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PREDGOVOR
Navodila za popisovanje so namenjena dræavnim inπtruktorjem, Ëlanom obmoËnih popisnih komisij,
obmoËnim inπtruktorjem, popisovalcem, kontrolorjem ter drugim izvajalcem posameznih nalog pri
pripravah in izvedbi Popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002 (v
nadaljevanju Popis 2002).
Navodila za popisovanje vsebujejo sploπna pojasnila o namenu in izvedbi Popisa 2002, naloge izvajalcev
Popisa 2002, metodoloπki del z opredelitvijo in definicijami popisnih enot, tehniËna in vsebinska navodila
za izpolnjevanje popisnih vpraπalnikov ter navodila za urejanje in oddajo popisnega gradiva.
Pripravljena so zato, da bodo v Popisu 2002 v Sloveniji uporabljene enotne metodoloπke osnove. Vsi
izvajalci Popisa 2002 morajo pri svojem delu upoπtevati vsebino Navodil za popisovanje.
Tomaæ BANOVEC,
generalni direktor
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I. SPLO©NA POJASNILA
1. SPLO©NO O POPISU 2002
Popisi prebivalstva in stanovanj so v veËini dræav πe vedno osnovni vir podatkov o πtevilu in sestavi
prebivalstva. S primerjavo popisnih podatkov ustvarimo sliko razvoja prebivalstva skozi stoletja. Popis
lahko definiramo kot celoten proces zbiranja, vrednotenja, analiziranja in objavljanja demografskih,
socialnoekonomskih in drugih podatkov o prebivalstvu, druæinah, gospodinjstvih in stanovanjih v dræavi.
Na obmoËju Slovenije so bili popisi prebivalstva po drugi svetovni vojni izvedeni leta 1948, 1953, 1961,
1971, 1981 in 1991. Popis 2002 je bil v Sloveniji prvotno naËrtovan za leto 2001. S tem bi πe naprej
sledili mednarodnim priporoËilom, naj se popisi prebivalstva izvajajo vsakih 10 let. Vendar je zaradi
omejenih finanËnih sredstev StatistiËni urad Republike Slovenije (v nadaljevanju Urad) moral izvedbo
popisa iz leta 2001 prestaviti v leto 2002.
Popis prebivalstva in stanovanj v RS leta 2002 bo prvi popis prebivalstva in stanovanj po osamosvojitvi
Slovenije in prvi, ki ga bo Urad izvedel povsem samostojno tudi v metodoloπkem smislu.
V Sloveniji na podroËju zbiranja popisnih podatkov sledimo svetovnemu razvoju. V Popisu 2002 smo
uporabili nekatere administrativne in statistiËne podatkovne zbirke. S tem æelimo zmanjπati obremenitev
prebivalcev pri posredovanju doloËenih podatkov in hkrati zmanjπati stroπke Popisa 2002 v vseh fazah
dela.
Popisovanim osebam je prviË ponujena moænost, da na doloËena vpraπanja v popisnih vpraπalnikih
sami vpisujejo odgovore. S tem æelimo popisovanim osebam olajπati obremenitev in jim omogoËiti, da
sami razpolagajo s Ëasom, ki ga namenijo izpolnjevanju popisnih vpraπalnikov. Ohranili smo tudi klasiËni
naËin zbiranja podatkov s popisovanjem. To pomeni, da lahko na æeljo popisanih oseb vse popisne
vpraπalnike za posamezne popisne enote v celoti izpolni za to delo posebej usposobljen popisovalec.
Posebnost Popisa 2002 je tudi naËin zbiranja podatkov o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi za
vse osebe, stare 14 let ali veË, ki so v Ëasu popisovanja oziroma obiska popisovalca v gospodinjstvu
odsotne, ali v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva oziroma popisovalca ne æelijo odgovoriti na
vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi. Popisovalec za vsako tako osebo v gospodinjstvu
pusti Izjavo o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi (v nadaljevanju Izjava P-3/NV) in kuverto s
plaËano poπtnino.
Podatki, zbrani s Popisom 2002, bodo uporabljeni predvsem v statistiËne namene. Del podatkov bo
uporabljen za vzpostavitev registra stavb in stanovanj in registra gospodinjstev. V ta namen bodo
popisovalci v veËstanovanjskih stavbah, v katerih stanovanja niso oπtevilËena, stanovalcem pustili
nalepke s πtevilko stanovanja.
Pravna podlaga za izvedbo Popisa 2002 je Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v
Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, πt. 66/00, 26/01) - v nadaljevanju Zakon o popisu. Zdruæeno
besedilo Zakona o popisu je v celoti objavljeno v prilogi Navodil za popisovanje.

2. ZAUPNOST PODATKOV
Podatki, zbrani s Popisom 2002, so zaupni in predstavljajo uradno tajnost. Uporabljeni bodo v statistiËne
namene, razen tistih, ki bodo skladno s 23. Ëlenom Zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001 (Uradni list RS, πt. 66/00) in 9. Ëlenom Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001
(Uradni list RS, πt. 26/01) uporabljeni za vzpostavitev registra stavb in stanovanj ter registra gospodinjstev.
Podatki, ki bodo uporabljeni za vzpostavitev omenjenih registrov, so na popisnih vpraπalnikih oznaËeni
s Ërko R.
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V Popisu 2002 podatkov, ki æe obstojajo v razliËnih administrativnih in statistiËnih podatkovnih bazah,
ne zbiramo ponovno.
»e podatek za osebo v podatkovni bazi æe obstaja, je na Popisnem vpraπalniku za osebo P-1 v
okencu pred vpraπanjem izpisan znak X. Popisovalec v tem primeru ve, da podatek za osebo obstaja,
ne pozna pa vsebine podatka.

Vsi izvajalci Popisa 2002 so osebne in neosebne podatke, za katere so izvedeli pri svojem delu,
dolæni varovati kot uradno tajnost tudi po opravljenem delu.

•
•
•
•
•

Izvajalci Popisa 2002 morajo pri svojem delu upoπtevati naslednja navodila:
predizpisanih in izpolnjenih popisnih vpraπalnikov ne smejo puπËati tako, da bi jih lahko videli Ëlani
drugih gospodinjstev;
predizpisanih in izpolnjenih popisnih vpraπalnikov ne smejo puπËati na vidnem mestu, da bi jih gledale
nepooblaπËene osebe (npr. v avtomobilu, na javnem mestu ipd.);
o podatkih, za katere so izvedeli med svojim delom, se ne smejo pogovarjati z drugimi osebami;
pazijo naj, da ne izgubijo pooblastila za delo, saj ga lahko najditelj zlorabi v njihovem imenu;
o izgubljenih izpolnjenih in praznih predizpisanih popisnih vpraπalnikih, pooblastilu ter drugem
popisnem gradivu morajo takoj obvestiti obmoËno popisno komisijo. Ta mora obvestiti StatistiËni urad
Republike Slovenije na telefon
080 28 10.

☎

3. »AS POPISOVANJA
Popisovanje na celotnem ozemlju Slovenije poteka v Ëasu od 1. do 15. 4. 2002.

4. KRITI»NI TRENUTEK POPISA 2002
VeËina podatkov, zbranih s Popisom 2002, se nanaπa na stanje 31. 3. 2002 ob 24.00 uri.
Otroka, rojenega po polnoËi 31. 3. 2002, popisovalec popiπe, ker je bil rojen po kritiËnem trenutku
Popisa 2002. Osebo, umrlo po polnoËi 31. 3. 2002, popisovalec popiπe, saj je bila v kritiËnem trenutku
Popisa 2002 πe æiva.

