GRAD/M
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.

Vprašalnik za statistično raziskovanje

Gradbena dejavnost in nova naročila, 2017

Pomoč in informacije:


porocanje.surs@gov.si



080 18 48 (pon.–čet.: 9.00–15.30,
pet.: 9.00–14.30)

http://www.stat.si/StatWeb/vprasanja

Prosimo, izpolnite vprašalnik s podatki za opazovani mesec in ga najpozneje do 20. v naslednjem mesecu
pošljite na naslov: Statistični urad RS, p. p. 3570, 1001 Ljubljana
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.

Vpišite opazovani mesec:

2017

Vpišite mesec s številko

Sklop A

Status opazovane enote

Glavni izvajalec je:
- podjetje, ki izvaja gradbena dela ali organizira izvedbo stavbnih projektov samo po neposredni pogodbi z investitorjem (ali po
kakšni drugi obliki naročila);
- podjetje, ki izvaja gradbena dela ali organizira izvedbo stavbnih projektov delno po neposredni pogodbi z investitorjem (ali po
kakšni drugi obliki naročila), delno pa kot podizvajalec;
- izvajalec, ki je hkrati tudi investitor.
Soizvajalec je podjetje:
- ki ga za izvedbo dogovorjenih gradbenih del (velikih in zahtevnejših del) ali za organiziranje izvedbe stavbnih projektov izbere
investitor. Takšno podjetje ni podizvajalec, ampak je soizvajalec, zato mora o delu, ki ga je opravilo, tudi samo poročati.
Podizvajalec je
- izvajalec del, ki s podizvajalsko pogodbo v celoti ali delno prevzema v izvedbo dela od (glavnega) izvajalca.
Glavni izvajalec in soizvajalec poročata tudi o tistih gradbenih delih ali (in) organiziranju izvedbe stavbnih projektov, ki so jih opravili
njuni podizvajalci.
27

A1

28

1

Ali je opazovana enota v opazovanem mesecu poslovala?
1

Da, je poslovala – kot glavni izvajalec (soizvajalec) ali delno kot glavni izvajalec.

2

Da, je poslovala, vendar samo kot podizvajalec.

3

Da, je poslovala, vendar ne opravlja dejavnosti iz področja gradbeništvo (F).

4

Ni poslovala, ker je šla v stečaj, likvidacijo ipd.

5

Ni poslovala, ker je začasno prenehala opravljati dejavnost

6

Še ni začela poslovati.

(npr. zaradi adaptacije, sezonske prekinitve, bolezni …).
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nadaljujte pri

B1 Sklop B

nadaljujte pri

D1 Sklop D

Navodila za izpolnjevanje vprašalnika
Kdo sporoča zahtevane podatke?
- Podatke o gradbenih delih sporoča podjetje, ki je v opazovanem mesecu izvajalo gradbena dela ali (in) organiziralo izvedbo
stavbnih projektov na območju Slovenije kot glavni izvajalec (soizvajalec) ali delno kot glavni izvajalec, ali (in) podjetje, ki je
sklenilo pogodbe o izvajanju del na območju Slovenije kot glavni izvajalec (soizvajalec) ali delno kot glavni izvajalec.
- Če je podjetje opravilo kakšno gradbeno delo ali organiziralo izvedbo stavbnih projektov samo kot podizvajalec, naj o izvedbi teh
del ne poroča v tem vprašalniku. Vseeno pa naj odgovori po navodilih na vprašanja v sklopih A in D.
Vrste del v gradbeništvu (Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), Uradni list RS, št. 102/2004):
- gradnja novih objektov,
- rekonstrukcija objektov,
- investicijska vzdrževalna dela,
- redna vzdrževalna dela.

Sklop B
B1

Gradbena dela in organiziranje izvedbe stavbnih projektov

Kolikšna je bila skupna vrednost gradbenih del in organiziranja izvedbe stavbnih projektov, opravljenih
v opazovanem mesecu?
-

Podatki se morajo nanašati na v opazovanem mesecu dejansko opravljeno delo na območju Slovenije (vključno z deli, ki so jih
opravili vaši podizvajalci), ne glede na to, ali ste za opravljeno delo že prejeli plačilo ali ne.

