v reklamne namene 
350064 organizacija razstav za komercialne ali reklamne 

namene 
350082 organiziranje trgovinskih sejmov za komercialne ali 

reklamne namene 
350099 pisanje reklamnih tekstov 
350003 plakatiranje 
350025 pomoč pri industrijskem ali poslovnem vodenju 
350001 pomoč pri poslovnem vodenju 
350096 poslovna administracija v zvezi z licenciranjem 

blaga in storitev za druge 
350032 poslovne cenitve 
350065 poslovne informacije 
350093 poslovne informacije in nasveti za potrošnike 

350002 poslovne poizvedbe 
350041 poslovne raziskave 
350033 poslovne raziskave, poizvedbe 
350036 poslovno organizacijsko svetovanje 
350105 poslovne storitve za športnike 
350078 poslovno vodenje hotelov 
350079 poslovno zastopanje v zvezi z nastopi umetnikov 
350071 pospeševanje prodaje (za druge) 
350092 predstavitev blaga v komunikacijskih medijih 

(prodaja na drobno) 
350023 prikazi (demonstracije) izdelkov 
350021 priprava sporočil za javnost 
350104 produkcija oglaševalskih filmov 
350085 prokuratorske storitve (nabava blaga in storitev za 

druga podjetja) 
350090 psihološko testiranje za potrebe kadrovanja 
350015 računovodstvo 
350088 raziskovanje in zbiranje podatkov iz medijev 
350008 razširjanje reklamnih materialov 
350039 reklamiranje 
350077 reklamiranje po pošti 
350047 reklamne agencije 
350039 reklamne storitve 
350040 reklamno oglaševanje po radiu 
350044 reklamno oglaševanje po televiziji 
350026 reprodukcija dokumentov 
350016 saldakonti 
350069 selitvene storitve za podjetja 
350100 sestavljanje statistik 
350081 sistemiziranje informacij v računalniške baze 
350127 spletno indeksiranje v reklamne ali prodajne namene 
350074 sprejemanje telefonskih klicev (za odsotne 

naročnike) 
350043 stenografiranje 
350042 stiki z javnostjo 
350009 storitve fotokopiranja 
350130   storitve opomnika v zvezi s sestanki (pisarniško 

poslovanje) 
350091 storitve primerjave cen 
350132 storitve pisanja scenarijev za oglase 
350107 storitve TV trženja 
350129 storitve urejanja urnika sestankov (pisarniško 

poslovanje) 
350101 storitve urejanja v oglaševalske namene 
350097 storitve zunanjih izvajalcev, kot poslovna podpora 

(outsourcing) 
350022 strojepisje 
350029 strokovnjaki za poslovno učinkovitost 
350062 strokovno poslovno svetovanje 
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350007 stroškovno - cenovne analize 
350048 svetovalne storitve s področja poslovnega vodenja 
350019 svetovanje pri kadrovanju 
350020 svetovanje pri poslovodenju 
350018 svetovanje s področja poslovne organizacije in 

vodenja 
350045 transkripcijske storitve 
350106 trženje (marketing) 
350031 tržne študije 

350051 tržne raziskave 
350128 upravljanje programov zvestobe za letalske potnike 
350131 upravljanje programov zvestobe za potrošnike 
350005 uvozno - izvozne agencije 
350061 vodenje računalniških datotek 
350012 zaposlovalne agencije 
350094 zbiranje naročnin na telekomunikacijske storitve za 

druge 

36 Zavarovalništvo; finančni posli; denarni posli; posli v zvezi s posredovanjem nepremičnin. 

360009 agencije za izterjavo dolgov 
360007 agencije za posredovanje (nepremičnine) 
360003 aktuarski posli 
360072 bančne storitve preko telekomunikacijskih medijev 
360013 bančništvo 
360067 borzno notiranje 
360043 borzno posredovanje (efektni posli) 
360011 carinsko posredništvo 
360064 cenitev filatelistična 
360061 cenitev nakita 
360014 cenitev nepremičnin 
360062 cenitev numizmatična 
360051 cenitev starin 
360052 cenitev umetnin 
360069 dajanje v najem pisarn (nepremičnina) 
360025 davčno svetovanje in cenitve 
360058 denarna nakazila preko elektronskih medijev 

(SWIFT) 
360066 depo posli 
360015 dobrodelni prispevki (pobiranje) 
360027 faktoring 
360028 fiduciarni posli 
360046 finančne analize 
360017 finančne naložbe 
360021 finančni kliring 
360029 finančni posli 
360059 finančno informiranje 
360071 finančno sponzoriranje 
360054 finančno svetovanje 
360030 finančno upravljanje 
360026 finančno vrednotenje (v zavarovalništvu, bančništvu, 

pri nepremičninah) 
360025 fiskalne cenitve 
360018 garancijski in kavcijski posli 
360066 hramba dragocenosti 
360022 hramba dragocenosti v sefih 
360041 hranilniški posli 
360057 izdajanje debetnih kartic 
360056 izdajanje kreditnih kartic 
360068 izdajanje kreditnih kartic 
360020 izdajanje potovalnih čekov 
360065 izdajanje vrednostnih bonov 
360006 kreditno posredništvo 

