
 

 

 

Priloga I: Seznam dejavnosti na področju gradenj 
 

NACE
1
 

Oznaka CPV PODROČJE F Referenčna 
številka 

CPV 
Oddelek Skupina Razred Opis Opombe 

45     Področje 
gradnje 

Ta oddelek zajema: 
gradnjo novih stavb in drugo novogradnjo, 
obnovo in splošna popravila. 

45000000 

  45.1   Pripravljalna 
dela na 
gradbišču 

 45100000 

    45.11 Rušitvena 
dela, 
odstranjevanje 
zemlje 

Ta razred zajema: 
rušenje stavb in drugih objektov, čiščenje 
gradbišča, odstranjevanje zemlje, izkopavanje, 
odlaganje, poravnavanje in izravnavanje 
gradbišča, kopanje jarkov, odstranjevanje skal, 
razstreljevanje itd., pripravo gradbišča za 
miniranje: odstranjevanje odvečnega materiala 
ter druge izboljšave in priprave krovnine in 
gradbišča. 
 
Ta razred zajema tudi: 
osuševanje gradbišča, osuševanje kmetijskih in 
gozdnih površin. 

45110000 

    45.12 Preizkusno 
vrtanje in 
izvrtavanje 

Ta razred zajema: 
preizkusno vrtanje, preizkusno izvrtavanje in 
jedrovanje za gradbene, geofizične ali podobne 
namene. 
 
Ta razred ne zajema: 
vrtanja za zemeljski plin in nafto ali vrtin za plin, 
glej 11.20; vrtanja vodnjakov, glej 45.25; vrtanja 
in kopanja jaškov, glej 45.25; iskanja nafte in 
plina, geofizičnih, geoloških in seizmičnih 
meritev, glej 74.20. 

45200000 

  45.2   Visoke in nizke 
gradnje 

  45200000 

    45.21 Splošne visoke 
in nizke 
gradnje 

Ta razred zajema:  
gradnjo vseh vrst stavb nizke gradnje: mostove, 
vključno z dvignjenimi avtocestami, viadukti, 
predori in podvozi cevovode na dolge razdalje, 
komunikacijske in električne vode, mestne 
cevovode, mestne komunikacijske in električne 
vode, pomožne gradnje, sestavljanje in 
postavljanje montažnih konstrukcij na 
gradbišču.  
 
Ta razred ne zajema:  
storitvenih dejavnosti, povezanih s črpanjem 
nafte in plina, glej 11.20; postavljanja 
pripravljenih montažnih konstrukcij iz 
materialov, ki jih proizvaja izvajalec sam, razen 
betona, glej oddelke 20, 26 in 28; gradbenih 
del, razen stavb, v zvezi s stadioni, plavalnimi 
bazeni, telovadnicami, teniškimi igrišči, igrišči za 

45210000 
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golf in drugimi športnimi objekti, glej 45.23; 
inštalacijskih del, glej 45.3; zaključnih gradbenih 
del, glej 45.4: arhitekturnih dejavnosti in 
dejavnosti nizke gradnje, glej 74.20; upravljanja 
gradbenih projektov, 74.20. 

    45.22 Postavljanje 
strešnih kritin 
in ogrodij 

Ta razred zajema: 
postavljanje streh, postavljanje strešnih kritin, 
impregniranje proti vlagi. 

45220000 

    45.23 Gradnja 
avtocest, cest, 
letališč in 
športnih 
objektov 

Ta razred zajema:  
gradnjo avtocest, ulic, cest ter drugih 
avtomobilskih cest in pešpoti, gradnjo železnic, 
gradnjo letaliških stez, gradbena dela, razen 
stavb, v zvezi s stadioni, plavalnimi bazeni, 
telovadnicami, teniškimi igrišči, igrišči za golf in 
drugimi športnimi objekti, barvanje oznak na 
cestnih površinah in parkiriščih.  
 
Ta razred ne zajema:  
pripravljalnega odstranjevanja zemlje, glej 
45.11. 

45230000 

    45.24 Vodogradnja Ta razred zajema:  
gradnjo vodnih poti, pristanišč in rečnih gradenj, 
turističnih pristanišč (marin), zapornic itd., 
nasipov in jezov, poglabljanje dna in podvodno 
delo. 

45240000 

    45.25 Posebne in 
druge gradnje 

Ta razred zajema:  
gradbene dejavnosti, specializirane za en vidik, 
skupen različnim vrstam struktur, za katere je 
potrebno posebno znanje ali oprema; gradnjo 
temeljev, vključno z zabijanjem pilotov; vrtanje 
in gradnjo vodnjakov, vrtanje in kopanje jaškov, 
montažo jeklenih elementov, ki jih ne proizvaja 
izvajalec sam, ukrivljanje jekla, zidanje in 
tlakovanje, postavljanje in podiranje zidarskih 
ter delovnih odrov, vključno z najemom 
zidarskih in delovnih odrov, gradnjo dimnikov in 
industrijskih peči.  
 