5. TERITORIALNA OPREDELITEV
Vsi teritorialni podatki (obËina, naselje, popisni okoliπ, ulica) se zbirajo na stanje Registra prostorskih
enot Geodetske uprave Republike Slovenije 31. 3. 2002.
Prav tako se teritorialni podatki, ki se za popisovano osebo zbirajo za pretekle dogodke (prvo prebivaliπËe
po rojstvu, prebivaliπËe leto dni pred Popisom 2002), nanaπajo na 31. 3. 2002, ne glede na veljavno
politiËno oziroma teritorialno ureditev ob dogodku.
Popisovalec mora vedno vpisati popolno ime naselja, zlasti pri naseljih, ki imajo del imena enak (npr.
Log pod Mangartom, Log nad ©kofjo loko, Log v Bohinju ipd.). Zaradi sprememb v upravno teritorialni
razdelitvi Slovenije vse popisovane osebe ne bodo navedle pravilne obËine, ki ji danes pripada naselje.
»e popisovana oseba ne pozna imena obËine, naj popisovalec vpiπe ime nekdanje obËine.
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»e popisovalec kot odgovor vpiπe ime tuje dræave, mora upoπtevati dræave, ki so v Ëasu popisovanja
mednarodno priznane.
Na teritoriju nekdanje SFRJ so poleg Slovenije nastale naslednje nove dræave: Bosna in Hercegovina,
Hrvaπka, Makedonija in Jugoslavija.

6. METODE POPISOVANJA
V Popisu 2002 se za zbiranje podatkov na terenu uporabljata dve metodi:
1. metoda samopopisa, ko na odgovore na veËino vpraπanj na osnovnih Popisnih vpraπalnikih za
stanovanje P-2 in za osebo P-3 vpisuje popisovana oseba sama (za sebe oziroma druge Ëlane
gospodinjstva) brez prisotnosti popisovalca;
2. klasiËna metoda popisovanja, ko popisne vpraπalnike izpolni popisovalec na osnovi podatkov, ki
mu jih posreduje popisovana oseba sama oziroma odrasel Ëlan gospodinjstva za odsotne Ëlane
gospodinjstva in otroke, mlajπe od 15 let.
Za odsotne Ëlane gospodinjstva lahko drug Ëlan gospodinjstva posreduje popisovalcu ali izpolni na
Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 vse podatke, razen podatkov na vpraπanji 29 - narodno/etniËna
pripadnost in 30 - veroizpoved.

7. POPISOVANJE NA OBMO»JIH, KJER ÆIVITA AVTOHTONI NARODNI SKUPNOSTI
Na obmoËjih obËin, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti,
lahko le-ti izbirajo v katerem od uradnih jezikov, veljavnih na obmoËju, kjer æivijo, æelijo biti popisani.
Vsi popisni vpraπalniki in Navodila za samopopis so za pripadnike obeh avtohtonih narodnih skupnosti
pri Popisu 2002 prevedeni v njihov jezik.
Na teh obmoËjih so izbrani tudi popisovalci z znanjem italijanskega oziroma madæarskega jezika. »e
popisovalec ne govori italijanskega oziroma madæarskega jezika, obmoËna popisna komisija doloËi
nadomestnega popisovalca. S tem je pripadnikom avtohtonih narodnih skupnosti zagotovljena z ustavo
doloËena pravica do uporabe svojega jezika.

8. KONTROLA ZAJETJA IN KAKOVOSTI POPISNIH PODATKOV
Po zakljuËku popisovanja bo v nakljuËno izbranih popisnih okoliπih izvedena kontrola popolnosti zajetja
enot Popisa 2002 (stavb, stanovanj, gospodinjstev in oseb) in kontrola kakovosti s Popisom 2002
zbranih podatkov. Osnovni namen kontrole je oceniti zanesljivost zbranih podatkov.
Kontrolo zajetja in kakovosti bodo na terenu izvedli med popisovalci izbrani kontrolorji.
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II. ORGANIZACIJA
1. NALOGE STATISTI»NEGA URADA RS
Po 14. Ëlenu Zakona o popisu, Popis 2002 organizira in vodi StatistiËni urad Republike Slovenije. Popis
2002 pripravi in organizira ob pomoËi obmoËnih popisnih komisij, ki so po 16. Ëlenu Zakona o popisu
neposredni organizator Popisa 2002 na terenu.
Za nemoten potek Popisa 2002, je v Sloveniji oblikovanih 64 obmoËnih popisnih komisij, ki bodo
organizirale delo v 63 obmoËnih popisnih centrih (v nadaljevanju OPC). V Ljubljani je oblikovana tudi
obmoËna popisna komisija, ki bo koordinirala delo v vseh petih OPC-jih, na obmoËju Upravne enote
Ljubljana. ObmoËje obmoËnega popisnega centra se praviloma ujema z obmoËjem upravne enote.

2. NALOGE UPRAVNIH ENOT
Upravne enote so zadolæene za oblikovanje obmoËnih popisnih komisij (v nadaljevanju OPK).
NaËelniki upravnih enot pri oblikovanju le-te sodelujejo z Uradom. Upravna enota pa skrbi tudi za podpis
pogodb, izplaËila honorarjev in vseh ostalih materialnih stroπkov izvajalcem Popisa 2002.