360073 likvidacije podjetij (finančne storitve) 
360042 lizing 
360040 lombardni posli 
360019 menjalniški posli 
360042 najemanje kreditov 
360002 obročna posojila 
360035 oddajanje stanovanj v najem 
360023 organizacija pobiranja in izterjave 
360063 pobiranje najemnin 
360039 pomorsko zavarovanje 
360043 posli z vrednostnimi papirji 
360024 posojila (financiranje) 
360005 borzno posredništvo 
360105 ocenjevanje lesa (stoječa debla) (finančna cenitev) 
360107 ocenjevanje volne (finančna cenitev) 
360008 posredništvo (nepremičnine) 
360104 posredovanje emisijskih kuponov (carbon credits) 
360008 posredništvo z zgradbami 
360053 preverjanje čekov 
360034 protipožarno zavarovanje 
360028 skrbništvo (finančno) 
360045 stanovanjsko posredništvo 
360070 storitve izplačevanja pokojnin 
360118 storitve zagotavljanja varščine pri pogojnem odpustu 
360117 storitve zagotavljanja popustov pri podjetjih z uporabo 

članske izkaznice 
360109 storitve skladov 
360032 upravljanje nepremičnin 
360033 upravljanje stanovanjskih zgradb 
360108 varnostno posojilo 
360103 vrednotenje stroškov vzdrževanja (finančna cenitev) 
360016 vzajemni skladi 
360036 zakup kmetij 
360004 zakup nepremičnin 
360031 zastavljalni posli 
360060 zavarovalniško informiranje 
360055 zavarovalniško svetovanje 
360012 zavarovalništvo 
360010 zavarovalno posredništvo 
360001 zavarovanje nezgodno 
360038 zdravstveno zavarovanje 
360044 življenjsko zavarovanje 

37 Gradbeništvo; popravila2; storitve v zvezi z montažo3. 

370005 asfaltna dela 
370007 avtopralniška dela 
370083 avtoservisne delavnice (oskrba z gorivom in 

vzdrževanje) 
370106 brušenje nožev 
370025 čevljarska popravila 
370012 čiščenje in popravljanje gorilcev 
370011 čiščenje in popravljanje parnih kotlov 
370050 čiščenje oblačil 
370045 čiščenje oken 
370102 čiščenje plenic 
370009 čiščenje stavb (notranje) 
370124 čiščenje ulic 

370087 čiščenje vozil 
370076 deratizacija 
370038 dezinfekcijska dela 
370026 dimnikarska dela 
370062 glajenje oblačil 
370030 gradbena dela podvodna 
370054 gradbene izolacije 
370031 gradbeni nadzor 
370131 gradbeno svetovanje 
370029 gradbeništvo 
370041 gradnja in popravljanje skladišč 
370063 gradnja in vzdrževanje naftovodov 
370074 gradnja pristanišč 
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370052 gradnja tovarn 
370061 gradnja valobranov 
370093 gradnja zidarskih odrov 
370042 hidroizolacijska dela na zgradbah 
370104 informacije o gradbenih delih 
370105 informacije o popravilih 
370003 instalacija in popravljanje električnih naprav 
370024 instalacija in popravljanje grelnih naprav 
370078 instalacija in popravljanje hladilnih naprav 
370028 instalacija in popravljanje klimatskih naprav 
370053 instalacija in popravljanje namakalnih naprav 
370047 instalacija in popravljanje peči 
370015 instalacija in popravljanje protipožarnih alarmnih 

naprav 
370016 instalacija in popravljanje protivlomnih alarmnih 

naprav 
370035 instalacija kuhinjske opreme 
370014 instalacija, vzdrževanje in popravljanje pisarniške 

opreme 
370058 instalacija, vzdrževanje in popravljanje strojev 
370044 izposoja bagrov 
370013 izposoja buldožerjev 
370090 izposoja čistilnih strojev 
370020 izposoja gradbenih strojev 
370108 kamnolom (vključno vse vrste separacije peska) 
370103 kemično čiščenje 
370071 kleparstvo 
370081 kovičenje 
370080 krpanje kotlov 
370075 krpanje oblačil 
370021 ladjedelništvo 
370086 lakirniška dela 
370079 likanje perila 
370092 mizarska popravila 
370116 montaža, vzdrževanje in popravila računalniške 

strojne opreme 
370128 montiranje vrat in oken 
370040 napisi (nanašanje in popravljanje) 
370048 nega, čiščenje in popravljanje krzna 
370077 obnavljanje avtoplaščev 
370022 obnavljanje oblačil 
370118 obnovitve izrabljenih ali poškodovanih motorjev 
370119 obnovitve izrabljenih ali poškodovanih strojev 
370121 oddajanje v najem strojev za pometanje 
370120 oddajanje v najem žerjavov (gradbena oprema) 
370117 odpravljanje motenj v električnih aparatih 
370110 peskanje 
370049 podmazovanje vozil 
370067 pohištveno tapetništvo 
370140 polaganje kablov 
370064 polaganje zidnih tapet 
370072 poliranje vozil 

