
VZ
ORE

C
1S438

Vprašalnik za mesečno statistično raziskovanje 
Poslovne tendence, 2016

PT

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.

Za dodatna pojasnila 
nam pošljite sporočilo na e-naslov: porocanje.surs@gov.si ali 

nas pokličite na brezplačno telefonsko številko 080 18 48 
(pon.–čet.: 9.00–15.30, pet.: 9.00–14.30).

V elektronskem vprašalniku vam bodo zastavljena le tista vprašanja, ki  so vezana na glavno dejavnost vašega 
podjetja (po SKD 2008).

Skupni sklopi 
- Sklop A Podatki za stik
- Sklop B Status opazovane enote
- Sklop J Opombe 

Vsebinski sklopi
Predelovalne dejavnosti (SKD 2008, oddelki od 10 do 33)
Sklopi vprašanj D, E in F so vezani le na določene mesece opazovanja (navedeni v oklepaju).

- Sklop C Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih 
- Sklop D Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih - četrtletna vprašanja (januar, april, julij, oktober)  
- Sklop E Investicije v predelovalnih dejavnostih – pomlad (april)
- Sklop F Investicije v predelovalnih dejavnostih – jesen (november) 

Trgovina (SKD 2008, oddelka  45 in 47)
- Sklop G Poslovne tendence v trgovini

Gradbeništvo (SKD 2008, oddelki od 41 do 43)
- Sklop H  Poslovne tendence v gradbeništvu

Storitvene dejavnosti (SKD 2008, oddelki od 49 do 96) 
- Sklop I Poslovne tendence v storitvenih dejavnostih
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Podatki za stikSklop A

Če ni predhodnih podatkov A1, sicer A2

V predizpisanih belih poljih popravite podatke, ki niso pravilni.A3

Ime: JANEZ
Priimek: VZOREC
Telefon: 012415100
E-naslov: janez.vzorec@vzorec.si

Prosimo, da vpišete podatke o osebi, ki je izpolnjevala ta vprašalnik.A1

Ime:
Priimek:
Telefon:
E-naslov:

Telefonsko številko vpišite brez presledkov ali ločil, z vodilno ničlo. 
Npr.: (01) 241 51 00 zapišite v obliki: 012415100; 031 999 888 pa kot 031999888.

Ali so spodaj navedeni podatki pravilni?A2

Ime: JANEZ
Priimek: VZOREC
Telefon: 012415100
E-naslov: janez.vzorec@vzorec.si

 1   Da.

 2   Ne.

nadaljujte pri B1

nadaljujte pri A3

Sklop B

Izpisani so podatki o osebi, ki je izpolnjevala vprašalnik v preteklem mesecu.
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Status opazovane enoteSklop B

B1 Ali je opazovana enota poslovala v obdobju [mesec leto]?

 1 Da, poslovala je pod isto matično številko in ni bilo organizacijskih sprememb.

 2 Da, poslovala je pod isto matično številko, vendar je prišlo do pripojitve druge  
enote/drugih enot.

 3 Da, poslovala je, vendar ne pod isto matično številko.

 4 Ne, ni poslovala.

nadaljujte pri B5

nadaljujte pri B5

nadaljujte pri B2

nadaljujte pri B4

B2 Omenili ste, da opazovana enota ni poslovala pod isto matično številko. Do kakšne vrste 
reorganizacije je prišlo?

nadaljujte pri J1 Sklop J in Konec anketiranja

 1 Poslovanje pod drugo matično številko, kot neposredni naslednik opazovane enote. 
To pomeni poslovanje na isti lokaciji in v isti dejavnosti in v približno enakem obsegu.

 2 Združitev z drugo enoto/drugimi enotami.

 3 Razdelitev na nove enote.

 4 Pripojitev k drugi enoti/drugim enotam.

nadaljujte pri B3

nadaljujte pri B3

nadaljujte pri B3

B3 Nova matična številka je:
nadaljujte priče je B5B2=1

nadaljujte priče je B2=2 ,4 J1 Sklop J in Konec anketiranja

B4 Omenili ste, da opazovana enota ni poslovala. Zakaj ne?

 1 Stečaj, likvidacija ipd.

 2 Začasno prenehanje opravljanja dejavnosti  
(npr. zaradi adaptacije, sezonske prekinitve,  
bolezni, porodniškega dopusta ...)

