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Vprašalnik za statistično raziskovanje
Struktura vmesne potrošnje
in prihodkov, 2020
(društva)

NR-IOT-DRU

E-vprašalnik bo na voljo za izpolnjevanje na spletnem portalu AJPES od 28. 5. – 11. 6. 2021.
https://www.ajpes.si  Statistika  Druge statistike  Struktura vmesne potrošnje

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
https://www.ajpes.si/ -> Statistike -> 
Druge statistike -> Struktura vmesne 
potrošnje -> Telefonska pomoč

Vsebinska pomoč SURS
 porocanje.surs@gov.si
 (01) 241 64 98 (pon.–čet.: 9.00–15.30,

pet.: 9.00–14.30)
https://www.stat.si/StatWeb/vprasanja

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 171/2020)
Sporočanje podatkov je obvezno. 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:
https://www.ajpes.si/

Namen raziskovanja
Podatke iz tega raziskovanja potrebujemo za pripravo tabel po dejavnostih (tabel ponudbe in porabe, input - output tabel), 
ki so redna obveznost Statističnega urada RS, določena v letnem programu statističnih raziskovanj ter zakonodaji EU. Za 
njihovo izdelavo, ki je sestavni del ocenjevanja agregatov nacionalnih računov, potrebujemo podrobnejše podatke o strukturi 
proizvodnje in stroškov po posameznih dejavnostih slovenskega gospodarstva. 

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 2021 
(Uradni list RS, št. 171/2020). 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 navodila na naslednji strani in navodila pri vsaki tabeli.

Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujemo!
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Navodila za izpolnjevanje vprašalnika

• Podatki se nanašajo na celotno leto 2020. 
• Prosimo, da pred izpolnjevanjem natančno preberete navodila pri vsaki tabeli. 
• Podatke prikažite v EUR (brez centov). 
• Če pri posameznem zahtevanem podatku nimate na voljo natančne vrednosti, vpišite oceno. 

- Vrednost prihodkov, ki ste jih ustvarili od začetka do konca leta 2020  in ste jih poročali v obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida za poročanje 
letnih poročil AJPES-u, bodo v spletnem vprašalniku na portalu AJPES predizpisane. 

- V tabelah 2 in 3 nato skupne prihodke od dejavnosti razdelite na prihodke iz glavne in drugih dejavnosti, v skladu s klasifikacijo proizvodov po 
dejavnosti CPA/SKD.

Tabela 1. Prihodki od dejavnosti

1 Postavka
Oznaka za 

AOP iz letnih 
poročil

Vrednost
(v EUR, brez centov)

1001 Prihodki od dejavnosti 400

- Vpišite prihodke iz vaše glavne dejavnosti, tj. tiste, iz katere ustvarite največji del svojih prihodkov. Glavno dejavnost opredelite na 3-mestni ravni 
klasifikacije CPA/SKD in vpišite njeno oznako. Pomagajte si s shemo klasifikacije proizvodov CPA, ki je za to raziskovanje objavljena na spletni 
strani AJPES. Ostale prihodke vpišite med prihodke iz drugih (stranskih) dejavnosti.

- Vsota postavk 2001 in 2002 mora biti enaka skupnim prihodkom od dejavnosti (postavka 1001 iz tabele 1).
- Klasifikacija CPA (sedanja različica je CPA 2015) je klasifikacija proizvodov in storitev, ki je popolnoma usklajena s klasifikacijo dejavnosti SKD 

(na prvih 4 mestih so oznake obeh klasifikacij enake, z le nekaj izjemami). Objavljena je na spletni strani SURS: 
 https://www.stat.si/ ->  Več -> Klasifikacije, vprašalniki in metode -> Klasifikacije -> CPA Klasifikacija proizvodov po dejavnosti
- Po klasifikaciji lahko iščete po imenih proizvodov in storitev in vam bo to lahko v pomoč pri razvrščanju prihodkov in v nadaljevanju stroškov v 

CPA skupine.