3. NALOGE OBMO»NIH POPISNIH KOMISIJ
OPK sestavljajo predsednik in najmanj trije Ëlani. Na obmoËjih, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske
oziroma madæarske narodne skupnosti, je po 21. Ëlenu Zakona o popisu Ëlan OPK-ja tudi predstavnik
avtohtone narodne skupnosti z znanjem italijanskega oziroma madæarskega jezika, ki ga predlaga
avtohtona narodna skupnost.
OPK-ju organizacijsko in metodoloπko pomagajo dræavni inπtruktorji, ki jih imenuje predstojnik Urada.
Glavne naloge in zadolæitve OPK-ja
1. Na osnovi razpisa in kriterijev, ki jih pripravi Urad in objavi v nacionalnih in lokalnih medijih javnega
obveπËanja, izbere popisovalce in obmoËne inπtruktorje.
2. Pri izbiri in doloËanju πtevila popisovalcev upoπteva, da bo en popisovalec v povpreËju popisal 240300 prebivalcev in ustrezno πtevilo stavb, stanovanj in gospodinjstev.
3. Pri izbiri in doloËitvi obmoËnih inπtruktorjev upoπteva, da bo en obmoËni inπtruktor v povpreËju
nadzoroval delo devetih popisovalcev.
4. Popisovalce izbere in razporedi tako, da ne bodo popisovali v popisnem okoliπu v katerem prebivajo,
vendar v njegovi bliæini. ObmoËne inπtruktorje izbere in razporedi tako, da bodo nadzorovali popis
na obmoËju, kjer prebivajo.
5. Na obmoËjih, kjer æivijo pripadniki italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti, imenuje ustrezno
πtevilo obmoËnih inπtruktorjev in popisovalcev tudi izmed predstavnikov samoupravnih narodnih
skupnosti, ki jih predlaga narodna skupnost, z znanjem italijanskega oziroma madæarskega jezika.
6. Sezname popisovalcev in obmoËnih inπtruktorjev posreduje v potrditev Uradu.
7. Izdela razpored popisovalcev po popisnih okoliπih in obmoËnih inπtruktorjih. Popisovalcem in
obmoËnim inπtruktorjem dodeli πifre.
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8. Izbranim kandidatom poπlje obvestilo, da so izbrani za popisovalca ali obmoËnega inπtruktorja
oziroma, da so izbrani kot rezervni popisovalci oziroma rezervni obmoËni inπtruktorji.
9. Po Popisu 2002 med popisovalci izbere tiste, ki bodo v izbranih popisnih okoliπih izvedli kontrolo
zajetja in kakovosti s Popisom 2002 zbranih podatkov.
10. Preveri toËnost kartografsko-tehniËne dokumentacije in jo po potrebi dopolni ali popravi.
11. Zagotovi prostor za delo in deæurstvo Ëlanov OPK-ja ter sestanke z dræavnim inπtruktorjem in
obmoËnimi inπtruktorji.
12. Zagotovi prostor za prevzemanje, skladiπËenje, urejanje in oddajanje popisnega gradiva. O prejetem
in oddanem popisnem gradivu vodi ustrezne evidence.
13. Popisovalce in obmoËne inπtruktorje obvesti o kraju in Ëasu pouka.
14. Pripravi gradivo za pouk Ëlanov OPK-ja in obmoËnih inπtruktorjev.
15. Organizira in pripravi pouk za obmoËne inπtruktorje, ki ga vodijo dræavni inπtruktorji. Najmanj dva
Ëlana OPK-ja se pouka obvezno udeleæita.
16. Med obmoËnimi inπtruktorji doloËi tiste, ki bodo vodili pouk za popisovalce.
17. Pripravi popisno gradivo za pouk popisovalcev.
18. Pripravi gradivo za popisovanje in ga po pouku razdeli popisovalcem.
19. Organizira in pripravi pouk za popisovalce, ki ga vodijo izbrani obmoËni inπtruktorji.
20. Poskrbi, da vsi izvajalci podpiπejo Izjavo o varovanju podatkov in pogodbe ter jih zbere.
21. Poskrbi, da vsi izvajalci Popisa 2002 prejmejo pooblastila, katera morajo ti najkasneje dan po
zakljuËenem delu vrniti OPK-ju.
22. Hrani popisno gradivo (popisni vpraπalniki dræavne rezerve, kuverte s plaËano poπtnino za vraËanje
izjav P-3/NV, nalepke z izpisanimi πtevilkami stanovanj ipd.) in ga po potrebi deli obmoËnim
inπtruktorjem.
23. Med popisovanjem nadzoruje delo obmoËnih inπtruktorjev in poskrbi, da le-ti tekoËe prejemajo vsa
dodatna pojasnila in navodila Urada.
24. Poskrbi, da obmoËni inπtruktorji pravoËasno prejmejo popisne vpraπalnike iz dræavne rezerve, Ëe
popisovalcem zmanjka predizpisanih popisnih vpraπalnikov.
25. Vodi raËunalniπko evidenco o razdeljenih popisnih vpraπalnikih iz dræavne rezerve.
26. »e je obmoËni inπtruktor ali popisovalec upraviËeno zadræan, nevestno opravlja delo ali krπi tajnost
podatkov, doloËi nadomestnega izvajalca Popisa 2002. V primeru krπenja tajnosti podatkov o tem
obvesti dræavnega inπtruktorja.
27. Od obmoËnih inπtruktorjev tekoËe prevzema popisno gradivo za popisne okoliπe, v katerih je Popis
2002 zakljuËen.
28. Po popisnih okoliπih, popisovalcih in obmoËnih inπtruktorjih vodi evidenco prevzetega popisnega
gradiva.

12

Metodoloπko gradivo, πt. 2/2002

29. Ureja, pakira in oddaja osnovno in pomoæno popisno gradivo pooblaπËenemu prevzemniku oziroma
dræavnemu inπtruktorju ter vodi evidenco oddanega gradiva.
30. Skladno z navodili Urada, doloËeno neuporabljeno popisno gradivo uniËi.
31. Kontrolira PoroËila obmoËnih inπtruktorjev o terenskem delu in materialnih stroπkih ter PoroËila o
opravljenih kilometrih obmoËnih inπtruktorjev. VzorËno kontrolira tudi stroπke popisovalcev.
32. Pripravi predlog izplaËil za popisovalce in obmoËne inπtruktorje in jih posreduje upravni enoti.
33. Pred Popisom 2002 in v Ëasu popisovanja sodeluje z lokalnimi radijskimi in TV postajami ter uredniπtvi
lokalnih glasil in na ta naËin obveπËa prebivalstvo o pripravah na Popis 2002, njihovih dolænostih
in pravicah v Popisu 2002 ter poteku Popisa 2002.
34. Poskrbi, da so na vidnih mestih nameπËeni plakati, ki opozarjajo na Popis 2002.
Dodatne naloge OPK-ja, na obmoËjih, kjer prebivajo pripadniki avtohtone italijanske oziroma
madæarske narodne skupnosti
35. ObmoËnim inπtruktorjem razdeli ustrezno πtevilo osnovnih in pomoænih popisnih vpraπalnikov v
italijanskem oziroma madæarskem jeziku.
36. »lan OPK-ja, ki ga predlaga avtohtona italijanska oziroma madæarska narodna skupnost, mora biti
popisovalcem dosegljiv vsaj po telefonu in popisovalcem po potrebi nudi pomoË pri prevajanju
odgovorov, vpisanih v jezikih narodnih skupnosti, v slovenski jezik.
37. Na obmoËjih, kjer prebivajo avtohtoni pripadniki italijanske oz. madæarske narodne skupnosti in v
naseljih, ki so po statutih obËin opredeljena kot dvojeziËna, poskrbi, da so v Ëasu pred in med
Popisom 2002 na vidnih mestih nameπËeni dvojeziËni plakati, ki opozarjajo na Popis 2002.