 3 Opazovana enota še ni začela poslovati.

nadaljujte pri J1 Sklop J in Konec anketiranja

nadaljujte pri J1 Sklop J in Konec anketiranja

nadaljujte pri J1 Sklop J in Konec anketiranja

B5 Ali je bila v obdobju [mesec leto] glavna dejavnost opazovane enote: .
 1   Da.

 2   Ne.

nadaljujte pri
nadaljujte pri B6

Vsebina

B6 Katera je nova glavna dejavnost opazovane enote?

Vpišite novo SKD šifro glavne dejavnosti:   .
Ne vem.

nadaljujte pri B7

nadaljujte pri B7

B7 Ali je nova glavna dejavnost opazovane enote v okviru…

 1 Industrije (zajema tudi dejavnost popravila in montaža strojev in naprav)
 2 Trgovine (zajema tudi avtomobilske servise, avtopralnice, trgovine na debelo z rezervnimi deli in motornimi vozili)

 3 Gradbeništva

 4 Storitev

 5 Druge skupine dejavnosti
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Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostihSklop C

C1 Ali je bil vaš proizvodni ritem v zadnjem mesecu glede na predhodni mesec:

 1 Živahnejši

 2 Enak

 3 Šibkejši

C2 Ali menite, da je raven vaših izvoznih naročil:

 1 Višja kot normalno

 2 Normalna

 3 Nižja kot normalno

 4 Ne izvažate

C3 Ali menite, da je raven vaših skupnih (domačih in izvoznih) naročil:

 1 Višja kot normalno

 2 Normalna

 3 Nižja kot normalno

C4 Ali menite, da je raven vaših zalog končnih izdelkov:

 1 Višja kot normalno

 2 Normalna

 3 Nižja kot normalno

C5 Ali pričakujete, da bo vaša proizvodnja v naslednjih 3 mesecih:

 1 Naraščala

 2 Ostala nespremenjena

 3 Padala

C6 Ali pričakujete, da se bodo vaše prodajne cene v naslednjih 3 mesecih:

 1 Zvišale

 2 Ostale enake

 3 Znižale

C7 Ali pričakujete, da se bo zaposlovanje v vašem podjetju v naslednjih 3 mesecih:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

C8 Ali predvidevate, da bo vaš izvoz v naslednjih 3 mesecih:

 1 Naraščal

 2 Ostal nespremenjen

 3 Padal

 4 Ne izvažate
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C9 Ali predvidevate, da se bo skupno (domače in tuje) povpraševanje v naslednjih 3 mesecih:

C10 Za koliko mesecev imate, z vidika naročil oz. načrtovane proizvodnje, ob sedanjem proizvodnem 
ritmu zagotovljeno proizvodnjo:

 1 Krepilo

 2 Ostalo nespremenjeno

 3 Slabelo

 0 Za pol meseca

 1 1 mesec

 2 2 meseca

 3 3 mesece

 4 4 mesece

 5 5 mesecev

 6 6 mesecev

 7 7 mesecev

 8 8 mesecev

 9 9 mesecev

 10 10 mesecev

 11 Več kot 10 mesecev

 12 Nimate zagotovljene proizvodnje

C11 Ali je proizvodnja v zadnjih 3 mesecih:

 1 Naraščala

 2 Ostala nespremenjena

 3 Padala
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Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih – 
četrtletna vprašanja

Sklop D

D1 Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki sedaj omejujejo vašo proizvodnjo:

Možnih je več odgovorov. Označite le tiste, ki resnično omejujejo vašo dejavnost - ne pa tistih, ki se morda občasno 
pojavljajo, a so brez pravega vpliva na vašo dejavnost.

 1 Ni omejitev

 2 Nezadostno domače povpraševanje

 3 Nezadostno tuje povpraševanje

 4 Konkurenčen uvoz

 5 Pomanjkanje delavcev na splošno

 6 Pomanjkanje usposobljenih delavcev

 7 Pomanjkanje surovin

 8 Pomanjkanje polizdelkov

 9 Pomanjkanje ustrezne opreme

 10 Neporavnane obveznosti iz poslovanja (neporavnane terjatve)

 11 Finančni problemi - neugodni pogoji kreditiranja, težave pri pridobivanju kreditov itd.

 12 Nejasna gospodarska zakonodaja

 13 Negotove gospodarske razmere

 14 Drugi dejavniki

nadaljujte pri D3

nadaljujte pri D2

D2 Navedite, kateri drugi dejavniki:

D3 Ali so vaše proizvodne zmogljivosti, glede na pričakovano povpraševanje, v naslednjih 12 mesecih:

