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NAVODILA ZA SAMOPOPIS

POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V REPUBLIKI  SLOVENIJ I  V LETU 2002

SAM/SLO

• Pri tistih vpraπanjih, kjer je treba odgovore vpisati z
besedami, jih vpiπite v pripravljena polja z

in upoπtevajte Ërtice za razmejitev znakov.

•  »e sta za vpis besedila na voljo dve vrstici, oznaËite
deljenje besed z deljajem (-).

Primer:

          Pravilno          NapaËno

• »e je treba odgovore vpisati v predvidena polja, vpiπite
pred ponujenim odgovorom najprej      , v predvidena
polja pa ustrezno besedilo.

Primer:

• ©tevilke vpiπite v predvidena okenca desno poravnano,
npr. πtevilko 12 v polje s tremi mesti           .

Opozorili

• Ne piπite na skrajne robove listov.
•  Ne piπite Ëez natisnjeno besedilo.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRA©ALNIKOV

✎ Pisala

•  Odgovore vpisujte z modrim ali Ërnim kemiËnim
svinËnikom; ne uporabljajte vodnega ali alkoholnega
flomastra ter nalivnikov.

• Pisalo ne sme puπËati madeæev.

• Piπite Ëitljivo.

Izpolnjevanje

• Ustrezen odgovor oznaËite tako, da v okence pred
odgovorom vpiπete     .

• Upoπtevajte zaporedje vpraπanj, ki jih nakazujejo
puπËice (preskoki).

Primer:

• Upoπtevajte tudi vsa pojasnila pri posameznih vpraπanjih
na popisnem vpraπalniku za stanovanje (P-2) in
popisnem vpraπalniku za osebo (P-3).

• Na vpraπanja, ki imajo okence pred vpraπanjem
oznaËeno z     , vam ni treba odgovarjati.

Primer:

27  Ali ste se v naselje popisa priselili?

Da.

Ne.

vpr. 28

vpr. 29

23       Pred enim letom, to je 31. 3. 2001, ste prebivali ...X

X

SAMOPOPIS

pomeni, da lahko vpisuje popisovana oseba oziroma
odrasel Ëlan njenega gospodinjstva odgovore na doloËena
vpraπanja sama. Na popisnem vpraπalniku za stanovanje
(P-2) so to vpraπanja od 8  do 29, na popisnem
vpraπalniku za osebo (P-3) pa od 22 do 49 .

Opozorilo

Na vpraπanji 29  in 30  na popisnem vpraπalniku za
osebo (P-3) odgovarja popisovana oseba, stara 14 let
ali veË, sama.

PRAVNE OSNOVE

so navedene na popisnih vpraπalnikih. S Ërko R so
oznaËena vpraπanja ali sklopi vpraπanj, katerih odgovori
bodo uporabljeni za vzpostavitev registra stavb in stanovanj
in registra gospodinjstev.

POMO» PRI IZPOLNJEVANJU

Za vsa potrebna pojasnila, dodatne informacije oziroma
pomoË pri izpolnjevanju vpraπalnikov obiπËite spletno stran
StatistiËnega urada RS http://www.gov.si/popis2002/
ali pokliËite med 8.00 in 23.00 na brezplaËno telefonsko
πtevilko 080 28 10�.

v drugem naselju Slovenije (vpiπite):
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..  VPRA©ANJE:

Odgovor pritliËje oznaËite za stanovanje v pritliËju in tudi
za stanovanje v mednadstropju (med pritliËjem in prvim
nadstropjem).

Odgovor dve etaæi ali veË oznaËite za stanovanje, ki je
npr. v pritliËju in prvem nadstropju. VeËinoma so to stanovanja
v enostanovanjskih hiπah.

»e je stanovanje, ki je v dveh etaæah, v veËstanovanjski
stavbi (npr. blok, stolpnica), oznaËite odgovor nadstropje
in vpiπite tisto nadstropje, iz katerega je vhod v stanovanje.

..  VPRA©ANJE:

Odgovor za bivanje in opravljanje dejavnosti oznaËite,
Ëe uporabljate stanovanje za bivanje in hkrati tudi za
opravljanje neke dejavnosti (krojaπke, frizerske, za oddajanje
sob turistom za eno noË ali veË, za advokaturo, slikarski
atelje, zobno ambulanto ipd.).