4. NALOGE OBMO»NIH IN©TRUKTORJEV
1. ObmoËni inπtruktor se mora udeleæiti pouka za obmoËne inπtruktorje. Seznaniti se mora z Navodili
za popisovanje in popisnim gradivom ter se na pouku usposobiti za delo, ki ga bo opravljal v Ëasu
Popisa 2002.
2. Zaæeleno je, da dobro pozna obmoËje, na katerem popisujejo popisovalci, katerih delo nadzoruje.
3. Sodeluje pri pripravi popisnega gradiva za pouk in popisovanje, ter lepi popisne plakate, Ëe tako
doloËi OPK.
4. Podpiπe Izjavo o varovanju podatkov in s tem zagotovi, da bo vse podatke za katere bo izvedel pri
Popisu 2002, varoval kot uradno tajnost, da popisnega gradiva ne bo razmnoæeval, prepisoval ali
kako drugaËe zlorabil. Izjavo o varovanju podatkov odda OPK-ju.
5. Vodi pouk za popisovalce, Ëe ga za to doloËi OPK. Pouka za popisovalce se mora udeleæiti tudi
v primeru, Ëe le-tega ne vodi.
6. Po navodilih OPK-ja razdeli pooblastila izbranim popisovalcem in o tem vodi evidenco.
7. Po pouku od popisovalcev prevzame izpolnjene in podpisane pogodbe in Izjave o varovanju podatkov
in jih preda OPK-ju.
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8. Popisovalcem razdeli del kuvert s plaËano poπtnino za vraËanje Izjav P-3/NV. Preostanek kuvert
shrani in jih po potrebi dodatno razdeli popisovalcem.
9. Pri OPK naroËi nalepke s πtevilkami stanovanj in jih deli popisovalcem.
10. Od OPK-ja prevzame en podpisan izvod pogodbe in ga izroËi popisovalcu.
11. Da bi sproti reπeval morebitne probleme, na katere naletijo popisovalci, mora biti ves Ëas dosegljiv
osebno ali po telefonu.
12. Najkasneje do konca drugega dne popisovanja (2. 4. 2002) skliËe skupni sestanek s popisovalci,
na katerem pregledajo izpolnjene popisne vpraπalnike.
13. Po potrebi skliËe skupne sestanke tudi v naslednjih dneh popisovanja, o Ëemer vodi interno evidenco.
14. Med popisovanjem se sestaja s popisovalci in jim pomaga reπevati nejasne primere. »e jim ne more
pomagati sam, se posvetuje s Ëlani OPK-ja oziroma dræavnim inπtruktorjemem.
15. Usklajuje delo v popisnem okoliπu, v katerem popisuje veË popisovalcev.
16. Med popisovanjem od popisovalcev prevzema v kontrolo izpolnjene popisne vpraπalnike. Preveriti
mora:
- pravilnost vpisanih in prepisanih identifikacijskih πtevilk na posameznih popisnih vpraπalnikih,
- pravilnost vpisov in πifriranja v Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO,
- pravilnost prenosa πifer iz Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO na Popisne vpraπalnike za
osebe P-3,
- logiËnost in popolnost vpisanih odgovorov na popisnih vpraπalnikih,
- logiËnost in popolnost vpisanih odgovorov med popisnimi vpraπalniki,
- pravilnost vpisa uporabljenih popisnih vpraπalnikov dræavne rezerve v sezname,
- pravilnost izpolnjevanja prvih rezultatov.
17. Po kontrolnem pregledu opozori popisovalca na morebitne napake in ga zadolæi, da jih odpravi.
Pregledane popisne vpraπalnike najkasneje v dveh dneh vrne popisovalcu, urejene tako, kot jih
je od popisovalca prevzel.
18. Predlaga OPK-ju, da popisovalca, ki svojega dela ne opravlja skladno z Navodili za popisovanje
ali krπi naËelo tajnosti podatkov, nadomesti z drugim popisovalcem.
19. Za popisovalce, ki jim je zmanjkalo predizpisanih popisnih vpraπalnikov, pridobi vpraπalnike dræavne
rezerve. V ta namen vodi interno evidenco naroËenih popisnih vpraπalnikov za posamezne popisne
okoliπe.
20. Sestaja se z OPK-jem, poroËa o poteku popisovanja in o problemih, ki se pojavljajo ob popisovanju,
ne glede na to, ali je problem reπil sam ali priËakuje reπitev od OPK-ja, dræavnega inπtruktorja ali
Urada.
21. V primeru, ko mu popisovalec sporoËi, da gospodinjstvo odklanja popis, naj skupaj s popisovalcem
poskuπa vzpostaviti stik z gospodinjstvom.
22. Od popisovalca ob zakljuËku popisovanja prevzame:
- popisne vpraπalnike v kartonski mapi,
- drugo popisno gradivo za popisni okoliπ,
- gradivo, ki se nanaπa na popisovalca.
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23. Prevzem osnovnega in pomoænega popisnega gradiva evidentira v obrazec Evidenca popisnega
gradiva, ki ga vodi obmoËni inπtruktor (EV/OI).
24. »e v enem popisnem okoliπu popisuje veË popisovalcev, pripravi Prve rezultate za popisni okoliπ.
25. Kontrolira PoroËila popisovalcev o terenskem delu in materialnih stroπkih ter PoroËila popisovalcev
o opravljenih kilometrih.
26. OPK-ju tekoËe oddaja popisno gradivo, navedeno v toËki 22.
27. Izpolni Vpraπalnik za obmoËnega inπtruktorja (ANK/OI).
28 Na obmoËjih OPC-jev, v katerih bodo vzorËno izbrani popisni okoliπi za Kontrolo zajetja in kakovosti
s Popisom 2002 zbranih podatkov, po potrebi opravlja tudi naloge, doloËene s posebnimi navodili.
29. Po zakljuËenem delu mora OPK-ju vrniti gradivo, ki ga je prejel od popisovalcev in gradivo, ki ga
je v Ëasu Popisa 2002 pri svojem delu uporabljal sam.
Dodatne naloge obmoËnih inπtruktorjev, na obmoËjih, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske
oziroma madæarske narodne skupnosti
30. Za popisovalce, ki popisujejo na obmoËjih, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske oziroma
madæarske narodne skupnosti, od OPK-ja pridobi osnovne in pomoæne popisne vpraπalnike v
italijanskem oziroma madæarskem jeziku.
31. Vodi evidenco πtevila razdeljenih italijanskih oziroma madæarskih osnovnih in pomoænih popisnih
vpraπalnikov za posameznega popisovalca v predpisan obrazec EV/IT-MAD.
32. »e popisovalec ne govori jezika pripadnikov italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti,
popisovane osebe pa se æelijo popisati v italijanskem oziroma madæarskem jeziku, obvesti OPK,
da le-ta poskrbi za nadomestnega popisovalca z znanjem ustreznega jezika.
33. Po zakljuËenem delu mora OPK-ju vrniti vse neuporabljeno in nerazdeljeno popisno gradivo v
italijanskem oziroma madæarskem jeziku.

5. NALOGE POPISOVALCEV
Najpomembnejπo vlogo pri izvedbi Popisa 2002 imajo popisovalci. Popis 2002 bo uspeπen le, Ëe bodo
popisovalci:
• razumeli in dosledno upoπtevali Navodila za popisovanje;
• znali vzpostaviti stik z osebami, ki jih popisujejo;
• popisali vse popisne enote;
• svoje delo opravili vestno in natanËno.
1. Udeleæiti se mora pouka za popisovalce in se seznaniti z Navodili za popisovanje.
2. Podpiπe Izjavo o varovanju podatkov in s tem zagotovi, da bo vse podatke, za katere bo izvedel
pri Popisu 2002, varoval kot uradno tajnost, da popisnega gradiva ne bo razmnoæeval, prepisoval
ali kako drugaËe zlorabil. Izjavo o varovanju tajnosti podatkov odda obmoËnemu inπtruktorju.
3.