 1 Prevelike

 2 Ustrezne

 3 Premajhne

D4 Ali je sedanja stopnja izkoriščenosti vaših zmogljivosti - tehnično-tehnoloških, človeških virov in 
podobno:

 1 Pod 30 %

 2 Od 31 do 40 %

 3 Od 41 do 50 %

 4 Od 51 do 60 %

 5 Od 61 do 70 %

 6 Od 71 do 80 %

 7 Od 81 do 90 %

 8 Od 91 do 100 %

 9 Več kot 100 % (nadure, dodatne izmene…)

D5 Ali je bil konkurenčni položaj vašega podjetja na domačem trgu v zadnjih 3 mesecih:

 1 Boljši

 2 Nespremenjen

 3 Slabši

 4 Niste bili navzoči na domačem trgu
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D6 Ali je bil konkurenčni položaj vašega podjetja na trgih držav članic Evropske unije v zadnjih 3 mesecih:

 1 Boljši

 2 Nespremenjen

 3 Slabši

 4 Niste bili navzoči na trgih držav članic Evropske unije

D7 Ali je bil konkurenčni položaj vašega podjetja na trgih zunaj Evropske unije v zadnjih 3 mesecih:

 1 Boljši

 2 Nespremenjen

 3 Slabši

 4 Niste bili navzoči na trgih zunaj Evropske unije

D8 Ali se je obseg novih naročil v zadnjih 3 mesecih:

 1 Povečal

 2 Ostal nespremenjen

 3 Zmanjšal
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Investicije v predelovalnih dejavnostih – pomladSklop E

 1 Večja nadaljujte pri E2

 2 Približno enaka nadaljujte pri E4

 3 Manjša nadaljujte pri E3

 4 Ne načrtujete investicij nadaljujte pri E4

E1 Ali bodo vaša investicijska vlaganja v osnovna sredstva letos v primerjavi s preteklim letom:

E2 Večja za koliko odstotkov:

   
% nadaljujte pri E4

E3 Manjša za koliko odstotkov:

   
% nadaljujte pri E4

E4 Ali menite, da je vaše sedanje poslovno stanje:

 1 Dobro

 2 Zadovoljivo

 3 Slabo

E5 Ali pričakujete, da bo poslovno stanje vašega podjetja v naslednjih 6 mesecih:

 1 Boljše

 2 Enako

 3 Slabše

E6 Ali so bila vaša investicijska vlaganja v osnovna sredstva v preteklem letu v primerjavi s 
predpreteklim letom:

 1 Večja nadaljujte pri E7

 2 Približno enaka

 3 Manjša nadaljujte pri E8

 4 Niste investirali

E7 Večja za koliko odstotkov:

   
%

E8 Manjša za koliko odstotkov:

   
%
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Investicije v predelovalnih dejavnostih - jesenSklop F

 1 Večja nadaljujte pri F2

 2 Približno enaka nadaljujte pri F4

 3 Manjša nadaljujte pri F3

 4 Ne načrtujete investicij nadaljujte pri F6

F1 Ali bodo vaša investicijska vlaganja v osnovna sredstva letos v primerjavi s preteklim letom:

F2 Večja za koliko odstotkov:

   
% nadaljujte pri F4

F3 Manjša za koliko odstotkov:

   
% nadaljujte pri F4

 1 Zamenjavo stare opreme
 2 Razširitev obstoječih zmogljivosti
 3 Razširitev proizvodnje na nove proizvode
 4 Avtomatizacijo in mehanizacijo
 5 Uvajanje novih proizvodnih tehnologij
 6 Racionalno rabo energije
 7 Ekološke sanacije
 8 Večjo varnost pri delu
 9 Druge investicije

F4 Letos ste največ investirali v:

Možnih je več odgovorov.

nadaljujte pri F5

F5 Navedite, v katere druge investicije ste investirali v letošnjem letu:

F6 Ali bodo vaša investicijska vlaganja v osnovna sredstva v naslednjem letu v primerjavi z letošnjim letom:

 1 Večja nadaljujte pri F7

 2 Približno enaka nadaljujte pri F9

 3 Manjša nadaljujte pri F8

 4 Ne načrtujete investicij nadaljujte pri F11

F7 Večja za koliko odstotkov:

   
% nadaljujte pri F9

F8 Manjša za koliko odstotkov:

   
% nadaljujte pri F9
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 1 Zamenjavo stare opreme

 2 Razširitev obstoječih zmogljivosti

 3 Razširitev proizvodnje na nove proizvode

 4 Avtomatizacijo in mehanizacijo

 5 Uvajanje novih proizvodnih tehnologij

 6 Racionalno rabo energije

 7 Ekološke sanacije

 8 Večjo varnost pri delu

 9 Druge investicije

F9 Naslednje leto boste največ investirali v:

