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Vprašalnik za statistično raziskovanje
Poslovne storitve – 
podjetniško in poslovno svetovanje, 2016

SSP-PS/L-5
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 75/2016)
Sporočanje podatkov je obvezno.

Prosimo, vpišite podatke o poslovnem subjektu:

Matična številka: 

Naziv: _____________________________________________

Šifra dejavnosti SKD:
 .

Zaporedna številka:
 

Status poslovnega subjekta: 

Prosimo, izberite šifro iz šifranta:
10 – Vnos podatkov, 41 – Postopek stečaja, likvidacije, 73 – Pripojitev

E-vprašalnik bo na voljo za izpolnjevanje na spletnem portalu AJPES od 1. 9. – 1. 10. 2017.
http://www.ajpes.si  Statistike  Druge statistike  Poslovne storitve

Zahvaljujemo se vam, da s svojimi podatki prispevate h kakovosti uradnih statističnih podatkov. 
Rezultate tega raziskovanja in druge statistične podatke in kazalnike boste našli na spletni strani www.stat.si.

Pomoč in informacije:
Tehnična pomoč AJPES
http://www.ajpes.si/ -> Statistike -> 
Druge statistike -> Poslovne storitve -> 
Telefonska pomoč

Vsebinska pomoč SURS
 porocanje.surs@gov.si 
 (01) 234 05 26 (pon.–čet.: 9.00–15.30,
   pet.: 9.00–14.30)
http://www.stat.si/StatWeb/vprasanja

PREBERITE!
Vprašalnik v tej obliki vam je namenjen 
le v informacijo, katere podatke je treba 
pripraviti za to raziskovanje. Prosimo torej, 
da podatke za to raziskovanje vpisujete v 
e-vprašalnik, ki je za to raziskovanje na 
voljo na portalu AJPES:
http://www.ajpes.si/

Namen raziskovanja
Zagotavljanje mednarodno primerljivih podatkov v skladu z evropskimi standardi o strukturni statistiki podjetij in analiziranje 
delovanja gospodarstva v sektorju poslovnih storitev ter delovanje domačega in skupnega evropskega trga na področju 
poslovnih storitev. Poslovni subjekti poročajo podatke o prihodkih od prodaje, razčlenjenih po proizvodih oziroma storitvah za 
izbrane storitvene dejavnosti.

Obveznost sporočanja podatkov
Sporočanje zahtevanih podatkov Statističnemu uradu RS za to statistično raziskovanje je obvezno, in sicer na podlagi določil 
Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) in Letnega programa statističnih raziskovanj za 2017 
(Uradni list RS, št. 75/2016). Neizpolnjevanje te obveznosti pomeni kršitev določil, zapisanih v omenjenih predpisih.

Zaupnost podatkov
Vsi podatki, ki se zberejo s tem vprašalnikom, spadajo med zaupne, zato so skrbno varovani, uporabljajo pa se samo za 
statistične namene, tj. za zagotavljanje in izkazovanje zbirnih podatkov o množičnih pojavih – v skladu z Zakonom o državni 
statistiki. Ta v 50. členu določa, da smejo biti statistični podatki objavljeni samo v agregatni obliki, torej samo v obliki združenih 
podatkov (npr. kot povprečja, vsote, deleži), in tako, da iz njih ni mogoče prepoznati podjetja, na katero se podatki nanašajo. 
Izjemoma se smejo ti podatki objaviti tudi posamično, če podjetje prej pisno izrazi, da se strinja s takim načinom objave svojih 
podatkov.

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika
Preden začnete izpolnjevati vprašalnik, preberite kratka navodila na naslednji strani.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo.

 Genovefa Ružić,
 generalna direktorica

VZOREC

http://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Poslovne_storitve
http://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Poslovne_storitve/Telefonska_pomoc?md_id_menu=430
http://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Poslovne_storitve/Telefonska_pomoc?md_id_menu=430
http://www.ajpes.si/Statistike/Druge_statistike/Poslovne_storitve/Telefonska_pomoc?md_id_menu=430
http://www.stat.si/StatWeb/vprasanja
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Navodila za izpolnjevanje vprašalnika

- Podatki v vprašalniku se nanašajo na leto 2016. 
- Prosimo, da najprej natančno preberete navodila oz. metodološka pojasnila na koncu vprašalnika (strani 5-6).
- Podatke, izražene v denarnih enotah, prikažite v evrih, in sicer zaokroženo in brez decimalk; tudi podatke, izražene v odstotkih, 

prikažite brez decimalk. 
- Če pri posameznem zahtevanem podatku ne poznate ali nimate na voljo natančne vrednosti, jo ocenite in vpišite oceno. 
- Če ste Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) predložili letno poročilo za statistične namene, 

so podatki pod zap. št. 1  v Sklopu A (Celotni čisti prihodki od prodaje v letu 2016) že povzeti iz teh poročil.