Pred popisovanjem se na osnovi karte za popisni okoliπ in izpisa hiπnih πtevilk seznani z obmoËjem,
kjer bo popisoval.
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4. V Ëasu od 1. do 15. 4. 2002 v mejah popisnega okoliπa popiπe vse popisne enote, tudi Ëe zanje
nima predizpisanih popisnih vpraπalnikov.
5. Popisni vpraπalniki bodo optiËno Ëitani, zato mora natanËno upoπtevati tehniËna navodila za
izpolnjevanje le-teh.
6. »lane vsakega gospodinjstva seznani, da lahko za osebe in stanovanje v katerem prebivajo, popisni
vpraπalnik izpolnijo sami - samopopis.
7. »e gospodinjstvo odkloni samopopis, popisne vpraπalnike v celoti izpolni popisovalec.
8. »e v veËstanovanjski stavbi nobeno stanovanje ni oπtevilËeno, stanovalcem pusti nalepko s πtevilko
stanovanja. »e v stanovanje ne more vstopiti, pusti obvestilo OBV/STAN z nalepkami v poπtnem
nabiralniku.
9. Za osebe, stare 14 let ali veË, ki so bile v Ëasu obiska popisovalca oziroma samopopisa iz gospodinjstva
zaËasno odsotne, ali v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva oziroma popisovalca ne æelijo
odgovoriti na vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi, pusti Izjave P-3/NV in kuverte.
»lanom gospodinjstva pa pojasni, da izpolnjene in podpisane Izjave P-3/NV vrnejo po poπti.
10. Po kuverto z Izjavo P-3/NV se popisovalec v gospodinjstvo vrne izjemoma v primeru, Ëe Ëlani
gospodinjstva to æelijo oziroma Ëe bi zaradi starosti, bolezni ipd. kuverto sami teæko oddali. Kuverto
popisovalec odda v poπtni nabiralnik.
11. V Seznamu oseb OS/PO vodi evidenco oseb, katerim je pustil Izjave P-3/NV.
12. »e je gospodinjstvo v Ëasu njegovega obiska odsotno ali so navzoËe samo mladoletne osebe,
izpolni Obvestilo o ponovnem obisku popisovalca in ga pusti v poπtnem nabiralniku oziroma na
drugem primernem mestu.
13. V primeru, da v prvem poskusu zaradi odsotnosti Ëlanov ni uspel vzpostaviti stika z gospodinjstvom,
je dolæan poskusiti vzpostaviti stik πe najmanj trikrat, o Ëemer vodi evidenco z vpisom v Seznam
oseb OS/PO.
14. »e gospodinjstvo odkloni sodelovanje pri Popisu 2002, o tem obvesti obmoËnega inπtruktorja.
15. Izpolnjene popisne vpraπalnike mora tekoËe oddajati v preverjanje in kontrolo obmoËnemu inπtruktorju
in odpraviti vse napake, na katere ga le-ta opozori.
16. Izdela Prve rezultate za popisni okoliπ. »e v popisnem okoliπu popisuje veË popisovalcev, popisovalec
izdela prve rezultate za tisti del popisnega okoliπa, v katerem je popisoval.
17. Izpolni Vpraπalnik za popisovalca (ANK/POP).
18. Po zakljuËenem Popisu 2002 v popisnem okoliπu uredi popisne vpraπalnike v kartonski mapi za
popisni okoliπ skladno z Navodili za popisovanje in obmoËnemu inπtruktorju odda:
- popisne vpraπalnike v kartonski mapi za popisni okoliπ,
- drugo popisno gradivo za popisni okoliπ,
- gradivo, ki se nanaπa na popisovalca.
19. Po Popisu 2002 izvede v vzorËno izbranih popisnih okoliπih Kontrolo zajetja in kakovosti s Popisom
2002 zbranih podatkov, Ëe ga za to predlaga obmoËni inπtruktor ter doloËi in imenuje OPK.
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Dodatne naloge popisovalca, ki popisuje na obmoËjih, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske
oziroma madæarske narodne skupnosti
20. Med popisovanjem se glede uporabe jezika ravna po navodilih OPK-ja in obmoËnega inπtruktorja.
21. »e se pripadniki avtohtone italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti, ne odloËijo za
samopopis, jim popisovalec, Ëe to æelijo, zastavlja vpraπanja iz popisnih vpraπalnikov v italijanskem
oziroma madæarskem jeziku, odgovore pa vpisuje v predizpisane popisne vpraπalnike v slovenskem
jeziku.
22. Pripadniki avtohtone italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti, ki se ne odloËijo za
samopopis, imajo pravico zahtevati, da se njihovi odgovori vpisujejo v popisne vpraπalnike prevedene
v italijanski oziroma madæarski jezik.
23. Za osebe navedene v toËki 9, pusti Izjave P-3/NV v italijanskem oziroma madæarskem jeziku in
kuverte, v katerih jih po poπti vrnejo Uradu.
24. »e se pripadniki avtohtone italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti odloËijo za samopopis,
jim pusti prazen Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2, Popisne vpraπalnike za osebo P-3 in Navodila
za samopopis v italijanskem oziroma madæarskem jeziku.
25. Vsebino popisnih vpraπalnikov, izpolnjenih v italijanskem oziroma madæarskem jeziku, mora prepisati
na slovenske predizpisane popisne vpraπalnike. Prepis opravi doma in ne v gospodinjstvu.
26. Odgovore, vpisane v italijanskem oziroma madæarskem jeziku v obliki teksta, mora ob prepisu na
slovenske popisne vpraπalnike prevesti v slovenski jezik. »e popisovalec odgovorov ne zna
prevesti sam, naj se posvetuje z obmoËnim inπtruktorjem ali naj pokliËe za to odgovornega Ëlana
OPK-ja.
27. Popisne vpraπalnike izpolnjene v italijanskem oziroma madæarskem jeziku vloæi v kartonsko mapo
z osnovnim popisnim gradivom za prepisanimi popisnimi vpraπalniki v slovenskem jeziku tega
gospodinjstva.
28. Po zakljuËenem Popisu 2002 v popisnem okoliπu obmoËnemu inπtruktorju vrne poleg gradiva,
navedenega v toËki 18, πe vse neuporabljeno in nerazdeljeno popisno gradivo v italijanskem oziroma
madæarskem jeziku.
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III. POPISNI VPRA©ALNIKI IN DRUGO POPISNO GRADIVO
1. GRADIVO, KI GA PREJMETA POPISOVALEC IN OBMO»NI IN©TRUKTOR
Z©

GRADIVO

POPISOVALEC
prejme

odda

OBMO»NI
IN©TRUKTOR

prejme

odda

Pred poukom:
1

Navodila za popisovanje

2

Vaje za pouk

3

Blok za zapiske

4

VreËa za popisno gradivo

5

Pisali
Po pouku:

6

Pooblastilo

7

Izjava o varovanju podatkov IZJAVA/VP

8

Pogodba

9

PoroËilo o terenskem delu in materialnih stroπkih

10

PoroËilo o opravljenih kilometrih

11

Vpraπalnik za popisovalce ANK/POP

12

Vpraπalnik za obmoËne inπtruktorje ANK/OI

13

Evidenca, ki jo vodi obmoËni inπtruktor EV/OI

14

Evidenca razdeljenega popisnega gradiva v
italijanskem oziroma madæarskem
jeziku EV/IT-MAD

15

Evidenca prisotnosti EV/POUK

16

Gradivo, ki ga pripravi OPK za pouk popisovalcev
VRECA/POP

17

Kuverte za vraËilo izjav P-3/NV

18

PVC srajËka

19

Mapa z zavihki

20

Nalepke πtevilk stanovanj ter obvestila
OBV/STAN (ne prejmejo vsi)

(

)

(

)

Popisovalec in obmoËni inπtruktor morata preveriti, Ëe sta prejela vse zgoraj navedeno popisno gradivo.