Možnih je več odgovorov.

nadaljujte pri F10

F10 Navedite, v katere druge investicije boste investirali naslednje leto:

F11 Ali menite, da je vaše sedanje poslovno stanje:

 1 Dobro

 2 Zadovoljivo

 3 Slabo

F12 Ali pričakujete, da bo poslovno stanje vašega podjetja v naslednjih 6 mesecih:

 1 Boljše

 2 Enako

 3 Slabše

F13 Kako bo povpraševanje z vidika izkoriščenosti proizvodnih zmogljivosti in prodajnih pričakovanj 
vplivalo na vaše investicije:

a. Letos  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno

b. Naslednje leto  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno

F14 Kako bosta razpoložljivost finančnih virov in pričakovani dobiček vplivala na vaše investicije:

a. Letos  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno

b. Naslednje leto  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno

F15 Kako bodo tehnični dejavniki vplivali na vaše investicije? Med tehnične dejavnike spadajo tehnološki 
razvoj, razpoložljivost kvalificirane delovne sile in njihov odnos do novih tehnologij, tehnični pogoji 
za pridobitev investicijskih dovoljenj idr.

a. Letos  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno

b. Naslednje leto  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno

F16 Kako bodo drugi dejavniki, kot npr. davčna politika, možnost prenosa proizvodnje v tujino, vplivali na 
vaše investicije:
a. Letos  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno

b. Naslednje leto  1  Zelo spodbudno  2  Spodbudno  3  Ni vpliva  4  Omejevalno  5  Zelo omejevalno
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Poslovne tendence v trgoviniSklop G

G1 Kakšen je bil vaš poslovni položaj v zadnjih 3 mesecih:

 1 Dober

 2 Zadovoljiv - normalen glede na sezono

 3 Slab

G2 Kako presojate sedanji obseg svojih zalog trgovskega blaga:

 1 Premajhen

 2 Ustrezen - normalen glede na sezono

 3 Prevelik

G3 Ali menite, da bo obseg vaše skupne nabave (pri domačih in tujih dobaviteljih) v naslednjih 3 mesecih:

 1 Večji

 2 Enak

 3 Manjši

G4 Ali pričakujete, da bo vaš poslovni položaj čez 6 mesecev:

 1 Boljši

 2 Enak

 3 Slabši

G5 Ali pričakujete, da se bo zaposlovanje v vašem podjetju v naslednjih 3 mesecih:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

G6 Ali so vaše sedanje prodajne cene v primerjavi s preteklim mesecem:

 1 Višje

 2 Enake

 3 Nižje

G7 Ali pričakujete, da se bodo vaše prodajne cene v naslednjih 3 mesecih:

 1 Zvišale

 2 Ostale enake

 3 Znižale
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 1 Ni omejitev

 2 Nizko povpraševanje

 3 Slaba ponudba

 4 Visoki stroški dela

 5 Visoka cena denarja

 6 Težka dostopnost do bančnih kreditov

 7 Premajhna prodajna površina

 8 Premajhni skladiščni prostori

 9 Konkurenca v sektorju

 10 Drugi dejavniki

G8 Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki omejujejo izboljšanje vašega sedanjega položaja:

Možnih je več odgovorov. Označite le tiste, ki resnično omejujejo vašo dejavnost - ne pa tistih, ki se morda občasno pojavljajo, a so brez 
pravega vpliva na vašo dejavnost.

nadaljujte pri G9

nadaljujte pri G10

G9 Navedite, kateri drugi dejavniki:

G10 Ali ocenjujete, da se je vaša prodaja v zadnjih 3 mesecih:

 1 Povečala

 2 Ostala enaka

 3 Zmanjšala

G11 Ali menite, da se bo vaša prodaja v naslednjih 3 mesecih:

 1 Povečala

 2 Ostala enaka

 3 Zmanjšala
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Poslovne tendence v gradbeništvuSklop H

 1 Stanovanjskih stavbah 

 2 Nestanovanjskih stavbah

 3 Objektih transportne infrastrukture

 4 Cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih

 5 Kompleksnih industrijskih objektih

 6 Drugih gradbenih inženirskih objektih

H1 Ali se pretežno ukvarjate z gradnjo oziroma deli na:

Označite le en odgovor.

