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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 - storitve pri zaposlovanju 
in posredovanju delovne sile, za leto 2019

SSP-PS/L-9

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. 78.10.1 Storitve agencij za zaposlovanje, od tega:  ...................... . .

3.1.1. 78.10.11 Storitve za zaposlovanje vodilnih 
kadrov  ....................................................  %

3.1.2. 78.10.12 Storitve za trajno zaposlovanje drugih 
delavcev, razen vodilnih kadrov  .............  %

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 (stran 5).
- 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

3.2. 78.20.1 Posredovanje začasne delovne sile, od tega:  ................. . .

3.2.1. 78.20.11 Na področju računalništva in 
telekomunikacij  ......................................  %

3.2.2. 78.20.12 Na področju drugih pisarniških del  ........  %

3.2.3. 78.20.13 Na področju trgovine  .............................  %

3.2.4. 78.20.14 Na področju transporta, skladiščenja, 
logistike ali proizvodnje ..........................  %

3.2.5. 78.20.15 Na področju gostinstva  ..........................  %

3.2.6. 78.20.16 Na področju zdravstva  ............................  %

3.2.7. 78.20.19 Na drugih področjih  ...............................  %

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

3.3. 78.30.1 Druga oskrba s človeškimi viri  ......................................... . .

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

3.4.1. . . _____________________________________________ . .

3.4.2. . . _____________________________________________ . .

3.4.3. . . _____________________________________________ . .

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. Storitve agencij za zaposlovanje (78.10.1) 
  3.1.1. Storitve za zaposlovanje vodilnih kadrov (78.10.11). Sem spada:

 - iskanje in izbira vodilnih kadrov (višjih uradnikov in vodij). Storitve vsebujejo:
• razgovore z vodstveno ekipo naročnika
• opis delovnega mesta, oglaševanje in iskanje kandidatov
• razgovore s kandidati in njihovo testiranje, preverjanje priporočil ipd.

Bodoči zaposleni/stranka se odloči, katerega kandidata bo zaposlil. Storitev se plača ne glede na to, ali je kandidat 
sprejet ali ne. Storitev je znana tudi kot pogodbeno iskanje kadrov.

 - iskanje kadrov po internetu.
  3.1.2. Storitve za trajno zaposlovanje drugih delavcev, razen vodilnih kadrov (78.10.12). Sem spada:

 - iskanje in izbira kandidatov v zvezi z zaposlovanjem osebja za nedoločen čas. Storitve so namenjene delodajalcu ali 
delojemalcu in vsebujejo:
• opis delovnega mesta
• razgovore s kandidati in njihovo testiranje
• preverjanje priporočil ipd.

Storitev se obračuna samo ob uspešni zaposlitvi kandidata. Zajete so storitve za zaposlitev kandidatov za nedoločen 
čas ter za vse ravni delovnih mest, tako od najnižjih do vodilnih, razen tistih za zaposlovanje prek storitve stalnega 
iskanja kadrov (retained search).

 - storitve modnih agencij 
 - internetno iskanje kandidatov za stalno zaposlitev.

 3.2. Posredovanje začasne delovne sile (78.20.1). Sem spada:
 - storitve zagotavljanja osebja za začasne delovne naloge.

Podjetje za posredovanje začasne delovne sile najame svoje zaposlene in jih odstopi stranki za podporo ali dopolnitev 
njene delovne sile zaradi morebitne odsotnosti njenih zaposlenih, začasnega pomanjkanja veščin, sezonskega dela ter 
posebnih nalog in projektov. Zaposleni so na plačilni listi podjetja za posredovanje začasne delovne sile, ki je pravno 
odgovorno za njihova dejanja, ko pa delajo, so pod neposrednim nadzorom stranke. Podjetje za zagotavljanje začasne 
delovne sile določa plačo, dodatke ipd. za zaposlenega.

  3.2.1. Posredovanje začasne delovne sile na področju  računalništva in telekomunikacij (78.20.11). Sem spada:
 - posredovanje osebja za začasna dela na področju računalništva in telekomunikacij: programerjev, sistemcev, računalniških 

operaterjev in drugega osebja s področja informacijske tehnologije. Osebje najame in plača posredovalec, nadzoruje pa 
ga naročnik.

  3.2.2. Posredovanje začasne delovne sile na področju drugih  pisarniških del (78.20.12). Sem spada:
 - posredovanje osebja za začasna pisarniška dela: tajnic, uradnikov, knjigovodij, tipkaric itd. Osebje najame in plača 

posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.
  3.2.3. Posredovanje začasne delovne sile na področju trgovine (78.20.13). Sem spada:

 - posredovanje osebja za začasna dela na področju trgovine: prodajalcev, trgovskih pomočnikov, komercialistov itd. Osebje 
najame in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 

  3.2.4. Posredovanje začasne delovne sile na področju transporta, skladiščenja, logistike ali proizvodnje (78.20.14). Sem 
spada:

 - posredovanje osebja za začasna dela na področju transporta, skladiščenja, logistike, industrije: gradbenih delavcev, 
šoferjev, avtomehanikov, monterjev, upravljavcev strojev, transportnih delavcev, fizičnih delavcev itd. Osebje najame in 
plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.

  3.2.5. Posredovanje začasne delovne sile na področju gostinstva (78.20.15). Sem spada:
 - posredovanje osebja za začasna dela na področju gostinstva: hostes, kuharjev, natakarjev, sobarjev, receptorjev itd. 

Osebje najame in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.
  3.2.6. Posredovanje začasne delovne sile na področju zdravstva (78.20.16). Sem spada:

 - posredovanje osebja za začasna dela na področju zdravstva: negovalk, medicinskih sester, fizioterapevtov, zdravnikov 
itd. Osebje najame in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik. 

  3.2.7. Posredovanje začasne delovne sile na drugih področjih (78.20.19). Sem spada:
 - posredovanje osebja za začasna dela na drugih področjih: učiteljev, vodstvenega kadra in drugega osebja d. n. Osebje 

najame in plača posredovalec, nadzoruje pa ga naročnik.
 3.3. Druga oskrba s človeškimi viri (78.30.1). Sem spada:

 - storitve zagotavljanja osebja za povečane delovne naloge. Pod pogoji tega dogovora stranka lahko zaposli osebo ali  
osebe, ki jih je najelo podjetje za posredovanje delovne sile in jih razporedilo na delovno mesto, ali pa prenese del svoje 
obstoječe delovne sile na podjetje za posredovanje delovne sile. Dolgoročno zaposleni so na plačilni listi podjetja za 
posredovanje začasne delovne sile, ki je pravno odgovorno za njihova dejanja, ko pa delajo, so pod nadzorom stranke. 
Storitev vključuje najem delovne sile, najem osebja, najem zaposlenih, podaljšano zaposlovanje ipd.

3.4.1., 3.4.2., 3.4.3. 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