Tabela 2: Prihodki od dejavnosti iz glavne in drugih (stranskih) dejavnosti

2 Postavka
Šifra skupine

CPA/SKD
(3-mestna)

Vrednost
(v EUR, brez centov)

2001 Prihodki od dejavnosti iz glavne dejavnosti .
2002 Prihodki od dejavnosti iz drugih (stranskih) dejavnosti
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- Prihodke od dejavnosti iz drugih (stranskih) dejavnosti (postavka 2002 v tabeli 2) razporedite po posameznih skupinah proizvodov klasifikacije 
CPA/SKD, ki vam jih navajamo. V prvem delu (postavke od 3002 do 3012) so navedene skupine proizvodov in proizvodnih storitev, v drugem 
delu (postavke od 3013 do 3061) pa skupine storitev. Pomagajte si s shemo klasifikacije proizvodov CPA, kjer so posamezne skupine dodatno 
opisane. Vsota (postavka 3001) mora biti enaka vrednosti postavke 2002 v tabeli 2.

- Primer izpolnjevanja:
Če imate prihodke iz trgovinske dejavnosti veleprodaje (brez motornih vozil in motornih koles), jih vpišete pod postavko 3018, ki se nanaša 
na CPA skupino 46; prihodke od strežbe jedi in pijač (tudi v obratih prehrane za zaposlene) vpišete pod postavko 3026, ki se nanaša na CPA 
skupino 56; ipd.

Tabela 3: Razdelitev prihodkov od dejavnosti iz drugih (stranskih) dejavnosti

3 Postavka
Oznaka 

proizvodov po 
CPA/SKD

Vrednost
(v EUR, brez centov)

3001 Skupaj prihodki od dejavnosti iz drugih (stranskih) dejavnosti 
(vsota 3002 in 3013; je 2002 iz tabele 2):

3002 od proizvodov in proizvodnih storitev (vsota od 3003 do 3012):

3003 kmetijski, lovski proizvodi in storitve 01

3004 gozdni proizvodi in storitve za gozdarstvo 02

3005 ribe in drugi vodni organizmi, storitve za ribištvo 03

3006 rude in kamnine, surova nafta in zemeljski plin, storitve za rudarstvo 05-09

3007 proizvodi in storitve predelovalnih dejavnosti 10-33

3008 oskrba z električno energijo, plinom in paro 35

3009 voda; obdelava vode in oskrba z njo 36

3010 ravnanje z odplakami 37

3011 zbiranje, odvoz in ravnanje z odpadki, reciklaža 38

3012 saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki 39

3013 od storitev (vsota od 3014 do 3061):

3014 stavbe in gradnja stavb 41

3015 inženirski objekti in gradnja inženirskih objektov 42

3016 specializirana gradbena dela 43

3017 prodaja in popravila motornih vozil 45

3018 veleprodaja, razen motornih vozil in motornih koles 46

3019 maloprodaja, razen motornih vozil in motornih koles 47

3020 kopenski prevoz in cevovodni transport 49

3021 vodni prevoz 50

3022 zračni prevoz 51

3023 skladiščenje in spremljajoče prometne storitve 52

3024 poštne in kurirske storitve 53

3025 nastanitvene storitve 55

3026 strežba jedi in pijač 56
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3 Postavka
Oznaka 

proizvodov po 
CPA/SKD

Vrednost
(v EUR, brez centov)

3027 založniške storitve 58

3028 produkcija filmov, video filmov in televizijskih oddaj, snemanje in izda-
janje zvočnih zapisov 59

3029 predvajanje radijskih in televizijskih programov 60

3030 telekomunikacijske storitve 61

3031 računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane 
storitve 62

3032 informacijske storitve 63

3033 finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov 64

3034 storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih skladov, razen 
obvezne socialne varnosti 65

3035 pomožne storitve za finančništvo, zavarovalništvo in pokojninske 
sklade 66

3036 poslovanje z nepremičninami (dajanje v najem nepremičnin, trgovanje, 
upravljanje z nepremičninami) 68

3037 pravne in računovodske storitve 69

3038 storitve uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje 70

3039 arhitekturne storitve in projektiranje; tehnično preizkušanje in ana-
liziranje 71

3040 znanstvene raziskovalne in razvojne storitve 72

3041 oglaševanje in raziskovanje trga 73

3042 druge strokovne in tehnične storitve 74

3043 veterinarske storitve 75

3044 dajanje v najem (razen nepremičnin) 77

3045 storitve pri zaposlovanju 78

3046 storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in druge s poto-
vanji povezane storitve 79