27
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B1
a.

Skupna vrednost gradbenih del in organiziranja izvedbe
stavbnih projektov, opravljenih v opazovanem mesecu
Stavbe – stanovanjske in nestanovanjske

a1.

Od tega: stanovanjske stavbe

Vrednost v EUR, brez centov
(brez DDV-ja)

.

.

36

.

.

45

b.

Gradbeni inženirski objekti – nizke gradnje

.

.

54

c.

Skupaj (a+b)

.

.

63

Podatek o skupni vrednosti gradbenih del in organiziranja izvedbe stavbnih projektov, opravljenih v opazovanem mesecu,

vključuje:
- organiziranje izvedbe stavbnih projektov (med ta dela spada: zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev
za gradnjo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb za poznejšo prodajo),
- splošna in specializirana gradbena dela,
- inštalacijska dela pri gradnjah,
- zaključna gradbena dela,
- vgrajeni material in opremo (npr. stavbno pohištvo, inštalacijsko opremo ipd.).

… ne vključuje:
- stroškov nabave zemljišča,
- selitvenih stroškov in najemnin za čas gradnje nadomestne stavbe ali nadomestnega stanovanja,
- stroškov za notranjo opremo stavb (npr. za pohištvo, industrijsko opremo ipd.),
- DDV-ja.
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Sklop C
C1

Vrednost pogodb in drugih oblik naročil

Kolikšna je bila vrednost še ne realizirane zaloge pogodb (ali delov pogodb) ali (in) drugih oblik doslej
prejetih naročil na zadnji dan opazovanega meseca?
-

Vrednost zaloge pogodb zajema vrednost vseh še ne realiziranih pogodb (ali delov pogodb), ki so bile sklenjene, in vrednost drugih
oblik naročil, ki ste jih doslej prejeli, ne glede na datum sklenitve pogodbe (2017 ali prej).
Ne upoštevajte DDV-ja.
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C1

Vrednost še ne realizirane zaloge pogodb (ali delov pogodb) ali (in)
drugih oblik doslej prejetih naročil na zadnji dan opazovanega meseca

a.

Stavbe – stanovanjske in nestanovanjske

a1.

C2

Od tega: stanovanjske stavbe

Vrednost v EUR, brez centov
(brez DDV-ja)

.

.

36

.

.

45

b.

Gradbeni inženirski objekti – nizke gradnje

.

.

54

c.

Skupaj (a+b)

.

.

63

Kolikšna je bila vrednost novih naročil, prejetih v opazovanem mesecu?
-

Upoštevajte vsa nova mesečna naročila, ki ste jih prejeli v opazovanem mesecu (pogodbe, aneksi, ustni dogovori, lastna sredstva …).
Vrednost novih naročil naj bo prikazana brez morebitnih popustov in subvencij, odobrenih ob sklepanju pogodb.
Ne upoštevajte DDV-ja.
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a.
a1.

Stavbe – stanovanjske in nestanovanjske
Od tega: stanovanjske stavbe

Vrednost v EUR, brez centov
(brez DDV-ja)

.

.

36

.

.

45

b.

Gradbeni inženirski objekti – nizke gradnje

.

.

54

c.

Skupaj (a+b)

.

.

63

Sklop D
D1

Nova naročila, prejeta v opazovanem mesecu

C2

Podatki o izpolnjevanju vprašalnika

Opombe
-

Vpišite po potrebi svoje opombe, ki bi nam lahko pomagale pravilno razumeti posamezne podatke, ki ste jih vpisali.
Pojasnite tudi morebitne večje razlike med podatki za ta opazovani mesec in podatki za prejšnji opazovani mesec.
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D2
5

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

minut

30

D3

Podatki o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik
Podatke vpisujte z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI!
Ime
Priimek
E-naslov

Telefon

Datum

.
dan

.
mesec

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.
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leto