370130 polnjenje kartuš (tonerjev) 
370111 popravila podvodna 
370125 popravilo varnostnih ključavnic 
370073 popravljanje črpalk 
370065 popravljanje dežnikov 
370002 popravljanje fotoaparatov 
370046 popravljanje in vzdrževanje kinoprojektorjev 
370032 popravljanje oblačil 
370066 popravljanje sončnikov 
370051 popravljanje ur 
370089 popravljanje vozil pri okvarah med vožnjo 
370115 postavljanje sejemskih stojnic in trgovin 
370010 pralnica 
370057 pranje 
370007 pranje motornih vozil 
370056 pranje perila 
370055 pranje vozil 
370084 priključevanje in popravljanje telefonov 
370037 protikorozijska dela 
370082 protikorozijska zaščita vozil 
370127 restavriranje glasbenih instrumentov 
370060 restavriranje pohištva 
370126 restavriranje umetniških del 
370107 rudarska dela 
370036 rušenje zgradb 
370068 slikopleskarska dela 
370069 smirkanje  
370122 storitve krovcev 
370123 storitve proizvajanja umetnega snega 
370070 štukaterstvo 
370017 tapetniška popravila 
370132 tesarske storitve 
370109 tlakovanje cest 
370139 uglaševanje glasbil 
370091 uničevanje škodljivcev, razen v poljedelstvu 
370004 vgradnja in popravljanje dvigal 
370133 vrtanje globokih vrtin nafte ali plina 
370114 vrtanje vodnjakov 
370113 vulkanizacija avtoplaščev (popravila) 
370129 vzdrževanje bazenov 
370008 vzdrževanje in popravljanje letal 
370006 vzdrževanje in popravljanje motornih vozil 
370027 vzdrževanje in popravljanje sefov 
370018 vzdrževanje in popravljanje trezornih prostorov 
370001 vzdrževanje pohištva 
370085 vzdrževanje vozil 
370034 vzdrževanje, čiščenje in popravljanje usnja 
370042 zatesnitev zgradb 
370059 zidarska dela 
370101 zidarska dela 
370112 zunanje čiščenje zgradb 

38 Telekomunikacije.

380048 brezžično predvajanje (wireless broadcasting) 
380041 časovno omejen dostop v globalno računalniško 

mrežo (oddajanje) 
380025 elektronska pošta 
380026 faksimilni prenos 
380027 informiranje o telekomunikacijah 
380029 izposoja naprav za pošiljanje sporočil 
380021 kabelska televizija 
380043 klepetalnice (spletne) 
380022 komuniciranje preko mobilne telefonije 
380023 komuniciranje preko računalniških terminalov 
380030 komunikacije po mreži optičnih vlaken 
380003 oddajanje radijskih programov 
380005 oddajanje televizijskih programov 
380041 oddajanje v najem časovno omejenega dostopa v 

globalno računalniško mrežo 

380032 oddajanje v najem modemov 
380031 oddajanje v najem telefaksnih naprav 
380034 oddajanje v najem telefonov 
380033 oddajanje v najem telekomunikacijske opreme 
380044 omogočanje dostopa do baz podatkov 
380040 omogočanje dostopa do globalne računalniške 

mreže 
380043 omogočanje spletnih klepetalnic 
380042 omogočanje telekomunikacijskih kanalov za storitve 

TV-prodaje 
380037 omogočanje telekomunikacijskih povezav z globalno 

računalniško mrežo 
380028 osebni klic (paging) (radijski, telefonski ali 

elektronska komunikacija druge vrste) 
380004 posredovanje sporočil 
380002 pošiljanje telegramov 
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380006 prenašanje telegramov 
380047 prenos digitalnih datotek 
380046 prenos voščilnic na spletu 
380024 računalniško podprto prenašanje sporočil in slik 
380035 satelitsko prenašanje 
380053   storitve prenosa video vsebin na zahtevo 
380036 storitve elektronskih oglasnih panojev 

(telekomunikacijske storitve) 
380045 storitve zvočne pošte 
380009 telefonske storitve 

380010 telefonsko komuniciranje 
380007 telegrafske storitve 
380008 telegrafsko komuniciranje 
380042 telekomunikacijski kanali (omogočanje) za TV-

prodajo 
380038 telekomunikacijsko usmerjanje in povezave 
380039 telekonferenčne storitve 
380011 teleks storitve 
380012 tiskovne agencije 
380012 zbiranje in distribucija novic 