6 Pooblastilo
Imeti ga morajo vsi izvajalci Popisa 2002. Z njim se predstavijo v gospodinjstvu kot pooblaπËeni izvajalci
Popisa 2002.
Po preteku veljavnosti pooblastila morajo pooblastilo vrniti izdajatelju najkasneje naslednji dan po izteku
veljavnosti.
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7 Izjava o varovanju podatkov IZJAVA/VP
Je dokument, ki ga izvajalci Popisa 2002 izpolnijo in podpiπejo pred zaËetkom popisovanja. S podpisom
se obveæejo, da bodo varovali vsebino podatkov, zbranih s Popisom 2002 kot uradno tajnost po doloËilih
26. Ëlena Zakona o popisu.
Izjavo o varovanju podatkov popisovalci oddajo obmoËnemu inπtruktorju. Ta pa svojo izjavo in izjave
popisovalcev odda OPK-ju.
8 Pogodba
Sestavljena je v veË izvodih, od katerih en izvod prejme izvajalec.
9 PoroËilo o terenskem delu in materialnih stroπkih
PoroËilo izpolnijo izvajalci Popisa 2002 po zakljuËenem delu. PoroËilo popisovalci oddajo obmoËnemu
inπtruktorju, ki nato svoje poroËilo in poroËila popisovalcev odda OPK-ju.
10 PoroËilo o opravljenih kilometrih
PoroËilo izpolnijo izvajalci Popisa 2002 po zakljuËenem delu. PoroËilo popisovalci oddajo obmoËnemu
inπtruktorju, ki nato svoje poroËilo in poroËila popisovalcev odda OPK-ju.
11 Vpraπalnik za popisovalce ANK/POP
Izpolni ga vsak popisovalec po zakljuËenem popisovanju in ga odda obmoËnemu inπtruktorju.
12 Vpraπalnik za obmoËne inπtruktorje ANK/OI
ObmoËni inπtruktor ga po opravljenem delu izpolni.
13 Evidenca, ki jo vodi obmoËni inπtruktor EV/OI
To je seznam popisovalcev, v katerega obmoËni inπtruktor vpiπe πtevilke pooblastil popisovalcev, za
katere je odgovoren, hkrati pa sluæi kot evidenca od popisovalcev prevzetega gradiva.
Prva vrstica na drugi strani obrazca, oznaËena z OI, je namenjena za vpis podatkov oddanega gradiva
obmoËnega inπtruktorja. Druge vrstice so namenjene za vpis podatkov o oddanem gradivu popisovalcev.
Po zakljuËenem popisu mora obmoËni inπtruktor evidenco skupaj z gradivom oddati OPK-ju.
14 Evidenca razdeljenega popisnega gradiva v italijanskem oziroma madæarskem jeziku EV/ITMAD
ObmoËni inπtruktor vpiπe πtevilo popisnih vpraπalnikov oziroma Navodil za samopopis v italijanskem
oziroma madæarskem jeziku, ki jih je oddal popisovalcem na obmoËjih, kjer æivijo pripadniki avtohtone
italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti. Po zakljuËenem Popisu 2002 jo skupaj z neuporabljenimi
popisnimi vpraπalniki v italijanskem oziroma madæarskem jeziku odda OPK-ju.
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2. POPISNO GRADIVO, KI GA PREJME POPISOVALEC
Z©

POPISNO GRADIVO

POPISOVALEC
prejme

1

Kartonska mapa

2

Kartografsko-tehniËna dokumentacija
Ovitek(-ki) z osnovnim popisnim gradivom za PO:

3

• Nalepke s Ërtno kodo (v treh izvodih)

4

• Prvi rezultati za popisni okoliπ PRVI/REZ

5

• Seznam stavb in stanovanj v popisnem okoliπu in prvi
rezultati za popisni okoliπ ST/PO

6

• Seznam oseb v popisnem okoliπu in pregled poteka
popisovanja OS/PO

7

• Predizpisani Popisni vpraπalniki za stavbo P-1
(predizpisane so identifikacije in naslov)

8

• Predizpisani Popisni vpraπalniki za stanovanje P-2
(predizpisane so identifikacije in naslov)

9

• Predizpisani popisni vpraπalniki za osebo P-3
(predizpisane so identifikacije, naslov, priimek in ime, EM©O)

10

• Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO

11

• Popisni vpraπalniki rezerve popisnega okoliπa (P-1, P-2, P-3)
(predizpisane so samo identifikacije)

12

• Izjave o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi P-3/NV

13

• Obvestila o ponovnem obisku popisovalca

14

• Navodila za samopopis SAM/SLO

Popisovalec mora preveriti, ali je prejel vse zgoraj navedeno popisno gradivo.

IZJEME PRI GRADIVU ZA POPISOVANJE
1. V PO ni oseb
Popisovalec v ovitku s popisnim gradivom za popisni okoliπ NE prejme:
• Seznama oseb v popisnem okoliπu in pregled poteka popisovanja OS/PO,
• predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3,
• Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO,
• Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3 rezerve popisnega okoliπa,
• Izjav o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi P-3/NV,
• Obvestil o ponovnem obisku popisovalca,
• Navodil za samopopis SAM/SLO.
2. V PO ni oseb in stavb (ni hiπne πtevilke)
Popisovalec ovitku s popisnim gradivom za PO PREJME SAMO:
• Prve rezultate za popisni okoliπ PRVI/REZ,
• en predizpisan Popisni vpraπalnik za stavbo P-1,
• en predizpisan Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2,

odda
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en predizpisan Popisni vpraπalnik za osebo P-3,
en Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO.

3. V PO je manj kot 10 prebivalcev
V ovitku s popisnim gradivom za PO niso priloæena Obvestila o ponovnem obisku popisovalca ter
Navodila za samopopis SAM/SLO. Popisovalec v primeru potrebe uporabi Obvestila o ponovnem obisku
popisovalca oziroma Navodila za samopopis SAM/SLO iz ovitka za drugi PO ali iz dræavne rezerve, ki
se nahaja na OPC.
4. V PO je manj kot 20 prebivalcev
V ovitku s popisnim gradivom za PO niso priloæena Navodila za samopopis SAM/SLO. Popisovalec v
primeru potrebe uporabi Navodila za samopopis SAM/SLO iz ovitka za drugi PO ali iz dræavne rezerve,
ki se nahaja na OPC.

Popisovalec mora po zakljuËenem popisovanju VRNITI VSE izpolnjene, neuporabljene oziroma
uniËene osnovne in pomoæne popisne vpraπalnike.

2.1 KARTONSKA MAPA
Popisovalec za posamezni popisni okoliπ prejme toliko kartonskih map, kot je ovitkov s popisnim gradivom.
Priprava kartonske mape
Na naslovno stran kartonske mape popisovalec in obmoËni inπtruktor vpiπeta osebne podatke.

Nalepke iz posameznega ovitka popisovalec nalepi na vsako kartonsko mapo posebej:
1. prvo nalepko na naslovno stran kartonske mape desno zgoraj v za to predviden prostor,
2. drugo nalepko na notranjo stran naslovne strani kartonske mape v zgornji levi kot,
3. tretjo nalepko na hrbtiπËe kartonske mape zgoraj.

»e v enem popisnem okoliπu popisuje veË popisovalcev, kartonsko mapo s popisnim gradivom za
posameznega popisovalca pripravi OPK, ki na mapo tudi nalepi nalepke.

2.2 KARTOGRAFSKO-TEHNI»NA DOKUMENTACIJA
Vsak popisovalec za svoj popisni okoliπ prejme kartografsko-tehniËno dokumentacijo, ki vsebuje:
• kartografski prikaz popisnega okoliπa,
• izpis hiπnih πtevilk.

2.2.1 Kartografski prikaz popisnega okoliπa
Karte popisnih okoliπev so izrisane v naslednjih merilih: 1:1 000, 1:2 500, 1:5 000 in 1:10 000 ter formatih:
A0, A1, A2, A3, A4 (pokonËno ali leæeËe). Zgornji rob karte je obrnjen proti severu, spodnji proti jugu,
desni proti vzhodu in levi proti zahodu.