3047 varovanje in poizvedovalne storitve 80

3048 oskrba stavb in okolice 81

3049 pisarniške in spremljajoče poslovne storitve 82

3050 storitve javne uprave in obrambe; storitve obvezne socialne varnosti 84

3051 izobraževanje 85

3052 zdravstvene storitve 86

3053 storitve socialnega varstva z nastanitvijo 87

3054 storitve socialnega varstva brez nastanitve 88

3055 kulturne in razvedrilne storitve 90

3056 storitve knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne storitve 91

Tabela 3: Razdelitev prihodkov od dejavnosti iz drugih (stranskih) dejavnosti (nadaljevanje)

VZOREC



5S466

3 Postavka
Oznaka 

proizvodov po 
CPA/SKD

Vrednost
(v EUR, brez centov)

3057 prirejanje iger na srečo in stav 92

3058 športne in druge storitve za prosti čas 93

3059 storitve članskih organizacij 94

3060 popravila računalnikov in izdelkov za široko porabo 95

3061 druge osebne storitve 96

Tabela 3: Razdelitev prihodkov poslovanja iz drugih (stranskih) dejavnosti (nadaljevanje)

- Vrednosti stroškov porabljenega materiala ter stroškov storitev, ki ste jih poročali v obrazcu Podatki iz izkaza poslovnega izida za poročanje 
letnih poročil AJPES-u, bodo v spletnem vprašalniku na portalu AJPES predizpisane. V tabelah 5 in 6 boste stroške porabljenega materiala ter 
stroške storitev razporejali po skupinah klasifikacije CPA

Tabela 4: Stroški porabljenega materiala in storitev

4 Postavka Oznaka za AOP iz 
letnih poročil

Vrednost 
(v EUR, brez centov)

4001 stroški porabljenega materiala 130

4002 stroški storitev 134
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- Stroške porabljenega materiala (postavka 4001 iz tabele 4) razdelite po posameznih skupinah klasifikacije proizvodov CPA, ki vam jih navajamo. 
Izpisana je celotna klasifikacija, vpišite pa podatke pri tistih skupinah materialov, ki jih uporabljate. Pomagajte si z objavljeno klasifikacijo 
proizvodov CPA, v kateri so posamezne skupine dodatno opisane.

- Primer: 
• če uporabljate izdelke iz papirja in kartona, boste te stroške vpisali pod postavko 5048, ki se nanaša na CPA skupino 17.2;
• stroške, ki jih imate s porabljenim dizelskim gorivom za osebne avtomobile, boste vpisali pod postavko 5053, ki se nanaša na CPA skupino 

19.2;
• stroške, ki jih imate s porabljenimi čistilnimi sredstvi, boste vpisali pod postavko 5060, ki se nanaša na CPA skupino 20.4;
• stroške, ki jih imate s porabljenimi pisalnimi potrebščinami, boste vpisali pod postavko 5121, ki se nanaša na CPA skupino 32.9; ipd.

- V zadnjih vrsticah (postavke 5137 do 5141) je prostor za vrednost tistih materialov, ki jih niste mogli razporediti po predlaganih CPA skupinah. 
Najbolje bi bilo, če pod rubriko »nerazporejeno« ne bi ničesar vpisali. Sicer pa naj bo delež nerazporejenega čim manjši oz. naj ne presega 3 % 
vrednosti stroškov porabljenega materiala.

Tabela 5: Razdelitev stroškov porabljenega materiala po skupinah klasifikacije CPA

v EUR, brez centov

5 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv materiala po CPA Stroški porabljenega materiala
(4001 iz tabele 4)

5001 Skupaj (vsota od 5002 do 5141):

5002 01.1 - 01.2 kmetijski pridelki (netrajnih rastlin in trajnih nasadov: poljščine, vrtnine, 
sadje, okrasne rastline, cvetje)

5003 01.3 sadilni material (žive rastline, čebulice, gomolji in korenike, 
potaknjenci, cepiči)

5004 01.4 žive živali in živalski proizvodi (surovo mleko, jajca, nepredelani 
med, kože, volna, idr.)

5005 02.1 gozdno drevje (sadike, semena) in storitve drevesnic

5006 02.2 neobdelan les (oblovina, drva)

5007 02.3 prosto rastoče dobrine, razen lesa (naravne gume, pluta, idr.)

5008 03.0 ribe in drugi vodni organizmi, ulovljeni ali gojeni (živi, sveži ali ohlajeni); 
storitve za ribištvo

5009 05.1 črni premog

5010 05.2 rjavi premog in lignit

5011 06.1 surova nafta

5012 06.2 zemeljski plin, tudi utekočinjen

5013 07.1 železova ruda

5014 07.2 rude neželeznih kovin

5015 08.1 kamen, pesek in glina

5016 08.9 druge rudnine in kamnine (minerali za kem. proizvodnjo in za gnojila, šota, 
sol, bitumen, asfalt, dragi, poldragi kamni, neobdelani)

5017 09.1 storitve za črpanje nafte in zemeljskega plina

5018 09.9 storitve za drugo rudarjenje

5019 10.1 meso in mesni izdelki

5020 10.2 predelane in konzervirane ribe, raki in mehkužci

5021 10.3 predelano in konzervirano sadje in zelenjava

5022 10.4 rastlinska olja in maščobe ter olja in maščobe živalskega izvora

5023 10.5 mlečni izdelki (predelano mleko, smetana, siri, jogurti, sladoled)

5024 10.6 mlevski izdelki iz žit, škrob in škrobni izdelki (moke, riž, kosmiči, ipd.)
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v EUR, brez centov

5 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv materiala po CPA Stroški porabljenega materiala
(4001 iz tabele 4)

5025 10.7 pekarski izdelki (kruh, pecivo, slaščice, ipd.) in testenine

5026 10.8
druga živila (sladkor, kakao, čokolada, sladkorni izdelki, kava 
in čaj, ekstrakti, kis, omake, začimbe, jedilna sol, pripravljene 
jedi, dietna hrana)

5027 10.1 - 10.8 živila, ki jih ni mogoče razporediti po podrobnejših skupinah

5028 10.9 pripravljena krmila (za rejne živali, za hišne živali)

5029 11.0 vino

5030 11.0 pivo

5031 11.0 druge alkoholne pijače

5032 11.0 brezalkoholne pijače

5033 11.0 pijače, ki jih ni mogoče razporediti po podrobnejših skupinah

5034 12.0 tobačni izdelki

5035 13.1 tekstilna preja in sukanec

5036 13.2 tkanine

5037 13.3 dodelava tekstilij (beljenje, tiskanje, idr.)

5038 13.9
druge tekstilije (pleteni in kvačkani tekstilni materiali, tekstilni izdelki razen 
oblačil - odeje, blazine, posteljno, namizno, kopalniško perilo, zavese ipd., 
vreče, preproge, tekstilni odpadki)

5039 14.1
oblačila, razen krznenih (vrhnja oblačila iz tekstilnih materialov ter usnja, 
razen pletenih in kvačkanih oblačil, delovna oblačila, perilo, srajce, trenirke, 
idr., oblačilni dodatki (rokavice, pokrivala, robci, ipd.))

5040 14.2 izdelki iz krzna (krznena oblačila in dodatki, drugi izdelki iz krzna razen 
pokrival)

5041 14.3 pletena in kvačkana oblačila (hlačne in druge nogavice, jope, puloverji, ipd.)

5042 15.1 strojeno in dodelano usnje; obdelano in barvano krzno

5043 15.1 potovalna galanterija iz vseh materialov, sedlarski in jermenarski izdelki 
(potovalke, kovčki, toaletne torbice, pasovi, ipd.)

5044 15.2 obutev; deli obutve

5045 16.1 les, žagan in skobljan (lahko impregniran, lesni sekanci, drogovi, lesna 
volna)

5046 16.2

leseni, plutovinasti in pletarski izdelki (furnir, iverne, vezane in 
druge plošče, parket, stavbno pohištvo, lesene montažne stavbe, lesena 
embalaža, drugi leseni izdelki (posoda, orodje, idr.), izdelki 
iz plute in slame)

5047 17.1 vlaknine, papir in karton

5048 17.2 izdelki iz papirja in kartona

5049 18.1 tiskanje, priprava za tisk, knjigoveštvo

5050 18.2 razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (zvočnih, video, računalniških 
zapisov)

5051 19.1 koks (koks in polkoks, katran, katranske smole, ipd.)

5052 19.2 briketi raznih oblik in podobna trdna goriva (iz premoga in šote)

Tabela 5: Razdelitev stroškov porabljenega materiala po skupinah klasifikacije CPA (nadaljevanje)
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v EUR, brez centov

5 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv materiala po CPA Stroški porabljenega materiala
(4001 iz tabele 4)

5053 19.2 naftni derivati: motorni bencini in dizelsko gorivo za osebne 
avtomobile

5054 19.2 naftni derivati: goriva za druga vozila, letalsko gorivo

5055 19.2 naftni derivati: naftni plini (propan, butan in drugi plinasti 
ogljikovodiki, razen zemeljskega plina)

5056 19.2 naftni derivati: kurilna olja, ostali naftni proizvodi

5057 20.1 osnovne kemikalije, gnojila in dušikove spojine, plastične mase 
in sintetični kavčuk

5058 20.2 razkužila, pesticidi, insekticidi in drugi agrokemični izdelki

5059 20.3 barve, laki in podobni premazi, tiskarske barve in kiti

5060 20.4 mila in pralna sredstva, čistilna in polirna sredstva, parfumi 
in toaletna sredstva

5061 20.5 drugi kemični izdelki (lepila, razstreliva, mazalni preparati, črnila in tuši, 
razen tiskarskih, tonerji, drugi kemični izdelki)

5062 20.6 umetna ali sintetična vlakna

5063 21.1 farmacevtske surovine

5064 21.2 farmacevtski preparati (zdravila, serumi, cepiva in drugo)

5065 22.1 izdelki iz gume

5066 22.2 izdelki iz plastičnih mas

5067 23.1 steklo in stekleni izdelki

5068 23.2 izdelki iz ognjevzdržne keramike

5069 23.3 neognjevzdržna gradbena keramika

5070 23.4 drugi izdelki iz keramike in porcelana (sanitarna keramika, druga tehnična 
keramika, okrasna keramika)

5071 23.5 cement, apno in mavec

5072 23.6 izdelki iz betona, cementa in mavca

5073 23.7 obdelan naravni kamen

5074 23.9 brusilna sredstva in drugi nekovinski mineralni izdelki

5075 24.1 železo, jeklo in ferozlitine

5076 24.2 jeklene cevi, votli profili in fitingi

5077 24.3 drugi izdelki primarne predelave jekla

5078 24.4 osnovne plemenite in druge neželezne kovine

5079 24.5 litje kovin

5080 25.1 kovinski izdelki za gradbeništvo (konstrukcije, okna in vrata, ipd.); deli

5081 25.2 cisterne, rezervoarji in kontejnerji iz kovin (tudi radiatorji, kotli za centralno 
ogrevanje); deli

5082 25.3 kotli za pridobivanje vodne pare, razen kotlov za centralno ogrevanje s 
toplo vodo; deli

Tabela 5: Razdelitev stroškov porabljenega materiala po skupinah klasifikacije CPA (nadaljevanje)

VZOREC



9S466

v EUR, brez centov

5 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv materiala po CPA Stroški porabljenega materiala
(4001 iz tabele 4)

5083 25.4 orožje in strelivo; deli

5084 25.5 kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija

5085 25.6 površinska obdelava in prekrivanje kovin; mehanska obdelava kovin

5086 25.7 rezila, orodje, ključavnice in okovje; deli

5087 25.9 drugi kovinski izdelki 

5088 26.1 elektronske komponente in plošče; deli

5089 26.2 računalniki in periferne naprave; deli

5090 26.3 komunikacijske naprave; deli

5091 26.4 elektronske naprave za široko rabo; deli

5092 26.5 merilni, preizkuševalni, navigacijski in drugi instrumenti in naprave, 
ure; deli

5093 26.6 sevalne, elektromedicinske in elektroterapevtske naprave; deli

5094 26.7 optični instrumenti in fotografska oprema; deli

5095 26.8 neposneti magnetni in optični nosilci zapisa

5096 27.1 elektromotorji, generatorji in transformatorji, naprave za distribucijo in 
krmiljenje; deli

5097 27.2 baterije in akumulatorji; deli

5098 27.3 oplaščeni vodniki in naprave za ožičenje

5099 27.4 naprave in oprema za razsvetljavo; deli

5100 27.5 gospodinjske naprave; deli

5101 27.9 druge električne naprave; deli

5102 28.1 stroji in oprema za splošne namene (motorji in turbine, razen za letala 
in motorna vozila, črpalke, pipe, ventili, idr.); deli

5103 28.2 druge naprave za splošne namene (peči in gorilniki, dvigala, viličarji, 
pisalni in drugi pisarniški stroji, klimatske naprave, idr.); deli

5104 28.3 kmetijski in gozdarski stroji; deli

5105 28.4 obdelovalni stroji (stroji za oblikovanje in obdelavo kovin, lesa, 
kamna in drugih materialov); deli

5106 28.9 drugi stroji in naprave za posebne namene (rudarski, metalurški, 
gradbeni, proizvodni stroji za posamezne vrste industrije); deli

5107 29.1 motorna vozila in njihovi motorji, podvozja

5108 29.2 karoserije za motorna vozila; prikolice, polprikolice

5109 29.3 deli in oprema za motorna vozila (električna in elektronska oprema, 
sedeži, varnostni pasovi, idr.)

5110 30.1 ladje in čolni, plavajoče ploščadi in konstrukcije

5111 30.2 železniška in druga tirna vozila; deli

5112 30.3 zračna in vesoljska plovila ter sorodni stroji in oprema, motorji zanje; deli

Tabela 5: Razdelitev stroškov porabljenega materiala po skupinah klasifikacije CPA (nadaljevanje)
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v EUR, brez centov

5 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv materiala po CPA Stroški porabljenega materiala
(4001 iz tabele 4)

5113 30.4 bojna vozila; deli

5114 30.9 druga vozila (motorna kolesa, kolesa, vozički); deli

5115 31.0 pohištvo (ploskovno, sedežno, žimnice); deli

5116 32.1 nakit, bižuterija in podobni izdelki

5117 32.2 glasbila; deli

5118 32.3 športna oprema (športni rekviziti, pribor za športni lov in ribolov)

5119 32.4 rekviziti za igre in igrače; deli

5120 32.5
medicinski instrumenti, naprave in pripomočki (zobozdravniški, 
laboratorijski, operacijske mize, medicinsko pohištvo, ortopedski 
pripomočki, proteze, očala, leče, injekcijske igle, idr.); deli

5121 32.9 pisarniški material, razen iz papirja in kartona (pisalne potrebščine in 
drugi pripomočki, žigi, table, numeratorji, ipd.)

5122 32.9
drugi končni izdelki, drugje neimenovani (metle, krtače, zobne in druge 
ščetke, glavniki, zaščitna pokrivala, čelade in drugi zaščitni izdelki, 
dežniki, gumbi, zadrge, vžigalniki, sveče, umetno cvetje, lutke, idr.)

5123 33.1 popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav

5124 33.2 montaža industrijskih strojev in naprav

5125 35.1 oskrba z električno energijo

5126 35.2 oskrba s plinastimi gorivi

5127 35.3 oskrba s paro, vročo in hladilno vodo (daljinsko ogrevanje)

5128 36.0 voda; obdelava vode in oskrba z njo

5129 37.0 ravnanje z odplakami; kanalizacijsko blato

5130 38.1 odpadki; zbiranje in odvoz odpadkov

5131 38.2 ravnanje z odpadki

5132 38.3 reciklaža

5133 38.3 sekundarne (reciklirane) surovine iz kovin

5134 38.3 sekundarne (reciklirane) surovine iz papirja in kartona

5135 38.4 sekundarne (reciklirane) surovine iz ostalih materialov

5136 39.0 saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

drugo, kar ne morete razporediti po skupinah CPA:

5137 - pisarniški material, ki ga ni mogoče razporediti po podrobnejših skupinah

5138 - knjige, periodika in druge tiskane ter elektronske publikacije

5139 - nakupi zemljišč, nepremičnin, stroški obresti, amortizacija, vključeni v 
  stroških materiala

5140 -

5141 nerazporejeno

Tabela 5: Razdelitev stroškov porabljenega materiala po skupinah klasifikacije CPA (nadaljevanje)
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- Stroške storitev, ki ste jih navedli pri postavki 4002 v tabeli 4, razdelite po posameznih skupinah klasifikacije CPA, ki jih navajamo. Izpisana je 
celotna klasifikacija, vpišite pa podatke pri tistih skupinah storitev, ki jih uporabljate.

- Primeri: 
• če imate stroške cestnega potniškega transporta, boste te stroške vpisali pod postavko 6025, ki se nanaša na CPA skupino 49;
• stroške, ki jih imate z računalniškimi storitvami, boste vpisali pod postavko 6039, ki se nanaša na CPA skupino 62;
• stroške, ki jih imate s pravnimi storitvami, boste vpisali pod postavko 6045, ki se nanaša na CPA skupino 69; ipd.

- Na koncu so dodane vrstice (postavke od 6070 do 6078) za tiste stroške, ki se ne dajo razporediti po skupinah klasifikacije CPA.
Najbolje bi bilo, če pod rubriko »nerazporejeno« ne bi ničesar vpisali. Sicer pa naj bo delež nerazporejenega čim manjši oz. naj ne presega 3 % 
vrednosti stroškov storitev.

Tabela 6: Razdelitev stroškov storitev po klasifikaciji CPA

v EUR, brez centov

6 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv storitev po CPA Stroški storitev
(4002 iz tabele 4)

6001 Skupaj (vsota od 6002 do 6078):

6002 01 kmetijske storitve

6003 02 gozdarske storitve

6004 03 storitve za ribištvo in gojenje vodnih organizmov

6005 05-32 industrijske storitve - odhodki za naročeno storitveno industrijsko 
proizvodnjo

6006 33.1 popravila kovinskih izdelkov, strojev in naprav

6007 33.2 montaža industrijskih strojev in naprav

6008 35.1 oskrba z električno energijo

6009 35.2 oskrba s plinastimi gorivi

6010 35.3 oskrba s paro, vročo in hladilno vodo (daljinsko ogrevanje)

6011 36.0 voda; obdelava vode in oskrba z njo

6012 37.0 ravnanje z odplakami

6013 38.1 zbiranje in odvoz odpadkov

6014 38.2 ravnanje z odpadki

6015 38.3 reciklaža

6016 39.0 saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki

6017 41 storitve gradnje stavb

6018 42 storitve gradnje inženirskih objektov

6019 43 specializirana gradbena dela

6020 45 vzdrževanje in popravila osebnih avtomobilov, pranje avtomobilov in 
podobne storitve

6021 45 vzdrževanje in popravila drugih motornih vozil in motornih koles, pranje 
vozil in podobne storitve

6022 46 storitve posredovanja pri prodaji in veleprodaje

6023 49 železniški prevoz potnikov

6024 49 železniški prevoz tovora

6025 49 cestni in ostali kopenski prevoz potnikov

VZOREC
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v EUR, brez centov

6 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv storitev po CPA Stroški storitev
(4002 iz tabele 4)

6026 49 cestni in ostali kopenski prevoz tovora

6027 50 vodni prevoz potnikov

6028 50 vodni prevoz tovora

6029 51 zračni prevoz potnikov

6030 51 zračni prevoz tovora

6031 52 skladiščenje in spremljajoče prometne storitve (pretovarjanje, 
špedicija, parkirnine, cestnine, vinjete idr.)

6032 53 poštne in kurirske storitve

6033 55 nastanitvene storitve

6034 56 strežba jedi in pijač

6035 58
založniške storitve (izdajanje knjig, periodike in drugih publikacij, 
računalniških programov in iger; s tem povezane licenčne storitve, 
oglaševalski prostor)

6036 59 produkcija filmov, videofilmov in televizijskih oddaj, snemanje in izdajanje 
zvočnih zapisov; s tem povezane licenčne storitve

6037 60 predvajanje radijskih in televizijskih programov

6038 61 telekomunikacijske storitve (fiksne in mobilne telefonije, prenosa podatkov, 
satelitske in druge telekomunikacijske storitve)

6039 62 računalniško programiranje, svetovanje in z računalništvom povezane 
storitve

6040 63
informacijske storitve (obdelava podatkov, gostiteljstvo in s tem 
povezane storitve, internetni portali, storitve tiskovnih agencij, 
druge informacijske storitve)

6041 64 finančne storitve, razen storitev zavarovalnic in pokojninskih skladov 
(bančne in kreditne storitve, finančni zakup, storitve holdingov, idr.)

6042 65 storitve zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih skladov, razen 
obvezne socialne varnosti (bruto zavarovalne premije)

6043 66

pomožne storitve za finančništvo, zavarovalništvo in pokojninske sklade 
(upravljane finančnih trgov, posredovanje pri trgovanju z vrednostnimi
papirji, menjalniške storitve, finančno svetovanje, vrednotenje tveganj 
in škod, storitve zavarovalniških agentov, aktuarske storitve, upravljanje 
skladov, idr.)