39 Prevozništvo; pakiranje in skladiščenje blaga; organizacija potovanj. 

390010 avtobusni transport 
390009 avtomobilski transport 
390058 avtotaksi 
390041 cevovodni transport 
390040 dajanje garaž v najem 
390031 distribucija elektrike 
390090 distribucija energije 
390030 distribucija vode 
390027 dostava blaga 
390089 dostava blaga po pošti 
390088 dostava časopisov 
390096 dostava rož 
390087 dostava sporočil 
390055 dvigovanje potopljenih ladij 
390097 frankiranje pošte 
390076 informacije o skladiščenju 
390077 informacije o transportu 
390008 izposoja avtomobilov 
390012 izposoja čolnov 
390019 izposoja konjev 
390102 izposoja letal 
390079 izposoja potapljaških oblek 
390078 izposoja potapljaških zvonov 
390104 izposoja potniških vozil 
390045 izposoja železniških vagonov 
390080 izposoja skladiščnih kontejnerjev 
390081 izposoja strešnih prtljažnikov (za vozila) 
390046 izposoja tovornih vozil 
390110 izposoja traktorjev 
390044 izposoja vozil 
390099 izposoja zamrzovalnikov 
390095 izstrelitve satelitov za druge 
390075 kurirske storitve 
390038 ladijski tovorni transport 
390049 ladijski transport 
390023 ladijsko posredništvo 
390093 ladijsko pretovarjanje 
390013 lomljenje ledu 
390039 natovarjanje ladij 
390021 nošenje (predmetov) 
390043 oddajanje hladilnih prostorov v najem 
390042 oddajanje parkirnih prostorov v najem 
390035 oddajanje skladišč v najem 
390091 oddajanje v najem dirkalnih avtomobilov 
390092 oddajanje v najem invalidskih vozičkov 
390111 odvoz blaga za reciklažo 
390003 oskrba z vodo 
390020 paketna dostava 
390022 pakiranje blaga 

390033 parkiranje vozil 
390052 pilotiranje 
390085 podvodno reševanje 
390047 pohištveni transport 
390100 polnjenje steklenic 
390061 pomorski transport 
390072 posredništvo špedicijskih storitev 
390073 posredništvo transportnih storitev 
390051 potniški transport 
390063 prevoz potnikov410071 
390084 potovalne rezervacije 
390017 prevozništvo 
390050 prirejanje izletov 
390024 prirejanje križarjenj 
390025 prirejanje turističnih ogledovanj 
390098 prometne informacije 
390026 raztovarjanje ladijskega tovora 
390103 rečni tovorni transport 
390037 rečni transport 
390057 reševalna služba 
390082 reševalna služba za transportna sredstva 
390006 reševalno vozilo (transport z -) 
390015 reševanje ladij 
390056 rezervacije sedežev za potovanja 
390065 selitvene storitve 
390094 shranjevanje (fizično) elektronsko shranjenih 

podatkov ali dokumentov 
390028 shranjevanje blaga 
390032 sistem delovanja vodnih zapornic 
390034 skladiščenje blaga 
390071 skladiščenje čolnov 
390002 spremljanje potnikov 
390016 storitve prekladanja 
390074 šoferske storitve 
390060 špedicija 
390036 trajektni transport 
390059 tramvajski transport 
390048 transport 
390101 transport (storitve logistike) 
390064 transport in shranjevanje odpadkov 
390011 transport s čolni za zabavo 
390014 transport s tovornimi vozili 
390062 transport z blindiranimi vozili 
390083 transportne rezervacije 
390054 vleka 
390007 vleka vozil 
390086 zavijanje blaga 
390004 zračni transport 
390018 železniški transport 

40 Obdelava materialov4. 

400006 apretiranje papirja 
400005 apretiranje tekstila 
400099 bakreno kovaštvo 
400056 barvanje 
400060 barvanje blaga 
400072 barvanje krzna 

400016 barvanje obutve 
400057 barvanje tekstila 
400019 barvanje usnja 
400008 beljenje tkanin 
400001 brušenje (abrazija) 
400027 cinkanje 
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400025 čiščenje vode 
400003 čiščenje zraka 
400087 dajanje informacij o obdelavi kovin 
400033 dimljenje živil 
400090 fotograverstvo 
400114 fotostavčna dela 
400031 frezanje 
400034 galvanizacija 
400035 graviranje 
400089 izdelava fotografij 
400108 izdelava ključev (kopiranje) 
400028 izdelava krznenih oblačil 
400099 izdelovanje bakrenih kotličkov 
400112 izposoja pletilnih strojev 
400013 kadmiranje 
400043 kaljenje kovin 
400015 keramična dela 
400094 klanje živine 
400049 knjigovezništvo 
400066 konzerviranje pijač in živil 
400029 kovaštvo 
400100 kovinsko livarstvo 
400053 krojaštvo (izdelovanje oblek po meri) 
400012 krojaštvo, šivanje oblek po meri 
400017 kromiranje 
400086 lasersko graviranje 
400110 litografsko tiskanje 
400070 loščenje krzna 
400011 lotanje, varjenje, spajkanje 
400095 luženje 
400004 magnetizacija 
400044 mletje žita 
400018 nanašanje prevlek na kovine 
400026 nanašanje prevlek z elektrolizo 
400045 nikljanje 
400058 obdelava blaga (tekstil) 
400047 obdelava kož 
400061 obdelava papirja 
400038 obdelava tkanin proti mečkanju 
400039 obdelava volne 
400042 obdelovanje kovin 
400064 obdelovanje usnja 
400050 oblanje 
400104 oddajanje v najem generatorjev 
400118 oddajanje v najem naprav za klimatizacijo zraka 
400119 oddajanje v najem naprav za ogrevanje prostorov 
400113 ofset tiskanje 
400037 ognjevarna obdelava tkanin 
400084 okvirjanje umetniških predmetov 
400082 osveževanje zraka (klimatizacija) 
400081 osveževanje zraka (odišavljenje) 
400122 peskanje 