Odgovor drugo stanovanje, ki ga gospodinjstvo uporablja
na istem naslovu oznaËite samo za drugo, tretje itd.
stanovanje, ki ga morebiti uporabljate na istem naslovu (v
isti stavbi ali na istem dvoriπËu). V tem primeru v okenca
prepiπite tudi IDGO z vpraπalnika za osebo (P-3).

..  VPRA©ANJE:

Skupna povrπina stanovanja je seπtevek povrπin vseh sob,
kuhinje, pomoænih prostorov (kopalnice, straniπËa, predsobe,
preddverja) ter povrπin zaprtih teras in verand.

V povrπino stanovanja ni vπteta povrπina odprtih teras,
balkonov in loæ, kleti, garaæ in podstreπij, neprimernih za
bivanje ter povrπina gradbeno loËenih pomoænih prostorov.

..  VPRA©ANJE:

Soba je prostor, namenjen za bivanje, ki je od drugih prosto-
rov stanovanja loËen z zidovi, ima neposredno dnevno
svetlobo in najmanj 6 m2 povrπine.

Upoπtevajte tudi gradbeno loËeno sobo, ki jo uporabljate
celo leto kot sestavni del svojega stanovanja.

Sobe, manjπe od 6 m2, ne upoπtevajte v skupnem πtevilu
sob, Ëeprav je njena povrπina vπteta v skupno povrπino
stanovanja.

..  VPRA©ANJE:

Stanovanje ima kuhinjo, Ëe ima prostor, ki je bil pri gradnji
ali kasneje pri predelavi namenjen za kuhinjo. Kot kuhinjo
upoπtevajte tudi tako imenovano Ëajno kuhinjo in gradbeno
loËeno kuhinjo, ki jo uporabljate celo leto kot sestavni del
svojega stanovanja.

..  VPRA©ANJE:

»e je kuhinja sestavljena iz dveh delov, iz jedilnega kota
in iz delovnega prostora (kuhinjske niπe), ki med seboj nista
povsem loËena z zidom, vpiπite povrπino celega prostora
kot kuhinjo.

..  VPRA©ANJE:

Odgovor ne oznaËite, Ëe v stanovanju ni kopalnice ali je
ta zunaj stanovanja v isti stavbi.

 8  Lega stanovanja v stavbi

 9  Uporaba stanovanja

12  ©tevilo sob v stanovanju

14  Kuhinja v stanovanju

15  Povrπina kuhinje v m2

16  Kopalnica v stanovanju

11  Skupna povrπina stanovanja v m2

POPISNI VPRA©ALNIK ZA STANOVANJE (P-2)
POJASNILA POSAMEZNIH VPRA©ANJ IN MOÆNIH ODGOVOROV

• »e ste vpisali v Ërkovno-πtevilËno polje napaËen odgovor,
polje za vpis preËrtajte s tremi Ërtami, poleg preËrtanega
polja pa vpiπite novo, pravilno besedilo.

Primer 1:

Primer 2:

minute

45  »as, ki ga porabite za pot na delo v eno smer:
Vpiπite Ëas v MINUTAH.

v drugem naselju Slovenije (vpiπite):

Kako popravite odgovor, ki ste ga napaËno
oznaËili oz. vpisali?

• »e ste oznaËili napaËen odgovor, to okence pobarvajte
oz. zapolnite     , v okence s pravilnim odgovorom pa
vpiπite     .

Primer:

• Uporaba korekturnih sredstev (npr. Edigsa) ni dovoljena.

44  Kako obiËajno potujete na delo?

Z osebnim avtomobilom kot voznik(-ca).

Z osebnim avtomobilom kot sopotnik(-ca).
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..  VPRA©ANJE:

- »e æivite sami, vpiπite jezik, v katerem se najlaæje
sporazumevate v okolju, v katerem prebivate.

-  Za otroka, ki πe ne govori, smiselno upoπtevajte pojasnila
pri vpr. 31.

- Za gluhoneme osebe smiselno upoπtevajte pojasnila pri
vpr. 31.

..  VPRA©ANJE:

Najviπja doseæena javnoveljavna izobrazba osebe je
izkazljiva z javno listino (spriËevalom, diplomo, ipd.).