Ta razred ne zajema:  
najema zidarskih odrov brez postavljanja in 
podiranja, glej 71.32. 

45250000 

  45.3   Inštalacijska 
dela 

  45300000 

    45.31 Montaža 
električne 
napeljave 

Ta razred zajema: 
montažo, v stavbe ali druge projekte gradnje: 
električnih napeljav, telekomunikacijskih 
sistemov, sistemov električnega ogrevanja, 
radijskih in televizijskih hišnih anten, požarnih 
alarmov, protivlomnih alarmnih sistemov, dvigal 
in tekočih stopnic, strelovodov itd. 

45310000 

    45.32 Izolacijska 
dela 

Ta razred zajema:  
vgradnjo toplotne in zvočne izolacije ali izolacije 
proti tresljajem.  
 
Ta razred ne zajema:  
impregniranja proti vlagi, glej 45.22. 

45320000 



 

 

 

    45.33 Kleparstvo, 
vodovodna, 
plinska, 
toplotna in 
zračna 
instalacija 

Ta razred zajema: 
montažo, v stavbe ali druge projekte gradnje: 
kleparsko in sanitarno opremo (opremo za 
vodovodno, plinsko, toplotno in zračno 
instalacijo), plinske napeljave opreme in cevi za 
ogrevanje, prezračevanje, hlajenje ali 
klimatizacijo sprinkler sisteme. 
 
Ta razred ne zajema:  
instalacije za sisteme električnega ogrevanja, 
glej 45.31. 

45330000 

    45.34 Druga 
inštalacijska 
dela 

Ta razred zajema: 
vgradnjo sistemov osvetlitve in signalizacije za 
ceste, železnice, letališča in pristanišča, 
montažo napeljave in opreme, drugje 
neomenjene, v stavbe ali druge projekte 
gradenj. 

45340000 

  45.4   Zaključna 
gradbena dela 

 45400000 

    45.41 Fasaderska in 
štukaterska 
dela 

Ta razred zajema: 
nanašanje mavca ali štuka na notranje ali 
zunanje stene stavbe ali drugih projektov 
gradnje s pripadajočim materialom. 

45410000 

    45.42 Stavbno 
mizarstvo 

Ta razred zajema:  
vgradnjo vrat, oken, okvirjev za vrata in okna, 
opremljenih kuhinj, stopnic, opreme za trgovine 
in podobnega, ki jih ni proizvedel izvajalec sam 
in ki so iz lesa ali drugih materialov, notranja 
zaključna dela, kot so dela na stropu, lesenih 
stenskih oblogah, premičnih pregradah itd.  
 
Ta razred ne zajema:  
polaganja parketa in drugih talnih oblog, glej 
45.43. 

45420000 

    45.43 Stenske in 
talne obloge 

Ta razred zajema:  
polaganje, obešanje ali vgraditev v stavbe ali 
druge projekte gradnje: keramičnih, betonskih 
stenskih in talnih ploščic ali ploščic iz rezanega 
kamna, parketa in drugih talnih oblog preprog in 
linolejev, vključno z gumenimi ali plastičnimi, 
teraco, marmornih, granitnih ali skrilastih tal ali 
sten, stenskih tapet. 

45430000 

    45.44 Barvanje in 
zasteklitev 

Ta razred zajema:  
barvanje notranjosti in zunanjosti stavb, 
barvanje objektov gradenj, vgraditev stekla, 
ogledal itd.  
 
Ta razred ne zajema:  
vgraditve oken, glej 45.42. 

45440000 

    45.45 Druga 
zaključna 
gradbena dela 

Ta razred zajema:  
gradnjo zasebnih plavalnih bazenov, čiščenje s 
paro, brizganje peska in podobne dejavnosti na 
zunanjosti stavb ter druga zaključna gradbena 
dela, drugje neomenjena.  
 
Ta razred ne zajema:  
čiščenja notranjosti stavb in drugih objektov, 
glej 74.70. 

45450000 



 

 

 

  45.5   Najem 
gradbene 
opreme in 
opreme za 
rušenje z 
izvajalcem 

  45500000 

    45.50 Najem 
gradbene 
opreme in 
opreme za 
rušenje z 
izvajalcem 

Ta razred ne zajema: 
najema gradbene opreme in opreme za rušenje 
brez izvajalca, glej 71.32. 

  

 