400014 plisiranje (kalandiranje) 
400088 poliranje optičnega stekla 
400048 poliranje z abrazijo 
400024 pozlačevanje 
400116 prebiranje in izločanje odpadkov od reciklirnega 

materiala 
400091 predelava nafte 
400097 predelava odpadkov 
400069 predhodno krčenje blaga 
400098 prekrojevanje oblačil 
400055 prepariranje in gačenje živali 
400092 prešitje tekstila 
400103 proizvajanje energije 
400093 rafiniranje 
400021 razrezovanje blaga 
400109 razstrupljanje nevarnih materialov 
400023 razvijanje fotografskih filmov 
400002 razvijanje kinematografskih filmov 
400068 recikliranje smeti in odpadkov 
400010 robljenje blaga 
400071 satiniranje krzna 
400051 sedlarska dela 
400067 sekanje in obdelava lesa 
400083 sestavljanje materialov po naročilu 
400106 sežiganje ostankov in odpadkov 
400007 srebrenje 
400062 steklopihaštvo 
400032 stiskanje sadja 
400107 storitve barvne separacije 
400121 storitve shranjevanja z zamrzovanjem 
400102 storitve zobnih tehnikov 
400054 strojenje kož 
400020 strojenje krzna 
400041 struženje, brušenje 
400115 šablonsko tiskanje 
400065 temnenje stekla s površinsko prevleko 
400009 tesarska dela 
400111 tiskanje 
400022 tiskanje vzorcev 
400046 tkanje preje 
400105 uničevanje ostankov in odpadkov 
400040 valjanje 
400120 valkanje (valjanje) blaga 
400063 vezenje 
400036 vodotesna obdelava tkanin 
400101 vulkanizerske storitve 
400117 zamrzovanje hrane 
400059 zaščita blaga pred molji 
400030 zaščita krzna pred molji 
400085 zlatenje 
400052 žaganje 

41 Izobraževanje; pouk; razvedrilo; športne in kulturne dejavnosti. 

410002 akademije (izobraževanje) 
410009 cirkusi 
410047 diskoteke 
410011 dopisno izobraževanje 
410005 dresura živali 
410020 filmska produkcija, razen oglaševalskih filmov 
410008 filmski studii 
410101 fotografiranje 
410100 fotografske reportaže 
410052 igre na srečo 
410053 igrišča za golf (dano na razpolago) 
410048 informiranje o izobraževanju 
410050 informiranje o prireditvah 
410064 informiranje o rekreaciji 
410017 inštruiranje 
410075 internatske šole 

410049 izobrazbeni izpiti 
410017 izobraževanje 
410198 izposoja igrač 
410068 izposoja kasetnih videorekorderjev 
410019 izposoja kinematografskih filmov 
410006 izposoja kinoprojektorjev in pripomočkov 
410023 izposoja knjig 
410032 izposoja odrskih scen 
410198 izposoja opreme za igre 
410065 izposoja potapljaških oblačil 
410025 izposoja radijskih in televizijskih aparatov 
410013 izposoja scen za predstave 
410066 izposoja športne opreme (razen vozil) 
410069 izposoja video trakov 
410018 izposoja zvočnih posnetkov 
410043 klubske storitve (za zabave ali za izobraževanje) 
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410023 knjižnice 
410081 loterijski posli 
410073 merjenje časa na športnih prireditvah 
410041 mobilne knjižnice 
410062 muzeji (muzejske razstave in predstavitve) 
410092 namizno založništvo 
410056 nastopanje v živo 
410094 nudenje iger na računalniški mreži 
410099 nudenje on-line elektronskih publikacij (ki jih ni 

mogoče naložiti preko računalniške mreže) 
410090 obdelava (izdajanje) video-trakov 
410016 objavljanje besedil (razen reklam) 
410091 objavljanje elektronskih knjig in revij na računalniški 

mreži 
410024 objavljanje knjig 
410067 oddajanje stadionov v najem 
410085 oddajanje v najem avdio-opreme 
410086 oddajanje v najem reflektorskih naprav za gledališke 

scene in studia 
410190 oddajanje v najem športnih igrišč 
410087 oddajanje v najem teniških igrišč 
410088 oddajanje v najem video-kamer 
410088 oddajanje v najem video-kamer za predvajanje 
410070 organizacija in izvedba seminarjev 
410044 organizacija in vodenje kolokvijev 
410185 organizacija in vodenje koncertov 
410045 organizacija in vodenje konferenc 
410046 organizacija in vodenje kongresov 
410072 organizacija in vodenje simpozijev 
410051 organizacija kulturnih ali izobraževalnih razstav 
410188 organizacija modnih revij v razvedrilne namene 
410059 organizacija športnih tekmovanj 
410010 organizacija tekmovanj (zabavnih in izobraževalnih) 
410076 organiziranje in vodenje učnih delavnic (šolanje) 
410077 organiziranje lepotnih tekmovanj 
410083 organiziranje nastopov (storitve impresarijev) 
410082 organiziranje plesov 
410084 organiziranje zabavnih prireditev na ulici 
410028 orkestralni nastopi 
410014 oskrba z rekreacijski pripomočki 
410058 otroški vrtci 
410204 pisanje pesmi (glasbenih kompozicij) 
410205 pisanje scenarijev 
410184 pisanje nereklamnih tekstov 
410060 planiranje družabnih prireditev 
410055 počitniški tabori 
410093 podnaslavljanje 