Metodoloπko gradivo, πt. 2/2002
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Izvenokvirni opis karte
Na vsaki karti je v zgornjem desnem kotu identifikacija popisnega okoliπa:
• upravna enota (UE): πifra in ime (npr. 001, AjdovπËina)
• obËina: πifra in ime (npr. 001, AjdovπËina),
• naselje: πifra in ime (npr. 002, Batuje),
• popisni okoliπ: πifra (npr. PO 0096).
Izvenokvirni opis karte vsebuje tudi matematiËno in grafiËno merilo karte. MatematiËno merilo pove
kakπno je razmerje med stanjem na karti in dejanskim stanjem v naravi (npr. pri merilu karte 1:1 000
je 1 cm na karti 10 m v naravi). GrafiËno merilo ponazarja s trakom razmerje med razdaljami na karti
in razdaljami v naravi.
Vsebina karte
Podlaga karte je temeljni topografski naËrt (TTN), ki prikazuje relief, hidrografsko omreæje, naselbinska
imena, obrise naselij ter prometno omreæje. TTN-i so marsikje starejπi od 10-ih let in tako niso povsod
odraz dejanskega stanja na terenu (manjkajo nekatere lokalne ceste, preimenovana naselja ipd.).
Meja popisnega okoliπa je prikazana z zeleno barvo. Imena in osi ulic so v naseljih z uliËnim sistemom
izpisana z vijoliËno barvo. S Ërno barvo pa so izpisane hiπne πtevilke znotraj v mejah popisnega okoliπa.
Popisovalec pri delu obvezno uporablja karto skupaj z izpisom hiπnih πtevilk. Popiπe samo hiπne
πtevilke znotraj dodeljenega popisnega okoliπa.

»e meja popisnega okoliπa NI jasna ali hiπnih πtevilk ni mogoËe razbrati, ker se na karti prekrivajo,
popisovalec to sporoËi obmoËnemu inπtruktorju, ta pa o tem obvesti OPK.

2.2.2 Izpis hiπnih πtevilk v popisnem okoliπu
Hiπne πtevilke so za popisni okoliπ izpisane v rastoËem zaporedju na stanje 9. 11. 2001. Upoπtevan je
tudi dodatek k hiπni πtevilki (npr. A, B). Za naselja z uliËnim sistemom so hiπne πtevilke izpisane znotraj
ulic, pri Ëemer je upoπtevano abecedno zaporedje imen ulice.

2.3 OVITEK Z OSNOVNIM POPISNIM GRADIVOM ZA POPISNI OKOLI©
4 Prvi rezultati za popisni okoliπ PRVI/REZ
Prve rezultate za popisni okoliπ pripravi popisovalec, razen Ëe v popisnem okoliπu popisuje veË
popisovalcev. V takem primeru jih popisovalec pripravi le za del popisnega okoliπa, ki ga je popisoval.
Delne prve rezultate za popisni okoliπ v celoto zdruæi obmoËni inπtruktor.
»e popisovalec popisuje v veË popisnih okoliπih, pripravi Prve rezultate za vsak popisni okoliπ posebej.
5 Seznam stavb in stanovanj v popisnem okoliπu in prvi rezultati za popisni okoliπ ST/PO
Seznam stavb in stanovanj ST/PO je izpis vseh stavb s hiπnimi πtevilkami v popisnem okoliπu in stanovanj
v posamezni stavbi. Namenjen je tudi pripravi prvih rezultatov za popisni okoliπ.

22

Metodoloπko gradivo, πt. 2/2002

6 Seznam oseb v popisnem okoliπu in pregled poteka popisovanja OS/PO
Seznam oseb OS/PO je izpis vseh oseb s prijavljenim stalnim oziroma zaËasnim prebivaliπËem v
popisnem okoliπu. Namenjen je vodenju evidence o poteku dela popisovalca v popisnem okoliπu.
7
8
9

Predizpisani osnovni popisni vpraπalniki za stavbo P-1
Predizpisani osnovni popisni vpraπalniki za stanovanje P-2
Predizpisani osnovni popisni vpraπalniki za osebo P-3

Na predizpisane popisne vpraπalnike so iz predpopisne baze izpisane vse predvidene identifikacije,
naslovi ter priimki in imena.
10 Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO
Seznam oseb v gospodinjstvu je pomoæni popisni vpraπalnik, na katerega popisovalec vpiπe Ëlane
gospodinjstva in osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, vendar v gospodinjstvu oziroma stanovanju zaËasno
prebivajo.
11 Popisni vpraπalniki rezerve popisnega okoliπa
©tevilo popisnih vpraπalnikov rezerve popisnega okoliπa je izraËunano na osnovi podatkov predpopisne
baze. Popisni vpraπalniki imajo izpisan veËji del identifikacij. V ovitku z osnovnim popisnim gradivom
za popisni okoliπ so urejeni po vrsti popisnega vpraπalnika (Popisni vpraπalniki za stavbo P-1, za
stanovanje P-2, za osebo P-3).
12 Izjava o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi P-3/NV
Izjava P-3/NV je pomoæni popisni vpraπalnik, s katerim se zbirajo podatki o narodni/etniËni pripadnosti
in veroizpovedi za osebe, stare 14 let ali veË, ki so v Ëasu obiska popisovalca iz gospodinjstva zaËasno
odsotne, ali v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva oziroma popisovalca ne æelijo odgovoriti na
vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi.
13 Obvestilo o ponovnem obisku popisovalca
Obvestilo o ponovnem obisku popisovalca izpolni popisovalec, Ëe je gospodinjstvo v Ëasu njegovega
obiska odsotno ali pa so prisotne samo osebe, ki ne morejo posredovati podatkov.
14 Navodila za samopopis SAM/SLO
Navodila za samopopis SAM/SLO so namenjena gospodinjstvom, ki so se odloËila za samopopis.

2.4 GRADIVO ZA POPISOVANJE NA OBMO»JIH, KJER PREBIVAJO PRIPADNIKI
AVTOHTONE ITALIJANSKE OZ. MADÆARSKE NARODNE SKUPNOSTI
ObmoËni inπtruktor od OPK-ja prejme osnovne in pomoæne popisne vpraπalnike ter Navodila za samopopis
v italijanskem oziroma madæarskem jeziku. Te obmoËni inπtruktor razdeli popisovalcem, ki popisujejo
v naseljih, kjer prebivajo pripadniki avtohtone italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti.
ObmoËni inπtruktor vodi evidenco πtevila razdeljenih italijanskih oziroma madæarskih osnovnih in pomoænih
popisnih vpraπalnikov za posameznega popisovalca v predpisan obrazec EV/IT-MAD.
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3. VRSTE POPISNIH VPRA©ALNIKOV
V Popisu 2002 se bodo podatki o osebah, gospodinjstvih, stanovanjih in stavbah zbirali s popisnimi
vpraπalniki, ki jih lahko razdelimo v tri skupine:
1.
•
•
•

osnovni popisni vpraπalniki:
Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 (vrsta vpraπalnika 1),
Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 (vrsta vpraπalnika 2),
Popisni vpraπalnik za osebo P-3 (vrsta vpraπalnika 3);

2.
•
•
•

pomoæni popisni vpraπalniki:
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO (vrsta vpraπalnika 4),
Izjava o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi P-3/NV (vrsta vpraπalnika 5),
Prvi rezultati za popisni okoliπ PRVI/REZ (vrsta vpraπalnika 6);

3. seznami:
• Seznam stavb in stanovanj v popisnem okoliπu in prvi rezultati za popisni okoliπ ST/PO,
• Seznam oseb v popisnem okoliπu in pregled poteka popisovanja OS/PO.