Oseba je izobrazbo pridobila, ko je konËala izobraæevanje
po javnoveljavnih programih
-  v redni πoli,
-  v πoli, ki nadomeπËa redno πolo (izobraæevanje ob delu,

na daljavo, ipd.),
-  s teËaji, izpiti oziroma na drug naËin, skladen s predpisi,

ki urejajo pridobitev javnoveljavne izobrazbe.

Viπje strokovne izobrazbe, ki si jo je mogoËe pridobiti po
zdaj veljavnih predpisih, ne smete zamenjavati s tisto iz
prejπnjih obdobij. »e ste torej konËali 2- ali 2,5-letni
viπjeπolski program na viπji ali visoki πoli, fakulteti ali akademiji
(VI. stopnja), svojo izobrazbo oznaËite kot viπjeπolsko,
viπjeπolsko specialistiËno.

Visoke strokovne izobrazbe, ki si jo je mogoËe pridobiti po
zdaj veljavnih predpisih, ne smete zamenjevati s tisto iz
prejπnjih obdobij, ki jo po novem πtejemo za univerzitetno.
»e ste torej na fakulteti ali akademiji konËali πtudij, ki je
trajal 4 leta ali veË, svojo izobrazbo oznaËite kot
univerzitetno.

17  StraniπËe v stanovanju

..  VPRA©ANJE:

Prvo prebivaliπËe po rojstvu je kraj (naselje in obËina oziroma
tuja dræava), kjer je imela mati osebe, za katero se izpolnjuje
vpraπalnik, ob rojstvu osebe svoje prebivaliπËe.

Ne vpiπite dejanskega kraja rojstva (porodniπnice).

-  Za osebo, ki je bila rojena med 2. svetovno vojno, njena
mati pa je bila nasilno izseljena v drug kraj v Sloveniji
oziroma v tujo dræavo, vpiπite kot prvo prebivaliπËe po
rojstvu kraj, iz katerega je bila mati nasilno izseljena.

..  VPRA©ANJE:

Materni jezik je jezik, ki se ga je oseba nauËila v zgodnjem
otroπtvu v krogu druæine oziroma drugem primarnem okolju
(Ëe je kot otrok æivela pri sorodnikih, v domovih raznih vrst
ipd.).

»e se je oseba v zgodnjem otroπtvu nauËila veË jezikov, je
to jezik, za katerega oseba meni, da je njen materni jezik.
Ni nujno, da je materni jezik neke osebe jezik matere te
osebe.

-  Za otroka, ki πe ne govori, je materni jezik tisti, v katerem
se z otrokom doma najpogosteje pogovarjajo.

- Za gluhoneme osebe je materni jezik tisti, ki se
najpogosteje uporablja v druæini oziroma v gospodinjstvu
teh oseb.

..  VPRA©ANJE:

Kot napeljave plina ne upoπtevajte plinskih jeklenk (propan-
butan), ki so nameπËene v stanovanju.

..  VPRA©ANJE:

Upoπtevajte prenove in druga velika dela, s katerimi se lahko
spremenijo zunanje in notranje stene, razporeditev ali namen
prostorov, podaljπa materialna æivljenjska doba stanovanja
in poveËa njegova vrednost.

Kot prenovo stanovanja upoπtevajte tudi predelavo podstreπja
v mansardno stanovanje,  predelavo kleti v stanovanje ipd.
Ne upoπtevajte pa manjπih vzdræevalnih del, npr. barvanja,
lakiranja parketa, zamenjave oken ipd.

..  VPRA©ANJE:

Odgovor v stanovanju ni straniπËa oznaËite, Ëe v stanovanju
ni straniπËa ali je to zunaj stanovanja v isti stavbi ali na dvoriπËu.

..  VPRA©ANJE:

Odgovor iz vodovodnega omreæja oznaËite, Ëe je v stano-
vanju vodovod prikljuËen na vodovodno omreæje s pripa-
dajoËimi objekti in napravami, ki zagotavlja oskrbo s pitno
vodo najmanj petim gospodinjstvom ali dvajsetim osebam.

Odgovor ni napeljave oznaËite, Ëe stanovanje nima
vodovodne napeljave (je brez tekoËe pitne vode), ali Ëe je
tekoËa pitna voda zunaj stanovanja v isti stavbi ali na
dvoriπËu.

