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I. POJASNJEVALNE OPOMBE ZA ODDELKE OD A DO M GLEDE 
OSKRBE IN GRADBENIH DEL 

 
Dopolnilni besednjak sestavlja 19 oddelkov (in 42 skupin). Nekateri oddelki, kot so oddelki od A do M, 
dodatno opisujejo oskrbo in gradbena dela, oddelki od P do U pa storitve. 
 
Oddelek, kot je Oddelek M, „Druge prometne oznake“, se lahko uporablja za dodaten opis oskrbe ali kode 
storitve.  
 
Dopolnilne kode so splošne in niso zasnovane tako, da ustrezajo posameznim kodam v glavnem besednjaku. 
Uporabnikom se svetuje, da uporabljajo oznako iz dopolnilnega besednjaka, ki najbolj ustreza njihovim 
potrebam, če pripada oddelku, ki je skladen s pomenom kode v glavnem besednjaku. 
 
ODDELEK A — MATERIALI 
 
Skupina A – kovina in zlitina 

Ta skupina zajema: 
–  navadne kovine, kot so aluminij, nikelj in zlato 
–  kovinske zlitine, kot so jeklo in medenina 

 
Skupina B – nekovina 

Ta skupina zajema oznake za nekovinske materiale, kot so: 
–  plastične mase, kot so poliester, polietilen in PVC 
–  naravni kamen, kot sta marmor in skrilavec 
– les, kot so bambus, pluta in les iglavcev 
– naravna vlakna, kot sta svila in volna 

 
Dodatne opredelitve: 

– stekleni vložki: koščki stekla, pogosto okrogli, za vstavljanje v vse izolacijske naprave, na primer za 
vakuumske posode ali pribor za električno napeljavo. 

 
ODDELEK B — STANJE, OBLIKA, PAKIRANJE IN OBDELAVA 
 
Skupina A – stanje 

Ta skupina zajema: 
– lastnosti stanja in fizikalne lastnosti, kot so: vroč, hladen, tekoč, trden, trd in mehek. 
– stanje, kot so prah, ingoti in palice. 
– poseben pripravek navadnih materialov, kot so premazan, neobdelan in vulkaniziran. 
 

Dodatne opredelitve: 
– neobdelan: proizvod ali material, ki je že prešel prvi(-e) korak(-e) procesa predelave  
– predelan: proizvod ali material, ki je že prešel skozi proces predelave 
– oplemeniten: proizvod ali material, ki je že prešel celotni proces predelave, da je bil očiščen nečistoč. 

 
Skupina B – oblika 

Ta skupina zajema vse geometrične oblike, kot sta okrogla ali kvadratna. 
 
Skupina C – pakiranje in obdelava 

Ta skupina zajema: 
–  pakiranje, na primer v vrečkah, kartonih, steklenicah. Te oznake opisujejo način dostave proizvoda 

končnim uporabnikom.  
– obdelava, na primer v slanici in v razsutem stanju. Te oznake opisujejo način obdelave in pakiranja 

proizvoda za končne uporabnike.  
 

Ta skupina ne zajema: 
– drugih oznak za hrano, pijačo in obrok, ki jih najdete v oddelku H. 
 

ODDELEK C – MATERIALI/PROIZVODI S POSEBNIMI LASTNOSTMI IN NAČINI 
DELOVANJA 

Ta skupina ne zajema: 
– okoljskih oznak, kot sta recikliranje in obdelava, ki sta razvrščeni v oddelek D. 
 
Skupina A — materiali/proizvodi s posebnimi lastnostmi 
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Ta skupina zajema oznake, ki se nanašajo na naslednje značilnosti: 
– odpornost, kot so vodotesen, ognjezaviralen, armiran in ojačen 
– udobje/zdravje, kot so ergonomski, ne vsebuje azbesta in sterilen 
– posebne uporabe, kot sta potopljiv in prenosen 
– kmetijstva, kot so ekološki, gojen in obdelan 

 
Dodatne opredelitve: 

– za enkratno uporabo: proizvod je izdelan za enkratno uporabo, vendar ga je mogoče znova uporabiti 
– ni za ponovno uporabo: proizvod je izdelan samo za enkratno uporabo in se pri prvi uporabi toliko 

poškoduje, da ga ni mogoče znova uporabiti 
– za večkratno uporabo: proizvod je izdelan za večkratno uporabo 

