Navodila za izpolnjevanje vprašalnika
Letno statistično raziskovanje o gradbeništvu (GRAD/L)
Tehnična navodila
Vprašalnik je prilagojen skeniranju podatkov, zato ga izpolnjujte s črnim ali modrim kemičnim svinčnikom, čitljivo in z
velikimi tiskanimi črkami. V vsako okence, predvideno za vpisovanje številčnih podatkov, vpišite le eno številko. Če podatka
ni, pustite okence prazno in ne vpisujte znakov – ali / ipd. Če ste pomotoma označili napačno okence ali vpisali v okence
napačen odgovor, to okence pobarvajte in označite okence ob pravem odgovoru ali vpišite odgovor v pravo okence.
SKLOP B
Stolpec 1: Zaporedna številka. Na vprašalniku GRAD/L so zaporedne številke v vsaki vrstici že natisnjene. Na dodatnih
listih (GRAD/L-DOD) pa še niso vpisane. Če boste uporabili tudi dodatne liste vprašalnika, nadaljujte na njih s tisto
zaporedno številko, ki sledi zadnji natisnjeni, za katero ste vpisali podatke na vprašalniku GRAD/L.
Stolpec 2: Investitor. Vpišite ustrezno šifro naročnika/investitorja:
11 - fizična oseba
21 - javna uprava (državni, občinski, lokalni in drugi organi)
22 - gospodarska javna služba (področje energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva idr.)
23 - zavodi in druge nepridobitne organizacije (področje zdravstva in šolstva, društva idr.)
24 - podjetja in druge organizacije (pridobitne organizacije: d. o. o., d. d., d. n. o., idr.)
Stolpec 3: Vrsta izvedbenih del. Vpišite ustrezno šifro:
1 - gradnja novega objekta (novogradnja) je izvedba del, s katerimi se zgradi nov objekt oziroma se objekt dozida ali
nadzida in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji izgled. Nadomestna gradnja se šteje med novogradnje;
2 - začetna (pripravljalna) dela pri novogradnjah so del novogradnje, prikazujemo pa jih posebej, ker obstajajo
poročevalske enote (vendar te niso podizvajalci), ki izvajajo samo ta gradbena dela;
3 - povečava je izvedba del, s katerimi se dozida ali nadzida objekt in zaradi katerih se bistveno spremeni njegov zunanji videz;
4 - sprememba namembnosti je izvedba del, ki ne predstavljajo gradnje in s katerimi se tudi ne spreminja zunanjega
videza objekta, predstavljajo pa takšno spremembo rabe objekta oziroma njegovega dela, da se z njo posledično poveča
vpliv objekta na okolico;
5 - rekonstrukcija objekta je spreminjanje tehničnih značilnosti obstoječega objekta in prilagajanje objekta spremenjeni
namembnosti ali spremenjenim potrebam oziroma izvedba del, s katerimi se bistveno ne spremeni velikost, spreminjajo
pa se njegovi konstrukcijski elementi, zmogljivost ter izvedejo druge njegove izboljšave;
6 - restavracija stavb so investicijsko zahtevna gradbena dela; posebej jih prikazujemo zato, ker so pogost pojav, drugače
bi jih lahko razvrstili tudi med redno vzdrževanje;
7 - redno vzdrževanje pomeni izvedbo investicijsko vzdrževalnih del, popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter
izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta, ne spreminja njegova namembnost
in ne zmanjšuje ravni izpolnjevanja bistvenih zahtev.
Stolpec 4: Šifra objekta. Vpišite ustrezno šifro objekta, na katerem ste vi ali vaši podizvajalci izvajali gradbena dela ali organizirali
izvedbo stavbnih projektov. Šifre so povzete po Klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) (Uradni list RS, št. 109/11). Podrobnejše
informacije so vam na voljo na naši spletni strani: www.stat.si/dokument/5478/CC_SI_KlasifikacijaObjektov2012.pdf
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STAVBE

11
11100
11210
11220
11301

Stanovanjske stavbe
Enostanovanjske stavbe
Dvostanovanjske stavbe
Tri - in večstanovanjske stavbe
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi
stanovanji
Stanovanjske stavbe za druge posebne
družbene skupine

11302
12
12111
12112
12120
12201
12202
12203
12301
12302
12303
12304
12410
12420
12510
12520
12610
12620
12630
12640
12650

Nestanovanjske stavbe
Hotelske in podobne stavbe za krat.
nastanitev
Gostilne, restavracije in točilnice
Druge gostinske stavbe za krat.
nastanitev
Stavbe javne uprave
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic
Druge poslovne stavbe
Trgovske stavbe
Sejemske dvorane, razstavišča
Bencinski servisi
Stavbe za storitvene dejavnosti
Postajna poslopja, terminali, stavbe za
izvajanje komunikacij ter z njimi
povezane stavbe
Garažne stavbe
Industrijske stavbe
Rezervoarji, silosi in skladišča
Stavbe za kulturo in razvedrilo
Muzeji in knjižnice
Stavbe za izobraž. in
znanstvenoraziskovalno delo
Stavbe za zdravstveno oskrbo
Stavbe za šport

12711
12712
12713
12714
12721
12722
12730
12740

Stavbe za rastlinsko pridelavo
Stavbe za rejo živali
Stavbe za spravilo pridelka
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe
Stavbe za opravljanje verskih obredov
Pokopališke stavbe
Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v
druge namene
Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje
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GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI

21
21110

Objekti prometne infrastrukture
Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in
regionalne ceste
Lokalne ceste in javne poti, nekat. ceste
in gozdne ceste
Glavne in regionalne železniške proge
Mestne železniške proge
Letališke steze in ploščadi
Letalski radio-navigacijski objekti
Mostovi in viadukti
Predori
Prehodi
Pristanišča in plovni kanali
Jezovi, vodne pregrade in drugi vodni
objekti
Sistemi za namakanje in osuševanje,
akvadukti