410195 poklicna prekvalifikacija 
410102 poklicno usmerjanje 
410017 poučevanje 
410036 poziranje za umetnike 
410061 praktično izpopolnjevanje (predstavitve) 
410057 predvajanje kinematografskih predstav 
410104 prevajalstvo 
410105 prevajanje jezika kretenj 
410203 prirejanje in vodenje izobraževalnih forumov v živo  
410074 produkcija filmov na video trakovih 
410196 produkcija glasbe 
410029 produkcija gledaliških predstav 
410030 produkcija predstav 
410026 produkcija radijskih in televizijskih programov 
410042 prostori za casino 
410027 prostori za glasbene prireditve 
410035 prostori za šport (dano na razpolago) 
410015 radijske oddaje za zabavo 
410080 religiozno izobraževanje 
410078 rezerviranje vstopnic za predstave 
410079 sinhronizacijske storitve 
410063 snemalni studii 
410182 snemanje na mikrofilm 
410106 snemanje videotrakov 
410183 storitve agencij za prodajo kart (razvedrilo) 
410103 storitve časopisnih poročevalcev 
410191 storitve disc jockeyev 
410097 storitve glasbenega komponiranja 
410095 storitve karaok 
410186 storitve lepopisa (kaligrafija) 
410098 storitve nočnih klubov 
410193 storitve osebnih trenerjev (fitnes vadba) 
410089 storitve pisanja scenarijev 
410192 storitve prevajalcev 
410187 storitve urejanja publikacij (nereklamnih) 
410071 športna tabori 
410012 telesna vzgoja 
410021 poučevanje gimnastike 
410031 televizijski zabavni program 
410189 usposabljanje (coaching) 
410194 vodenje fitnes skupin 
410206 vodenje izletov 
410004 zabave 
410007 zabaviščne dejavnosti 
410003 zabaviščni parki 
410054 zdravstveni klubi (zdravstvena in fitnes vadba) 
410033 živalski vrtovi 

42 Znanstvene in tehnološke storitve ter raziskave in storitve oblikovanja - projektiranja v zvezi s tem; 
industrijske analize in raziskave; oblikovanje in razvoj računalniške strojne in programske opreme. 

420211 analize rokopisa (grafologija) 
420216 analize vode 
420008 analize za izkoriščanje naftnih polj 
420011 arhitekturne dejavnosti 
420036 arhitekturno svetovanje 
420017 bakteriološke raziskave 
420190 biološke raziskave 
420210 digitalizacija dokumentov (skeniranje) 
420096 fizikalne raziskave 
420118 geološke preiskave 
420062 geološke študije 
420119 geološke raziskave 
420144 grafično oblikovanje 
420049 industrijsko oblikovanje 
420064 inženirske storitve 
420095 iskanje nafte 
420063 iskanje naftnih polj 
420083 izposoja računalnikov 
420136 kalibracija (umerjanje) 

420007 kemične analize 
420031 kemijske raziskave 
420030 kemijske storitve 
420157 kontrola kvalitete 
420198 konvertiranje podatkov ali dokumentov iz fizične v 

elektronsko obliko 
420197 kopiranje računalniških programov 
420045 kozmetične raziskave 
420076 meteorološke informacije 
420142 modno oblikovanje oblačil 
420199 načrtovanje in vzdrževanje spletnih strani za druge 
420038 načrtovanje konstrukcij 
420237 notranje oblikovanje 
420193 geodetske storitve 
420209 nudenje iskalnikov po Internetu 
420165 oblikovanje (industrijsko) 
420050 oblikovanje embalaže 
420048 oblikovanje notranjosti prostorov (interierov) 
420139 oblikovanje računalniške programske opreme 
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420213 ocenjevanje lesa (stoječa debla) (vrednotenje 
kvalitete) 

420214 ocenjevanje volne (vrednotenje kvalitete) 
420159 oddajanje računalniške programske opreme v najem 
420205 oddajanje spletnih serverjev 
420203 podatkovna konverzija računalniških programov in 

podatkov (ne fizična konverzija) 
420167 podvodno raziskovanje 
420175 ponovna vzpostavitev računalniških podatkov 
420095 poskusno vrtanje pri iskanju nafte 
420140 posodobitev računalniške programske opreme 
420132 potrjevanje (ugotavljanje) pristnosti umetniških del 
420109 preizkušanje tekstila 
420058 preizkušanje materialov 
420194 projektiranje računalniških sistemov 
420061 projektne študije (tehniške) 
420139 računalniška programska oprema (oblikovanje) 
420140 računalniška programska oprema (posodobitev) 
420177 računalniške sistemske analize 
420090 računalniško programiranje 
420161 raziskave in razvoj (za druge) 
420101 raziskave na področju strojništva 
420208 raziskave na področju varstva okolja 
420202 razprševanje oblakov (zaščita proti toči) 