 
Skupina B — način delovanja 

Ta skupina zajema: 
– oznake za pritisk in napetost 
– vrsto energije, ki se uporablja za vozila, stroje in druge aparate 
– druge lastnosti vozil, motorjev, strojev in aparatov, na primer pogon na štiri kolesa, avtomatski, 

enofazen 
 
ODDELEK D — SPLOŠNO, UPRAVA 
 
Skupina A — splošne in upravne oznake 

Ta skupina zajema: 
– poseben status, večinoma za storitve, kot so nacionalen/mednaroden, javen/zaseben itn. 
– upravljanje, upraven itn. 
– socialne oznake, kot sta socialno delo in usmerjanje itn. 
– okoljske oznake, kot sta recikliranje in obravnava itn. 

 
ODDELEK E — UPORABNIKI/UPRAVIČENCI 
 
Skupina A — uporabniki ali upravičenci 

Ta skupina zajema: 
– vse uporabnike ali upravičence vseh starosti (dojenčki, otroci, mladostniki …) in obeh spolov, posebne 

uporabnike (brezposelne osebe, uživalce drog, potnike itn.) 
– seznam nezmožnosti, za uporabnike invalide ali upravičence 

 
ODDELEK G — OBSEG IN DIMENZIJE 
 
Skupina A — dimenzija in navedba moči 

Ta skupina zajema oznake, v katerih je navedeno, da se zahtevajo posebna teža, mera/velikost, volumen, moč 
ali pritisk. Navedbe posebne teže, mere/velikosti, volumna, moči ali pritiska in dodatne oznake najdete v 
oddelku G skupine C. 

 
Skupina B — pogostost 

Ta skupina zajema: 
– dnevno, tedensko itn. 

 
Skupina C – druge navedbe 

Ta skupina zajema dodatne oznake za navedbo posebne teže, mere/velikosti, volumna, moči ali pritiska, 
specifične ali referenčne podatke in količine. 

 
ODDELEK H – DRUGE OZNAKE ZA HRANO, PIJAČO IN OBROK 
 
Skupina A – oznake za hrano, pijačo in obroke 
 

Ta skupina zajema: 
– druge oznake za opis posebne priprave hrane. 
– oznake za opis hrane za potrošnike s posebnimi zahtevami (ne vsebuje svinjine, vegetarijanski obroki, 

obroki brez glutena). 
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ODDELEK I – DRUGE OZNAKE ZA GRADBENIŠTVO/DELA 
 
Ta skupina ne zajema: 
– splošne uporabe, ki je razvrščena v oddelek F.  
 
Skupina A — oznake za gradbeništvo/dela 

Ta skupina zajema: 
– oznake za opis vrste dela ali posebnih značilnosti del 
– oznake za opis predvidenega namena del 

 
ODDELEK J – DRUGE OZNAKE ZA RAČUNALNIŠTVO, INFORMACIJSKO 

TEHNOLOGIJO ALI KOMUNICIRANJE 
 
Ta skupina ne zajema: 
– splošne uporabe, ki je razvrščena v oddelek F. 
 
Skupina A – oznake za računalništvo, informacijsko tehnologijo ali komuniciranje 

Ta skupina zajema: 
– oznake za opis omrežja za posebne namene (internet, intranet itn.) 
– dodatne oznake za opredelitev nekaterih značilnosti strojne in programske opreme 

 
ODDLEK K – DODATNE OZNAKE ZA DISTRIBUCIJO ENERGIJE IN VODE 
 
Ta skupina ne zajema: 
– splošne uporabe, ki je razvrščena v oddelek F. 
 
Skupina A – oznake za distribucijo energije in vode 

Ta skupina zajema: 
– oznake na področju ogrevanja, distribucije vode, električne energije, olja in plina 
– dodatne oznake, ki opisujejo posebne uporabnike na področju energije in distribucije vode 

 
ODDELEK L — DODATNE MEDICINSKE IN LABORATORIJSKE OZNAKE 
 
Ta skupina ne zajema: 
– splošne uporabe, ki je razvrščena v oddelek F. 
 
Skupina A — medicinske in laboratorijske oznake 

Ta skupina zajema uporabo za posebne namene na področju: 
– kirurgije 
– nege bolnikov 
– zdravniškega pregleda in zdravljenja 
– bolnišnične ali laboratorijske uporabe 
– medicinskih pripomočkov 
– forenzike 
– uporabe v veterini 

 
 
 


