Dejavnosti Kmetijskega inštituta Slovenije v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS,
št. 69/07 in 17/08):
A/01.1 pridelovanje netrajnih rastlin
A/01.2 gojenje trajnih nasadov
A/01.21 vinogradništvo
A/01.24 gojenje pečkatega in koščičastega sadja
A/01.25 gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
A/01.3 razmnoževanje rastlin
A/01.4 živinoreja
A/01.5 mešano kmetijstvo
A/01.6 storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
A/02.1 gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
A/02.3 nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
A/02.4 storitve za gozdarstvo
C/10.4 proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob
C/10.9 proizvodnja krmil in hrane za hišne živali
C/26.51 proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih inštrumentov in naprav
G/46.11 posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov
G/46.21 trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
G/46.22 trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
G/46.23 trgovina na debelo z živimi živalmi
G/46.31 trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
G/46.32 trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
G/46.33 trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnim oljem in maščobami
G/46.61 trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
G/46.75 trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
G/47.21 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
G/47.301 trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
G/47.762 trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi živalmi
G/47.789 druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.8 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah
G/47.99 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
H/52.1 skladiščenje
H/52.24 pretovarjanje
I/55.201 počitniški domovi in letovišča
J/58.11 izdajanje knjig
J/58.14 izdajanje knjig in druge periodike
J/62.0 računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti
J/63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J/63.12 obratovanje spletnih portalov
L/68.2 oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin
L/68.32 upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi
M/71.129 druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
M/71.200 tehnično preizkušanje in analiziranje
M/72.110 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
M/72.190 raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
M/72.200 raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
M/73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja
M/74.900 druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
N/77.310 dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
N/81.3 urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
N/82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N/82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N/82.92 pakiranje
P/85.32 srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P/85.421 višješolsko izobraževanje
P/85.422 visokošolsko izobraževanje
P/85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
R/90.04 obratovanje objektov za kulturne prireditve
R/91.01 dejavnost knjižnic in arhivov
R/91.04 dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednosti

