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Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001)
Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 68/2019)
Sporočanje podatkov je obvezno.

Vprašalnik za statistično raziskovanje
Poslovne storitve - projektiranje in 
tehnično svetovanje, za leto 2019

SSP-PS/L-6

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. 2020.
http://www.ajpes.si  Oddajam  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/ -> Oddajam 
-> Statistike -> Druge statistike -> 
Poslovne storitve -> Pomoč

Vsebinska pomoč SURS
 porocanje.surs@gov.si
 (01) 234 05 26 (pon.–čet.: 9.00–15.00,

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

PREBERITE!
Vprašalnik v tej obliki vam je namenjen le za 
informacijo, katere podatke zbiramo pri tem 
raziskovanju. 
Poročevalske enote prosimo, da podatke 
vpišejo v e-vprašalnik, ki je 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 2020 
(Uradni list RS, št. 68/2019). 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!

VZOREC

Tomaž Smrekar
v. d. generalnega direktorja
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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 2019 (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 2019 (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. 71.11.1 Arhitekturni načrti in risbe  .............................................. . .

3.2. 71.11.2 Arhitekturno projektiranje stavb, od tega:  ...................... . .

3.2.1. 71.11.21, 71.11.22 Arhitekturno projektiranje stanovanjskih 
in nestanovanjskih stavb  .....................  %

3.2.2. 71.11.23 Arhitekturne storitve pri obnovi 
zgodovinskih stavb  .................................  %

3.2.3. 71.11.24 Arhitekturno svetovanje za stavbne 
projekte  ................................................  %

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

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika

- Podatki v vprašalniku se nanašajo na leto 2019. 
- Prosimo, da najprej natančno preberete navodila oz. metodološka pojasnila na koncu vprašalnika (strani 5 - 7).
- 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 2019) že povzeti iz teh poročil.

 Prihodki od prodajeSklop A

 Celotni čisti prihodki od prodaje v letu 2019 (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 2019; 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

3.3. 71.11.3 Urbanistično in prostorsko načrtovanje  ......................... . .

3.4. 71.11.4 Krajinsko načrtovanje in svetovanje  .............................. . .

3.5. 71.12.1 Inženirske storitve, od tega:  ........................................... . .

3.5.1. 71.12.11 Inženirsko svetovanje  ..........................  %

3.5.2. 71.12.12 Inženirske storitve za stavbne 
projekte   ..................................................  %

3.5.3. 71.12.13 Inženirske storitve za energetske 
projekte  ................................................  %

3.5.4. 71.12.14 Inženirske storitve za transportne 
projekte  ................................................   %

3.5.5. 71.12.15 Inženirske storitve za projekte ravnanja 
z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki  .....  %

3.5.6. 71.12.16
Inženirske storitve za projekte oskrbe 
z vodo, ravnanja z odplakami in 
osuševanja  ..........................................

 %

3.5.7. 71.12.17 Inženirske storitve za industrijske in 
proizvodne projekte  ..............................  %

3.5.8. 71.12.18 Inženirske storitve za 
telekomunikacijske projekte .................  %

3.5.9. 71.12.19 Inženirske storitve za druge projekte  ...  %

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

3.6. 71.12.2 Vodenje gradbenih projektov  .............................................. . .

3.7. 71.12.3 Geološke, geofizikalne in sorodne storitve in 
svetovanje ...................................................................... . .

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

3.8.1. . . ____________________________________________ . .

3.8.2. . . ____________________________________________ . .

3.8.3. . . ____________________________________________ . .
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

Sklop A
2. Čisti prihodki od prodaje proizvodov, blaga in materiala v letu 2019
 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 2019 
 3.1. Arhitekturni načrti in risbe (71.11.1)
 3.2. Arhitekturno projektiranje stavb (71.11.2)
  3.2.1. Arhitekturno projektiranje stanovanjskih stavb (71.11.21). Sem spada:

 - arhitekturno projektiranje enostanovanjskih hiš
 - arhitekturno projektiranje večstanovanjskih hiš, blokov ipd.

  Arhitekturno projektiranje nestanovanjskih stavb (71.11.22). Sem spada:
 - arhitekturno projektiranje poslovnih stavb, hotelov in kongresnih centrov, zdravstvenih objektov, objektov za kulturne, 

razvedrilne, športne dejavnosti, izobraževalnih stavb, industrijskih stavb, prometnih objektov in drugih nestanovanjskih 
stavb

  3.2.2. Arhitekturne storitve pri obnovi zgodovinskih stavb (71.11.23). Sem spada:
 - arhitekturne storitve, ki vključujejo pravne zahteve po ohranitvi ali obnovi zgodovinskih značilnosti stavbe

  3.2.3. Arhitekturno svetovanje za stavbne projekte (71.11.24). Sem spada:
 - strokovno pričanje priznanih izvedencev s področja arhitekture pred sodišči in drugimi upravnimi telesi
 - svetovanje, študije in poročila o arhitekturnih zadevah

 3.3. Urbanistično in prostorsko načrtovanje (71.11.3)
 - Urbanistično načrtovanje. Sem spada:
 - razvoj programov, ki zadevajo rabo tal, izbor lokacije ter kontrolo njene rabe, sistem cest in komunalne ureditve zemljišča 

glede na sistematični in koordinirani urbanistični razvoj, kot so: 
• celoviti in delni urbanistični načrti za gradnjo mest in naselij
• posamezne sestavine urbanističnih načrtov za specifične cilje, npr. prometna ali oskrbna infrastruktura ipd.
• študije in načrti, povezani s prenovitvenimi procesi mest in naselij

 - izvedbene študije,  študije o vplivu na okolje, ekonomske ocene urbanističnega razvoja 
 - svetovanje s področja urbanizma, pričanje izvedencev, ocenjevanje urbanističnih programov in druge urbanistične storitve

  Prostorsko načrtovanje. Sem spada:
 - načrtovanje posegov v prostor in prostorske ureditve z namenom razvoja gospodarske javne infrastrukture, pozidave, 

industrijskih, poslovnih, rekreacijskih in drugih objektov
 - celostni prostorski načrti, ki obsegajo trajnostni razvoj in rabo zemljišč večjih geografskih enot

  Priprava glavnih zazidalnih načrtov. Sem spada:
 - priprava zazidalnih načrtov z lokacijo stavb, cest, parkirišč in drugih objektov za:

• projekte stanovanjskih stavb
• projekte nestanovanjskih stavb
• projekte rekreacijskih objektov ali površin

 3.4. Krajinsko načrtovanje in svetovanje (71.11.4)
  Krajinsko načrtovanje. Sem spada:

 - storitve krajinske arhitekture za:
• projekte stanovanjskih stavb (eno- ali večstanovanjskih hiš, blokov ipd.)
• projekte nestanovanskih stavb (večnamenskih stavb, hotelov, stadionov, šol, bolnišnic itd.)
• projekte rekreacijskih površin na prostem (zelenic, parkov, prometnic ipd.)

 - planiranje in načrtovanje estetskega videza krajine, parkov, zemljišč ob poslovnih in stanovanjskih stavbah ipd.
 - priprava načrtov in skic zemljišč, ocena in spisek stroškov za razvoj zemljišč, rastlinja, ki ga je treba zasaditi, opreme, kot 

so ograje, poti, parkovne površine. Sem spada tudi:
 - priprava terena kot so načrtovanje čiščenja, drenaže in pršilnih sistemov, kontrole erozije terena
 - načrtovanje olajšanja dostopa do kraja, npr. načrti osvetlitve, označitve, načrti stezic ipd.

  Svetovanje v zvezi s krajinsko arhitekturo. Sem spada:
 - strokovno pričanje izvedencev s področja krajinske arhitekture pred sodišči ali drugimi upravnimi telesi
 - svetovanje, študije in poročila o krajinski arhitekturi, ki niso v sklopu z drugimi krajinarskimi storitvami

 3.5. Inženirske storitve (71.12.1). Sem spada:
 - tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje 
 - priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne 

specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 
  3.5.1. Inženirsko svetovanje (71.12.11). Sem spada:

 - pomoč in svetovanje strankam, ki zadeva inženirske principe in metode, če se to opravlja neodvisno od inženirskega 
projekta, npr.:
• tehnične izvedbene študije in študije vpliva projekta
• inženirsko svetovanje in konzultacije pred izdelavo projekta
• izvedbene študije, študije o vplivu na okolje, ekonomska utemeljitev projekta ipd.
• tehnične ekspertize o obstoječih postavitvah ali v primeru spora

 - strokovno pričanje izvedencev s področja inženirstva pred sodišči in drugimi upravnimi telesi
 - strokovna pomoč upravnim organom pri načrtovanju zakonov ipd.
 - raziskovanje in presoja vzrokov napak na tehničnih sistemih ali strukturah
 - drugo inženirsko svetovanje

VZOREC
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  3.5.2. Inženirske storitve za stavbne projekte (71.12.12). Sem spada:
 - izdelava gradbenih načrtov temeljev in konstrukcije za stanovanjske, poslovne, gostinske in druge stavbe
 - priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne 

specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov. Sem spada tudi:
 - inženirske svetovalne storitve, povezane s posameznimi stanovanjskimi, poslovnimi, javnimi ali institucionalnimi 

gradbenimi projekti.
  3.5.3. Inženirske storitve za energetske projekte (71.12.13). Sem spada:

 - inženirske storitve za projekte pridobivanja elektrike s pomočjo fosilnih goriv, jedrskega goriva, sončne energije, vode, 
vetra, geotermalne energije itd.

 - inženirske storitve za projekte prenosa in distribucije elektrike
 - načrtovanje električne energetske napeljave, napeljave za razsvetljavo, protipožarne in druge alarmne sisteme, komunika-

cijske napeljave in druge električne inštalacije v objektih
 - priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne 

specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
  3.5.4. Inženirske storitve za transportne projekte (71.12.14). Sem spada:

 - inženirske storitve (načrtovanje, izdelava študij ipd.) v povezavi z izgradnjo:
• mostov, viaduktov, predorov, cest, cestnih priključkov ter spremljajočih objektov
• železnic, podzemnih železnic
• pristaniških objektov, marin, pomolov, zapornic, plovnih kanalov
• letaliških stez, hangarjev in drugih letaliških objektov in naprav
• transportnih cevovodov
• drugih transportnih projektov

 - priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne 
specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov. 

 - projektiranje sistemov kontrole prometa
  3.5.5. Inženirske storitve za projekte ravnanja z nevarnimi ali nenevarnimi odpadki (71.12.15). Sem spada:

 - inženirske storitve, povezane s sistemi za zbiranje in odvoz gospodinjskih odpadkov, kot so recikliranje, kompostiranje,  
pretovarjanje odpadkov, predelava, odlaganje

 - inženirske storitve za projekte v povezavi z zbiranjem, odstranjevanjem in obdelavo industrijskih trdnih, tekočih in plinastih 
odpadkov, navadno do stopnje, ko jih je mogoče varno spustiti v naravno okolje ali redni komunalni sistem

 - inženirske storitve v povezavi z zbiranjem, odstranjevanjem in ravnanjem z nevarnimi odpadki:
• obravnavo jedrskih odpadkov
• razstrupljanjem kemikalij
• sanacijo podtalnice
• sanacijo zemljišč ipd.

 - priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne 
specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov 

  3.5.6. Inženirske storitve za projekte oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in osuševanja (71.12.16). Sem spada:
 - inženirske storitve za projekte v povezavi z zbiranjem, čiščenjem, distribucijo in odstranjevanjem vode, kot so:

• sistemi za oskrbo s pitno vodo (vodna zajetja, črpalne postaje, vodovodno omrežje ipd.)
• sistemi za varstvo pred vodami (hudourniki, poplavami ipd.)
• sistemi za ravnanje z odpadnimi vodami (kanalizacija, zbiralniki, čistilne naprave ipd.)
• sistemi za namakanje in oskrbo z nepitno vodo

 - priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne 
specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov

  3.5.7. Inženirske storitve za industrijske in proizvodne projekte (71.12.17). Sem spada:
 - uporaba fizikalnih zakonov in načel inženiringa pri načrtovanju, razvoju in uporabi strojev, materialov, naprav, struktur, 

procesov in sistemov
 - inženirske storitve, povezane z industrijskimi objekti in procesi;

• rudarski in metalurški objekti, kot so rudniki, talilnice, mlini, rafinerije, vključno z integriranimi projekti inženiringa objektov 
in procesov;

• rudarski in metalurški procesi, kot so pridobivanje mineralov, taljenje, rafiniranje, preoblikovanje kovin;
• naftni in petrokemični objekti, kot so naftne in plinske ploščadi, rafinerije, cevovodi, petrokemični obrati, vključno z 

integriranimi projekti inženiringa objektov in procesov;
• procesi za proizvodnjo nafte in naftnih proizvodov, kot so črpanje, rafiniranje, formulacija, mešanje;
• mikroelektronski objekti in procesi, kot so tisti za proizvodnjo mikroprocesorjev, silicijevih čipov in rezin, mikrovezij in 

polprevodnikov;
• objekti in procesi za proizvodnjo tekstila in oblek;
• objekti in procesi za proizvodnjo železa in jekla;
• drugi industrijski in predelovalni objekti in procesi;

 - inženirske storitve, povezane z oblikovanjem industrijskih izdelkov;
• industrijski stroji, kot so stroji za kmetijstvo,

 - gradbeništvo, rudarstvo, kovinarstvo, trgovino in storitve, ogrevanje, prezračevanje, klimatizacijo, prenos moči;
• elektronska oprema, kot so računalniki in periferne naprave, komunikacijska oprema, avdio in video oprema, 

polprevodniki in druge elektronske komponente;
• električna oprema, kot je razsvetljava, večje in manjše naprave, in sestavni deli;
• prometna oprema, kot so motorna vozila, letala, vlaki, morska plovila, vesoljska plovila;
• drugi industrijski izdelki. 

 - razvoj prototipov novih izdelkov

VZOREC
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  3.5.8. Inženirske storitve za telekomunikacijske projekte (71.12.18). Sem spada:
 - inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos glasu in podatkov med omrežnimi priključnimi točkami po bakrenih 

žicah, optičnih kablih, koaksialnih kablih in hibridnih optično-koaksialnih kablih;
 - inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos glasu, podatkov in programov med omrežnimi priključnimi točkami s 

kratkimi valovi ali mikrovalovi, kot so:
• sistemi brezžične telefonije;
• satelitski radijski sistemi;
• satelitski sistemi za neposredno oddajanje;

 - inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos radijskih in televizijskih signalov;
 - druge inženirske storitve, povezane s sistemi za prenos ali distribucijo govora, podatkov ali programov

  3.5.9. Inženirske storitve za druge projekte (71.12.19). Sem spada:
 - inženirske storitve za projekte oskrbe s plinom in vročo vodo, npr.:

• načrtovanje plinovodnega omrežja in napeljav v stavbah
• načrtovanje toplovodnega omrežja in napeljav za centralno ogrevanje v stavbah
• načrtovanje drugih oskrbnih projektov

 - protikorozijski inženiring z detekcijo in kontrolo korozije, raziskovanje vzrokov motenj
 - inženiring akustike in vibracij
 - načrtovanje drugih posebnih projektov in druge storitve, ki zahtevajo strokovno znanje inženirjev
 - priprava osnutkov, razvoj projekta, ocena stroškov in potrebnega časa, specifikacija izvedbenega načrta ali natančne 

specifikacije v imenu pogodbenih pooblaščencev za konstrukcijo objektov
 3.6. Vodenje gradbenih projektov (71.12.2). Sem spada:

 - vodenje gradbenih in inženirskih projektov v imenu stranke, da bi zagotovili izvajanje del v skladu z načrti kot npr.:
• pisarniške in terenske storitve, nadzor, priprava poročil, terminski načrti, ocena stroškov za razne faze projekta
• razpisi in analiza prijav za izvajalce, dodeljevanje pogodb (arhitekturnih, inženirskih, gradbenih), kontrola pretoka 

dokumentacije
• kontrola stroškov ter vsa druga pomoč in svetovanje pri vodstvenih zadevah, ki se pojavijo med gradnjo. 

 - nabava materiala in opreme v imenu stranke ali lastnika
 3.7. Geološke, geofizikalne in sorodne storitve in svetovanje (71.12.3)
  Geološko in geofizikalno svetovanje. Sem spada:

 - geološko, geofizično, geokemično in drugo znanstveno svetovanje v zvezi z lastnostmi in strukturo tal in kamenin
 - svetovanje v zvezi z nahajališči rudnin, nafte, plina, vode ter njihovim izkoriščanjem
 - svetovanje v zvezi z vrednotenjem rudnih bogastev
 - svetovanje v zvezi z geološkim kartiranjem

  Geofizikalne storitve. Sem spada:
 - zbiranje informacij o podzemnih lastnostih zemlje s pomočjo seizmografskih, gravimetričnih, magnetometričnih in drugih 

raziskovalnih metod
  Preiskovanje in vrednotenje rudnin
  Meritve in opazovanje površja. Sem spada:

 - zbiranje informacij o velikosti, obliki, poziciji delov zemeljskega površja s pomočjo različnih metod
 - fotogrametrične in hidrometrične meritve, namenjene  kartiranju
 - zbiranje podatkov s pomočjo satelitov
 - geodetske meritve

  Kartografske storitve. Sem spada:
 - priprava in revizija zemljevidov vseh vrst (npr. cestnih, topografskih, planimetričnih, hidrografskih) z uporabo rezultatov 

meritev, drugih zemljevidov in drugih virov informacij
 - izdelava hidrometeoroloških kart

3.8.1., 3.8.2., 3.8.3. Drugi prihodki od prodaje storitev. Pomagajte si s shemo klasifikacije proizvodov CPA, ki je priloga vprašalnika. 
Po klasifikaciji lahko iščete po imenih proizvodov in storitev in vam bo to lahko v pomoč pri razvrščanju prihodkov.

VZOREC