420215 spremljanje računalniških sistemov na daljinsko 
upravljanje 

420200 storitve gostovanja na spletnem strežniku 
420217 storitve znanstvenih laboratorijev 
420206 storitve zaščite pred računalniškimi virusi 
420141 svetovanje na področju načrtovanja in razvoja 

računalniške opreme 
420204 svetovanje na področju računalniške programske 

opreme 
420235 svetovanje na področju računalniške varnosti 
420207 svetovanje na področju varčevanja z energijo 
420195 tehnično testiranje primernosti vozil za vožnjo 
420040 tehniške raziskave 
420064 tehniški nadzor 
420236 tehnično pisanje 
420042 testiranje naftnih vrtin 
420192 urbano načrtovanje 
420201 vgraditev računalniške programske opreme 
420076 vremenske informacije 
420076 vremenske napovedi 
420176 vzdrževanje računalniške programske Opreme 
420212 zagotavljanje znanstvenih informacij, nasvetov in 

svetovanja v zvezi z emisijsko izravnavo (carbon 
offsetting) 

420079 zemljemerstvo 

43 Nudenje hrane in pijače; nudenje začasne nastanitve. 

430134 domovi za živali 
430073 hoteli 
430105 hotelske rezervacije 
430160 izposoja mobilnih bivališč 
430027 kantine 
430024 kavarne 
430025 kavarniški bifeji 
430183 moteli 
430004 nastanitvene agencije (za hotele, apartmaje) 
430028 oddajanje prostorov za začasno bivanje 
430190 oddajanje v najem aparatov za kuhanje 
430187 oddajanje v najem dvoran za srečanja 
430186 oddajanje v najem stolov, miz, namiznega perila, 

steklenine 
430191 oddajanje v najem razpršilnikov pitne vode 

430189 oddajanje v najem šotorov 
430010 oskrba s hrano (catering) 
430098 otroške jasli 
430066 penzioni 
430104 penzionske rezervacije 
430138 priprava in strežba mešanih pijač 
430026 prostor za taborjenje (dano v uporabo) 
430102 restavracije 
430162 rezervacije (za začasno bivanje) 
430107 samopostrežne restavracije 
430108 snack bari 
430013 starostni domovi 
430145 storitve počitniških kampov 
430071 turistični domovi 

44 Medicinske storitve; veterinarske storitve; higienska in lepotilna nega za ljudi in živali; poljedelske, 
vrtnarske in gozdarske storitve. 

440152 babiške storitve 
440153 bolniška oskrba 
440059 bolnišnice 
440143 cvetličarske storitve 
440166 drevesna kirurgija 
440094 drevesnice 
440097 fizioterapija 
440034 frizerski saloni 
440072 hortikultura 
440037 izdelovanje vencev 
440084 izposoja kmetijskih strojev 
440018 javna kopališča za osebno higieno 
440032 kiropraktika 
440114 klinike 
440133 krvodajalska banka 
440154 lekarniško svetovanje 
440020 lepotilni saloni 
440147 ljudske kuhinje 
440151 manikiranje 
440086 masaža 
440012 načrtovanje vrtov parkov in nasadov 
440148 negovanje zelenic 
440188 oddajanje v najem sanitarne opreme 
440092 optika 

440173 oskrba domačih živali 
440218 paliativna oskrba 
440216 piercing (prebadanje telesa) 
440156 plastična kirurgija 
440217  pogozdovanje 
440195 rehabilitacija za odvisnike od drog 
440207 ribogojništvo 
440206 sajenje dreves v namene emisijske izravnave 
440106 sanatoriji 
440193 storitve aromaterapije 
440204 storitve farmacevtov (pripravki na recept) 
440196 storitve oplojevanja “in vitro” 
440185 storitve psihologov 
440200 storitve savn 
440201 storitve solarijev 
440205 storitve terapij 
440198 storitve TV-zdravstva 
440194 storitve umetnega oplojevanja 
440203 storitve vizažistov 
440202 storitve zdravilišč 
440197 tetoviranje 
440019 turške kopeli 
440180 umetno vsajanje las 
440171 uničevanje plevela 
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440168 uničevanje škodljivcev (v poljedelstvu, vrtnarstvu in 
gozdarstvu) 

440199 urejanje krajine (načrtovanje pokrajine) 
440111 veterinarstvo 
440077 vrtnarstvo 
440009 vzreja živali 
440043 zdravilišča 
440021 zdravniška klinika 

440087 zdravniška pomoč 
440209 zdravstveni domovi 
440060 zdravstvo 
440113 zobozdravstvo 
440115 zračno in površinsko razprševanje gnojil in drugih 

agrikulturnih kemikalij 
440131 živalska oskrba (nega) 

45 Individualne in socialne storitve za potrebe posameznika5; storitve zaščite in varovanja lastnine in 
ljudi; nudenje pravne pomoči. 