6044 68 poslovanje z nepremičninami (najemnine za nepremičnine, storitve 
upravljanja nepremičnin)

6045 69 pravne in računovodske storitve

6046 70 storitve uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje

6047 71 arhitekturne storitve in projektiranje (brez notranjega oblikovanja);
tehnično preizkušanje in analiziranje

6048 72 znanstvene raziskovalne in razvojne storitve

6049 73 oglaševanje in raziskovanje trga

6050 74
druge strokovne in tehnične storitve (notranje, industrijsko in drugo 
specializirano oblikovanje, fotografske storitve, prevajanje in tolmačenje, 
idr.)

6051 75 veterinarske storitve

6052 77
dajanje v najem, razen nepremičnin (motornih vozil, strojev in opreme 
brez upravljavcev, športne opreme, izdelkov široke rabe), licenčne storitve 
(razen za računalniške programe)

6053 78 storitve pri zaposlovanju (storitve agencij za zaposlovanje, posredovanje 
začasne delovne sile, idr.)

Tabela 6: Razdelitev stroškov storitev po klasifikaciji CPA (nadaljevanje)

VZOREC



13S466

v EUR, brez centov

6 Postavka
Oznaka 
skupine
po CPA

Naziv storitev po CPA Stroški storitev
(4002 iz tabele 4)

6054 79 storitve potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in druge s potovanji 
povezane storitve (storitve turistične promocije, tur. informacij, vodnikov)

6055 80 varovanje in poizvedovalne storitve

6056 81 oskrba stavb in okolice (vzdrževanje objektov, čiščenje, urejanje okolice)

6057 82 pisarniške in spremljajoče poslovne storitve (fotokopiranje, storitve klicnih 
centrov, organiziranje razstav, sejmov, srečanj, pakiranje, idr.)

6058 84 storitve javne uprave in obrambe; storitve obvezne socialne varnosti 
(upravne in sodne takse, pristojbine)

6059 85 storitve izobraževanja

6060 86 zdravstvene storitve

6061 87 storitve socialnega varstva z nastanitvijo

6062 88 storitve socialnega varstva brez nastanitve

6063 90 kulturne in razvedrilne storitve (tudi vstopnine za prireditve, denarna 
sponzorstva, donacije, ipd.)

6064 91 storitve knjižnic, arhivov, muzejev in drugih ustanov (botaničnih in 
živalskih vrtov, naravnih rezervatov)

6065 92 prirejanje iger na srečo in stav

6066 93 športne in druge storitve za prosti čas (tudi vstopnine za prireditve,
denarna sponzorstva, donacije, ipd.)

6067 94 storitve članskih organizacij (združenj, društev in drugih)

6068 95 popravila računalnikov in perifernih naprav, komunikacijskih naprav ter 
izdelkov za široko rabo 

6069 96 druge osebne storitve (storitve pralnic, čistilnic, frizerske storitve, idr.)

drugo, kar ne morete razporediti po skupinah CPA:

6070 povračila stroškov za službena potovanja na podlagi predloženih 
računov, ki jih ne morete razporediti po podrobnejših skupinah

6071 dnevnice za službena potovanja in kilometrina – denarna nadomestila 
brez predložitve računov

6072
stroški storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, skupaj z
dajatvami, ki bremenijo podjetje (stroški po pogodbah o delu, 
avtorskih pogodbah, sejnine zaposlenim in drugim osebam…)

6073 plačila študentskim servisom za študentsko delo

6074 stroški reprezentance, ki jih ni mogoče razporediti po podrobnejših 
skupinah

6075
davki, dajatve, vključeni v stroških storitev (nadomestilo za uporabo 
stavbnega zemljišča, dajatve pri registraciji vozil, koncesijske dajatve, 
RTV prispevek ipd.)

6076 nakupi zemljišč, nepremičnin, stroški obresti, amortizacija, vključeni v 
stroških storitev

6077 -

6078 nerazporejeno

Tabela 6: Razdelitev stroškov storitev po klasifikaciji CPA (nadaljevanje)
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Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!

Ime

Priimek

E-naslov

Telefon

. .
 dan mesec leto

Datum

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Prosimo, da vpišete podatke o osebi, ki je izpolnjevala vprašalnik:
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