 Prihodki od prodajeSklop A

 Celotni čisti prihodki od prodaje v letu 2016 (seštevek prihodkov pod zap. št. 2 in zap. št. 3)

v EUR brez centov

. .

(Navedite celotne čiste prihodke od prodaje proizvodov, blaga, materiala in storitev v letu 2016; čisti prihodki so prihodki brez davka na dodano 
vrednost, ki se obračuna pri prodaji proizvodov in storitev.)

1

VZOREC
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Zap. 
št.

Šifra 
kategorije 

CPA
Opis oz. naziv kategorije CPA V EUR 

brez centov

2
Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala v letu 2016 (del 
zap. št. 1): 
prosimo, navedite preostanek prihodkov, ki niso zajeti pod zap. št. 3

Šifra CPA Prosimo, izberite proizvod iz šifranta CPA ter navedite 
znesek.  ..........................................................................

. . ____________________________________________ . .

3
Čisti prihodki od prodaje storitev v letu 2016 (del zap. št. 1)
(Navedite čiste prihodke od prodaje storitev, razčlenjene glede na vrsto storitve;  
če posamezne storitve lahko uvrstite v več predlaganih kategorij, vas prosimo, da ocenite 
delež vsake posamezne storitve.)
Podrobnejši opisi storitev so navedeni na koncu vprašalnika.

. .

3.1. 70.21.1 Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo  ................... . .

3.2. 70.22.1 Drugo svetovanje pri poslovodenju, od tega:  ................ . .

3.2.1. 70.22.11 Svetovanje pri strategiji poslovanja  ......  %

3.2.2. 70.22.12 Svetovanje pri finančnem poslovanju, 
razen davčnega  ....................................  %

3.2.3. 70.22.13 Svetovanje pri trženju  ...........................  %

3.2.4. 70.22.14 Svetovanje pri upravljanju človeških 
virov  ......................................................  %

3.2.5. 70.22.15 Svetovanje pri vodenju proizvodnje  ......  %

3.2.6. 70.22.16 Svetovanje v zvezi z logistiko 
in oskrbo  ...............................................  %

3.2.7. 70.22.17 Vodenje poslovnih procesov  .................  %

SKUPAJ  ............................................... 1 0 0  %

3.3. 70.22.2 Vodenje projektov, razen vodenja 
gradbenih projektov  ....................................................... . .

3.4. 70.22.3 Drugo poslovno svetovanje  ........................................... . .

3.5. Šifra CPA
Drugi prihodki od prodaje storitev 
(prosimo, izberite storitev iz šifranta CPA  
ter navedite znesek)

3.5.1. . . ____________________________________________ . .

3.5.2. . . ____________________________________________ . .

3.5.3. . . ____________________________________________ . .

VZOREC
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Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Ime

Priimek

E-naslov

Telefon

. .
 dan mesec leto

Datum

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.

 Podatki o izpolnjevanju vprašalnikaSklop B

5

Koliko časa ste porabili (vi osebno in druge osebe) za pripravo podatkov in izpolnitev vprašalnika? 4
Prosimo, upoštevajte čas, porabljen za branje navodil, zbiranje informacij, pripravo podatkov in za sámo izpolnjevanje 
vprašalnika.

  
minut

Podatki o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik

VZOREC
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Navodila oz. metodološka pojasnila
2. Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala v letu 2016
 Pomagajte si s klasifikacijo proizvodov CPA, ki je vgrajena v aplikacijo in je tudi na spletni strani raziskovanja. Po klasifikaciji lahko 

iščete po imenih proizvodov in storitev in to vam bo lahko v pomoč pri razvrščanju prihodkov za te proizvode in storitve.

3. Razčlenitev čistih prihodkov od prodaje storitev v letu 2016
 3.1. Storitve komuniciranja in stikov z javnostjo (70.21.1)
 Sem spada:

 - svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju podobe in odnosov organizacije ali posameznika z javnostjo, 
vlado, volivci, delničarji in drugimi

 - lobiranje.
 3.2. Drugo svetovanje pri poslovodenju (70.22.1)
  3.2.1. Svetovanje pri strategiji poslovanja (70.22.11)
  Sem spada:

 - svetovanje, vodstvo in operativna pomoč podjetju pri poslovni politiki, strategiji, planiranju, gradnji in kontroli organizacije 
poslovanja kot npr.:
• opredeljevanje politike podjetja
• določitev najustreznejše organizacijske strukture in pravne organiziranosti podjetja
• priprava strateških poslovnih načrtov
• določanje informacijskega sistema za poslovno odločanje
• vzpostavitev ali spremljanje internega obratovanja in kontrole poslovanja
• razvoj programov za izboljšanje poslovanja, večjo donosnost ter podobne storitve za vodstvo podjetja