24      Vaπe prvo prebivaliπËe po rojstvu
 je bilo

31  Materni jezik:

34  Katero najviπjo javnoveljavno
izobrazbo ste dosegli?

32  Jezik, ki ga obiËajno govorite v
gospodinjstvu oziroma v druæini:

19  Napeljava vodovoda

22  Napeljava plina

29  Ali je bilo stanovanje kdaj prenovljeno?

POPISNI VPRA©ALNIK ZA OSEBO (P-3)
POJASNILA POSAMEZNIH VPRA©ANJ IN MOÆNIH ODGOVOROV
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..  VPRA©ANJE:

Vsak dan oznaËite, Ëe se iz kraja πolanja v kraj prebivaliπËa
vraËate dnevno ali veËkrat na teden (πe isti dan, kot ste πli
v kraj πolanja).

Odgovora Enkrat tedensko ali Manj kot enkrat tedensko
oznaËite samo v primeru, Ëe med πolanjem prebivate v
drugem naselju, kot vaπe gospodinjstvo.

..  VPRA©ANJE:

Pri doloËanju naËina obiËajnega potovanja v πolo upoπtevajte
obdobje zadnjega πolskega leta in obiËajne razmere za
potovanje.

»e se v πolo vozite z razliËnimi prometnimi sredstvi (oziroma
hodite peπ), upoπtevajte tisto, s katerim prepotujete najveËji
del poti.

»e ste se v letu pred popisom preselili ali zamenjali kraj
izobraæevanja in zato spremenili naËin potovanja v πolo,
upoπtevajte naËin potovanja po preselitvi oziroma po
spremembi kraja izobraæevanja.

..  VPRA©ANJE:

»e je oseba:
- prejemnik pokojnine po predpisih Republike Slovenije,
- prejemnik pokojnine tujega nosilca pokojninskega

zavarovanja ali
- uæivalec kmeËke pokojnine,
oznaËite odgovor Upokojenec(-ka) in ne npr. Kmetovalec(-ka).

Odgovor PomagajoËi(-a) druæinski(-a) Ëlan(-ica) oznaËite
za osebe (na druæinski kmetiji, v druæinskem podjetju), ki
formalno niso zaposlene niti samozaposlene, vendar delajo
na druæinski kmetiji, v druæinski obrti, druæinskem podjetju
ali v kaki drugi obliki druæinske pridobitne dejavnosti in za
svoje delo praviloma ne prejemajo rednega plaËila.

Odgovor Brezposelni oznaËite za osebe, ki so na Zavodu
R Slovenije za zaposlovanje prijavljene kot brezposelne
osebe.

Odgovor Gospodinja(-ec) oznaËite za osebe, ki se ukvarjajo
z gospodinjskimi opravili in jih ni mogoËe uvrstiti v nobenega
od drugih navedenih moænih odgovorov.

38  Kako pogosto se iz πole vraËate
na naslov prebivaliπËa?

..  VPRA©ANJE:

Smiselno upoπtevajte pojasnila pri vpraπanju 38.

Odgovor Delam doma oznaËite kmetovalci(-ke), ki delate
na lastnem kmeËkem gospodarstvu, samostojni avtoprevozniki
ter vsi drugi delovno aktivni, ki delate na naslovu prebivaliπËa.

..  VPRA©ANJE:

Smiselno upoπtevajte pojasnila pri vpraπanju 39.

..  VPRA©ANJE:

Oseba je vzdræevana, Ëe nima lastnih sredstev za preæivljanje
ali pa so le-ta premajhna, in jo zato vzdræujejo starπi,
sorodniki ali drugi.

..  VPRA©ANJE:

OznaËite ustrezne moæne odgovore. »e ste med temi izbrali
tudi prvi moæni odgovor Ëlan(-ica)/Ëlani(-ce) istega
gospodinjstva,  podatkov o IDOS vzdræevalcev NE VPI©ITE.
To izpolni popisovalec.

..  VPRA©ANJE:

Pri odloËanju o tem, ali delate v tujini, upoπtevajte Ëas
zadnjih treh mesecev in dejstvo, kje ste opravljali delo
preteæni del tega Ëasa.

39  Kako obiËajno potujete v πolo?

42       Kaj ste po statusu aktivnosti?

44  Kako obiËajno potujete na delo?

46  Ali ste vzdræevana oseba?

47 Odgovorili ste, da ste vzdræevana ose-
ba, zato oznaËite, kdo vas vzdræuje:

48  Ali delate v tujini?

43  Kako pogosto se z dela vraËate na
naslov prebivaliπËa?
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