450205 arbitražne storitve 
450224 astrološko svetovanje 
450225 duhovno svetovanje 
450112 biroji za posredovanje zakonskih zvez 
450003 detektivske agencije 
450002 družabno spremstvo 
450179 gasilske storitve 
450216 genealoške raziskave 
450146 horoskopsko napovedovanje 
450208 intelektualna lastnina (licenciranje) 
450209 intelektualna lastnina (spremljanje dogajanja na 

področju) 
450206 intelektualna lastnina (svetovanje) 
450053 iskanje pogrešanih oseb 
450204 izposoja naprav za gašenje 
450081 izposoja oblačil 
450203 izposoja požarnih alarmov 
450046 izposoja večernih oblek 
450208 licenciranje intelektualne lastnine 
450212 licenciranje računalniških programov (pravne 

storitve) 
450217 načrtovanje in urejanje poročnih obredov 
450196 nadziranje prtljage v varnostne namene 
450202 nadziranje tovarn v varnostne namene 
450194 nadzorovanje protivlomnih in varnostnih sistemov 
450215 najem sefov 
450006 nočna čuvajska služba 
450033 odpiranje varnostnih ključavnic 

450184 organiziranje religioznih srečanj 
450001 osebna straža 
450228 pisanje osebne korespondence za druge 
450056 pogrebne storitve 
450057 pogrebni zavodi 
450201 posredovanje (mediacija) 
450005 posredovanje osebnih stikov 
450210 pravne raziskave 
450211 pravne storitve 
450199 raziskovanje družbenega okolja posameznikov 
450213 registracija domen (pravne storitve) 
450193 storitve agencij za posvojitve 
450214 storitve alternativnega reševanja sporov 
450209 storitve spremljanja pravic intelektualne lastnine 
450227 storitve stilskega svetovanja  
450206 svetovanje na področju intelektualne lastnine 
450117 svetovanje na področju varnosti 
450047 upepeljevanje 
450207 upravljanje z avtorskimi pravicami 
450099 varnostniki 
450198 varovanje domačih ljubljenčkov 
450197 varovanje hiš (house sitting) 
450195 varovanje majhnih otrok 
450226 vedeževanje iz kart 
450229 vodenje pogrebnih obredov 
450200 vračanje izgubljene lastnine 
 

 

                                                 

 
1 Sodba v zadevi C-307/10 »IP Translator« je vplivala na prakso vseh uradov 

Evropske unije za znamke. Glede na potrebo po jasnosti in natančnosti izraz „stroji“ 
ne nakazuje dovolj jasno, kateri stroji so zajeti. Stroji imajo lahko različne značilnosti 
ali namene, zaradi katerih bo morda treba pokazati in/ali uporabljati zelo različne 
stopnje tehnične usposobljenosti in znanja, lahko so namenjeni različnim 
potrošnikom, se prodajajo po različnih prodajnih poteh in so torej povezani z 
različnimi tržnimi sektorji. 

 
2 Sodba v zadevi C-307/10 »IP Translatror« je vplivala na prakso vseh uradov 

Evropske unije za znamke.  Glede na potrebo po jasnosti in natančnosti ta izraz ne 
nakazuje dovolj jasno, katere storitve se opravljajo, saj navaja samo, da so to 
storitve v zvezi s popravili, ne pa, kaj se popravlja. Ker imajo lahko proizvodi, ki jih je 
treba popraviti, različne značilnosti, bodo storitve v zvezi s popravili izvajali 
ponudniki storitev z različnimi stopnjami tehnične usposobljenosti in znanja ter so 
lahko povezane z različnimi tržnimi sektorji. 

 
3 Sodba v zadevi C-307/10 »IP Translatror« je vplivala na prakso vseh uradov 

Evropske unije za znamke.  Glede na potrebo po jasnosti in natančnosti ta izraz ne 
nakazuje dovolj jasno, katere storitve se opravljajo, saj navaja samo, da so to 
storitve v zvezi z montažo, ne pa, kaj se montira. Ker imajo lahko proizvodi, ki jih je 
treba montirati, različne značilnosti, bodo storitve v zvezi z montažo izvajali 
ponudniki storitev z različnimi stopnjami tehnične usposobljenosti in znanja ter so 
lahko povezane z različnimi tržnimi sektorji. 

 

                                                                                   

 
4 Sodba v zadevi C-307/10 »IP Translatror« je vplivala na prakso vseh uradov 

Evropske unije za znamke. Glede na potrebo po jasnosti in natančnosti ta izraz ne 
nakazuje dovolj jasno, katere storitve se opravljajo. Nejasna je narava obdelave, pa 
tudi materiali, ki se obdelujejo. Te storitve zajemajo veliko dejavnosti, ki jih izvajajo 
različni ponudniki storitev na materialih z različnimi značilnostmi, zaradi česar so 
potrebne zelo različne stopnje tehnične usposobljenosti in znanja, ter so lahko 
povezane z različnimi tržnimi sektorji. 

 
5 Sodba v zadevi C-307/10 »IP Translatror« je vplivala na prakso vseh uradov 

Evropske unije za znamke. Glede na potrebo po jasnosti in natančnosti ta izraz ne 
nakazuje dovolj jasno, katere storitve se opravljajo. Te storitve zajemajo veliko 
dejavnosti, ki jih izvajajo različni ponudniki storitev, zaradi česar so potrebne zelo 
različne stopnje tehnične usposobljenosti in znanja, ter so lahko povezane z 
različnimi tržnimi sektorji. 

 

 

 

 

 