 - svetovanje pri e-poslovanju.
  3.2.2. Svetovanje pri finančnem poslovanju (razen davčnega) (70.22.12) 
  Sem spada:

 - svetovanje, vodenje in pomoč na področju odločanja o finančnih zadevah:
• analize kapitala, likvidnosti, bilanc, ekonomski pregledi
• preverjanje in ovrednotenje investicijskih predlogov, pridobitev in finančnih zahtevkov
• poslovno ovrednotenje združevanj in nakupov podjetij
• oblikovanje računovodskih sistemov in sistemov finančne kontrole
• svetovanje pri finančnem poslovanju, povezanim z združitvami, prevzemi ipd., npr. svetovanje metod ovrednotenja, 

plačevanja, kontrole  ipd.
  3.2.3 Svetovanje pri trženju (70.22.13)
  Sem spada:

 - svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri tržni strategiji in tržnih operacijah
• operativno raziskovanje, svetovanje in pomoč v povezavi s komercialnimi aktivnostmi
• analiza tržne strategije, cenovne strategije in servisa kupcem
• organizacija prodajne in distribucijske mreže, načina pakiranja ipd.

  3.2.4. Svetovanje pri upravljanju človeških virov (70.22.14)
  Sem spada:

 - svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri vodenju človeškega potenciala organizacije. Pri  tem gre za revizijo  delovanja 
osebja, razvoj potenciala delovne sile, svetovanje glede kadrovanja in odnosi z zaposlenimi ipd.

  3.2.5. Svetovanje pri vodenju proizvodnje (70.22.15)
  Sem spada:

 - svetovanje, vodenje in operativna pomoč pri izboljševanju storilnosti, zmanjševanju proizvodnih stroškov in izboljševanju 
kakovosti proizvodov. Zajeti so ukrepi kot so:
• analiza delovnih operacij, delovnih metod ter svetovanje in pomoč v zvezi s tem
• svetovanje in pomoč pri učinkoviti uporabi sredstev v proizvodnem procesu
• organizacija in optimizacija proizvodnje 
• kontrola kvalitete  

 - svetovanje, vodenje in operativna pomoč glede varnosti pri delu, varnosti obrata ipd.
  3.2.6. Svetovanje v zvezi z logistiko in oskrbo (70.22.16)
  Sem spada:

 - svetovanje v zvezi z zagotavljanjem optimalnega pretoka blaga v celotni logistični oziroma oskrbovalni verigi:
• svetovanje v zvezi z nabavno logistiko,  ugotavljanje in opredeljevanje nabavnih potreb in zalog
• svetovanje v zvezi s skladiščenjem, transportom in distribucijo blaga v naročnikovem podjetju ali pri dostavi njegovim 

strankam
 - drugo svetovanje pri vodenju podjetja.

  3.2.7. Vodenje poslovnih procesov (70.22.17)
  Sem spada:

 - skupek storitev za podporo in vodenje poslovnih procesov v imenu naročnika, v katerem so kombinirane informacijsko - 
tehnološke storitve z delom (ročnim ali strojnim), stroji in napravami:
• finančnih poslovnih postopkov, kot so obdelava finančnih transakcij, poslovanje s kreditnimi karticami ipd.
• poslovnih postopkov v zvezi s človeškimi viri, kot so upravljanje osebja,  obdelava plač,  upravljanje beneficij ipd.
• vodenje procesov oskrbe in logistike, kot so upravljanje gibanja in shranjevanja surovin in izdelkov, nabava, planiranje 

proizvodnje in obdelava naročil ipd.
• vodenje postopkov, ki se nanašajo na odnose s strankami, npr. pomoč uporabnikom, servis za uporabnike

VZOREC
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• vodenje drugih poslovnih procesov za naročnika.
 3.3. Vodenje projektov, razen vodenja gradbenih projektov (70.22.2)
  Sem spada:

 - koordinacija in nadzor pri pripravi, izvajanju in zaključevanju projektov v imenu naročnika
 - vodenje projekta, ki lahko lahko vključuje:

• kontrolo proračuna in stroškov
• nabavljanje, časovno in drugo planiranje
• koordinacijo podizvajalskih del, inšpekcijo in kontrolo kakovosti  ipd.

 - vodenje projektov, ki vključuje upravljanje in pisarniško poslovanje z lastnim osebjem ali brez njega.
 3.4. Drugo poslovno svetovanje (70.22.3)
  Sem spada:

 - storitve regionalnega, industrijskega ali turističnega razvoja.

3.5.1., 3.5.2., 3.5.3. Drugi prihodki od prodaje storitev. Pomagajte si s klasifikacijo proizvodov CPA, ki je vgrajena v aplikacijo in je tudi 
na spletni strani raziskovanja. Po klasifikaciji lahko iščete po imenih proizvodov in storitev in to vam bo lahko v pomoč pri razvrščanju 
prihodkov za te proizvode in storitve.

VZOREC