H2 Kako ocenjujete obseg gradbenih del v zadnjih 3 mesecih:

 1 Večji

 2 Enak

 3 Manjši

 1 Ni omejitev

 2 Nezadostno povpraševanje 

 3 Slabi vremenski pogoji

 4 Visoki stroški materiala

 5 Visoki stroški dela

 6 Visoki finančni stroški, npr. visoke obresti za kredite

 7 Težave pri pridobivanju kreditov

 8 Pomanjkanje usposobljenih delavcev

 9 Pomanjkanje opreme

 10 Pomanjkanje materialov

 11 Velika konkurenca v dejavnosti

 12 Drugi dejavniki

H3 Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki sedaj omejujejo vašo gradbeno dejavnost:

Možnih je več odgovorov. Označite le tiste, ki resnično omejujejo vašo dejavnost - ne pa tistih, ki se morda občasno pojavljajo, a so brez 
pravega vpliva na vašo dejavnost.

nadaljujte pri H4

nadaljujte pri H5

H4 Navedite, kateri drugi dejavniki:

H5 Ali na osnovi sklenjenih pogodb ocenjujete, da so vaša sedanja skupna naročila:

 1 Višja kot normalno

 2 Normalna

 3 Nižja kot normalno

H6 Ali pričakujete, da bodo naročila (pogodbe) v naslednjih 3 mesecih:

 1 Zrasla

 2 Ostala nespremenjena

 3 Padla
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H7 Ali se je v zadnjem mesecu zaposlovanje v vašem podjetju:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

H8 Ali pričakujete, da se bo zaposlovanje v vašem podjetju v naslednjih 3 mesecih:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

H9 Ali so se vaše sedanje cene:

 1 Zvišale

 2 Ostale enake

 3 Znižale

H10 Ali pričakujete, da se bodo vaše cene v naslednjih 3 mesecih:

 1 Zvišale

 2 Ostale enake

 3 Znižale

H11 Ali ocenjujete, da so, glede na povpraševanje, vaše tehnične zmogljivosti – to sta količina in 
kakovost opreme – v naslednjih 12 mesecih:

 1 Več kot zadostne

 2 Zadostne

 3 Nezadostne

H12 Za približno koliko mesecev je v primeru normalnih delovnih ur zagotovljeno že začeto ali s pogod-
bami dogovorjeno delo:

                                   mesecev
.

H13 Ali ocenjujete, da je vaše poslovno stanje v primerjavi z zadnjim mesecem:

 1 Boljše

 2 Enako

 3 Slabše
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Poslovne tendence v storitvenih dejavnostihSklop I

I1 Kakšen je bil vaš poslovni položaj v zadnjih 3 mesecih:

 1 Dober

 2 Zadovoljiv - normalen glede na sezono

 3 Slab

I5 Ali pričakujete, da se bo zaposlovanje v vašem podjetju v naslednjih 3 mesecih:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

I6 Ali pričakujete, da se bodo vaše prodajne cene v naslednjih 3 mesecih:

 1 Zvišale

 2 Ostale enake

 3 Znižale

I2 Ali se je povpraševanje po vaših storitvah v zadnjih 3 mesecih:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

I3 Ali pričakujete, da se bo povpraševanje po vaših storitvah v naslednjih 3 mesecih:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

I4 Ali se je zaposlovanje v vašem podjetju v zadnjih 3 mesecih:

 1 Povečalo

 2 Ostalo enako

 3 Zmanjšalo

 1 Ni omejitev

 2 Nezadostno povpraševanje

 3 Pomanjkanje delovne sile

 4 Pomanjkanje prostora

 5 Pomanjkanje opreme

 6 Finančne ovire

 7 Drugi dejavniki

I7 Kateri so najpomembnejši dejavniki, ki omejujejo izboljšanje vašega sedanjega položaja:

Možnih je več odgovorov. Označite le tiste, ki resnično omejujejo vašo dejavnost - ne pa tistih, ki se morda občasno 
pojavljajo, a so brez pravega vpliva na vašo dejavnost.

nadaljujte pri I8

nadaljujte pri I9
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I8 Navedite, kateri drugi dejavniki:

I9 Ali bi glede na razpoložljive vire lahko povečali obseg aktivnosti, če bi se povpraševanje povečalo:

 1   Da.

 2   Ne.

nadaljujte pri I10

I10 Za koliko odstotkov:

   
%
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OpombeSklop J

J1 Opombe

Prosimo, navedite svoje morebitne opombe, ki bi Statističnemu uradu RS lahko pomagale pravilno razumeti podatke, ki ste jih vpisali.