21120
21210
21220
21301
21302
21410
21421
21422
21510
21520
21530
22
22110
22121
22122

Cevovodi, komunikacijska omrežja in
elektroenergetski vodi
Naftovodi in daljinski (prenosni) plinovodi
Daljinski vodovodi
Objekti za črpanje, filtriranje in zajem
vode

22130
22140
22210
22221
22222
22223
22231
22232
22240

23
23010
23020
23030
23040
24
24110
24121
24122
24201
24203
24204
24205

Daljinska (hrbtenična) komunikacijska
omrežja
Daljinski (prenosni) elektroenergetski
vodi
Lokalni (distribucijski) plinovodi
Lokalni vodovodi za pitno in tehnološko
vodo
Lokalni cevovodi za toplo vodo, paro in
stisnjen zrak
Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti
Cevovodi za odpadno vodo
Čistilne naprave
Lokalni (distribucijski) elektroenergetski
vodi in lokalna (dostopovna)
komunikacijska omrežja
Industrijski gradbeni kompleksi
Objekti za pridobivanje in izkoriščanje
mineralnih surovin
Elektrarne in drugi energetski objekti
Objekti kemične industrije
Drugi industrijski gradbeni kompleksi, ki
niso uvrščeni drugje
Drugi gradbeni inženirski objekti
Športna igrišča
Marine s pripadajočimi pristaniškimi
napravami
Drugi grad. inžen. objekti za šport,
rekreacijo in prosti čas
Obrambni objekti
Objekti za ravnanje z odpadki
Pokopališča
Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso
uvrščeni drugje
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Navodila GRAD-L

Stolpci 5, 6, 7 in 8: Vrednost opravljenih gradbenih del v letu 2016
Vrednost opravljenih gradbenih del zajema vrednost del, ki so bila opravljena v obdobju poročanja ne glede na to, ali je bilo
delo že plačano ali ne; izražena je v tekočih cenah, brez DDV v EUR, v celih številih (brez centov). O gradbenih delih, ki jih
je opravil podizvajalec, poroča glavni izvajalec ali soizvajalec.
Vrednost opravljenih gradbenih del vključuje:

splošno in specializirano gradbeništvo,

inštalacije pri gradnjah,

zaključna gradbena dela,

vgrajeni material in opremo (stavbno
pohištvo, inštalacijsko opremo ipd.).

Vrednost opravljenih gradbenih del ne vključuje:

stroškov nabave zemljišča,

stroškov selitev in najemnin za čas gradnje nadomestne
stavbe/stanovanja,

stroškov notranje opreme stavb (pohištva, industrijske opreme
ipd.),

stroškov projektiranja,

stroškov arhitekturnih in inženirskih dejavnosti,

vrednosti organiziranja izvedbe stavbnih projektov, tj. zbiranje
finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za gradnjo stanovanjskih
ali nestanovanjskih stavb za poznejšo prodajo (to se prikaže v
stolpcih 9 in 10).

NASVET: Podatke za enake poslovne dogodke lahko sporočate zbirno (kumulativno). Primer: v stolpce 5, 6, 7, 8, 9 in
10 vpišite vsote vrednosti opravljenih gradbenih del ali vrednosti organiziranja izvedbe stavnih projektov
opravljenih za isto vrsto investitorja (npr. 11 – fizična oseba), za isto vrsto izvedbenih del (npr. 1 – gradnja
novega objekta) in za isto šifro objekta (npr. 11100 enostanovanjske stavbe) v celotnem koledarskem letu
2016.
Stolpca 5 in 6: Skupaj vsa dela
Ta podatek navedite na osnovi letnega stanja, in sicer navedite posebej, kaj je opravilo vaše podjetje (stolpec 5), in posebej,
kaj so za vas opravili podizvajalci (stolpec 6). Če ste vsa gradbena dela na objektu opravili sami, je stolpec 6 brez podatka.
Stolpca 7 in 8: Vrednost inštalacijskih in zaključnih del
Navedite posebej, kaj je opravilo vaše podjetje (stolpec 7), in posebej, kaj so za vas opravili podizvajalci (stolpec 8). Če ste
inštalacijska in zaključna gradbena dela na objektu opravili sami, je stolpec 8 brez podatka.
- Podatek v stolpcu 7 ne sme biti večji od podatka v stolpcu 5.
- Podatek v stolpcu 8 pa ne sme biti večji od podatka v stolpcu 6.
- Če ste po neposrednem dogovoru z investitorjem (ne kot podizvajalec) izvajali samo zaključna in inštalacijska dela,
potem je podatek v stolpcu 7 enak podatku v stolpcu 5.
Stolpca 9 in 10: Vrednost organiziranja izvedbe stavbnih projektov, tj. zbiranje finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev
za gradnjo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb za poznejšo prodajo.
Navedite posebej, kaj je opravilo vaše podjetje (stolpec 9), in posebej, kaj so za vas opravili podizvajalci (stolpec 10).
- Če ste izvedbo stavbnih projektov organizirali sami, je stolpec 10 brez podatka.
- Podatek v stolpcu 9 ne sme biti zajet v stolpcu 5 oz. podatek v stolpcu 10 ne sme biti zajet v stolpcu 6.
Skupne vrednosti (seštevke) vpišite v vrstico 999. Če ste v letu 2016 izvajali več gradbenih projektov, kot je prostora v
tabeli na vprašalniku, nam to sporočite na e-naslov porocanje.surs@gov.si ali po telefonu 080 18 48. Poslali vam bomo
dodatne liste k vprašalniku. Vprašalnika NE FOTOKOPIRAJTE.