4. PREDPOPISNA BAZA
Osnovno izhodiπËe Popisa 2002 je, da je treba za zbiranje podatkov na terenu popisne vpraπalnike
pripraviti tako, da bodo izpolnjene πtiri bistvene zahteve:
1. vsebine, ki se jih lahko v celoti zagotovi iz razliËnih administrativnih in statistiËnih virov, ni potrebno
uvrstiti na popisne vpraπalnike;
2. vsebine, ki se jih iz razliËnih administrativnih in statistiËnih virov lahko zagotovi samo za del popisne
populacije, bodo sicer uvrπËene na popisne vpraπalnike, vendar bo na popisnih vpraπalnikih poleg
vpraπanja oznaËeno, da posamezniku na to vpraπanje ni potrebno odgovoriti, Ëe se nahaja v enem
od virov;
3. na popisnih vpraπalnikih morajo biti tekstovno oziroma πtevilËno izpisani osnovni podatki za posamezno
popisno enoto (priimek, ime, naslov);
4. popisni vpraπalniki morajo biti pripravljeni tako, da je vsak od njih enoznaËno identificiran.
V ta namen je Urad oblikoval posebno bazo podatkov, imenovano PREDPOPISNA BAZA. V njej so
zdruæeni podatki razliËnih administrativnih in statistiËnih virov, ki so uporabljeni za predizpis identifikacij
popisnih vpraπalnikov, za predizpis naslovov oziroma priimkov ter imen ter za oznaËitev tistih vpraπanj
na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3, za katere so bili podatki predhodno zagotovljeni. V ta namen
je Urad uporabil:
• Centralni register prebivalstva (CRP), ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve;
• Register stalnega prebivalstva (RSP), ki ga vodi Ministrstvo za notranje zadeve;
• Register prostorskih enot (RPE), ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije;
• StatistiËni register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP), ki ga vodi Urad;
• Poslovni register Slovenije, ki ga vodi Urad;
• Register brezposelnih oseb, ki ga vodi Zavod RS za zaposlovanje;
• podatke Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje o prejemnikih pokojnin;
• podatke statistiËne raziskave o vpisu πtudentov, ki jo izvaja Urad;
• podatke Popisa 1991, ki ga je izvedel Urad.
Podatki predpopisne baze so bili za stavbe, stanovanja in osebe prevzeti na stanje 9. 11. 2001.
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Iz predpopisne baze so zagotovljeni podatki za vsebine, navedene v 6. Ëlenu Zakona o popisu. Podatki,
ki jih zato ni na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3, so:
• kraj rojstva,
• zadnja selitev,
• dræavljanstvo,
• zakonski stan,
• zaposlitveni status,
• dejavnost,
• poklic,
• obiËajen delovni Ëas,
• kraj dela.
Za posamezne skupine prebivalstva so iz predpopisne baze zagotovljeni podatki za vpraπanja na
Popisnem vpraπalniku za osebo P-3:
©t. vpr.
4
23
24
35
36
37
42

Vsebina vpraπanja
Spol
Naslov prebivaliπËa leto dni pred popisom, to je 31. 3. 2001
Prvo prebivaliπËe po rojstvu
Izobraæevanje v programu za pridobitev javno veljavne izobrazbe
Raven in vrsta izobrazbe po konËanem izobraæevanju
Kraj izobraæevanja
Status aktivnosti

»e je na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 v okencu levo od πtevilke vpraπanja vpisan znak X,
na vpraπanje ni treba odgovarjati, ker je podatek æe pridobljen iz predpopisne baze.

5. VRSTA PREDIZPISA NA OSNOVNIH POPISNIH VPRA©ALNIKIH
Osnovni popisni vpraπalniki so glede na predizpis identifikacij oziroma priimkov, imen ter naslovov
razdeljeni v tri skupine.
5.1 Popisni vpraπalniki rednega predizpisa za popisni okoliπ
Ti popisni vpraπalniki so predizpisani neposredno iz predpopisne baze. Predizpisane imajo vse predvidene
identifikacije, priimke, imena in naslove. Pri vpraπanju o spolu je znak X æe vpisan v okence za odgovor.
V ovitku s popisnim gradivom za PO so popisni vpraπalniki rednega predizpisa uvrπËeni takoj za seznami.
Popisni vpraπalnik za stavbo P-1
Na Popisnem vpraπalniku za stavbo P-1 je naslov stavbe (naselje, ulica, hiπna πtevilka - H©, dodatek
k hiπni πtevilki - dod./H©) predizpisan na osnovi podatka iz Registra prostorskih enot.
Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2
Naslov na Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2 je za vsa stanovanja v stavbi prevzet iz naslova
stavbe.
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Popisni vpraπalnik za osebo P-3
Predizpisani so podatki o imenu, priimku, naslovu prebivaliπËa ter enotna matiËna πtevilka osebe (EM©O).
Podatek o spolu je izpeljan iz EM©O, zato pri osebah, ki nimajo veljavnega EM©O, spol ni oznaËen.
V ovitku s popisnim gradivom za popisni okoliπ, so uvrπËeni za Seznamom stavb in stanovanj ST/PO
in Seznamom oseb OS/PO.

5.2 Popisni vpraπalniki rezerve popisnega okoliπa
©tevilo popisnih vpraπalnikov rezerve popisnega okoliπa je izraËunano na osnovi podatkov predpopisne
baze. Predizpisan imajo veËji del identifikacij, nimajo pa predizpisanih priimkov, imen, naslovov in EM©O.
V ovitku s popisnim gradivom za popisni okoliπ so uvrπËeni za Seznami oseb v gospodinjstvu POM/GO.

5.3 Popisni vpraπalniki dræavne rezerve
Ti imajo predizpisano samo identifikacijo popisnega vpraπalnika. Popisovalec jih prejme samo, Ëe mu
zmanjka popisnih vpraπalnikov rezerve popisnega okoliπa. Nahajajo se v OPC-ju.

6. NA KAJ MORA BITI POPISOVALEC POZOREN PRI PREDIZPISANIH OSNOVNIH
POPISNIH VPRA©ALNIKIH?
6.1 Podatki o naslovu stavbe in stanovanja
»e je v Ëasu po 9. 11. 2001 (ko je bila pripravljena predpopisna baza za predizpis) priπlo do preimenovanja
predizpisanega naslova, popisovalec podatkov o naslovu na popisnih vpraπalnikih NE SPREMINJA.
Po navodilih Geodetske uprave Republike Slovenije morata biti v primeru preimenovanja naslova stavbe,
na stavbi na vidnem mestu nameπËeni tako nova kot stara hiπna πtevilka.

6.2 Podatki o osebi
Podatki o naslovu prebivaliπËa za dræavljane Slovenije se nanaπajo na stalno prebivaliπËe. Za tujce, ki
v Sloveniji nimajo stalnega prebivaliπËa, se nanaπajo na zaËasno prebivaliπËe. Podatek o naslovu
prebivaliπËa ni vedno dejansko prebivaliπËe popisovane osebe.
Ker so bili podatki o osebah pripravljeni skoraj 5 mesecev pred kritiËnim trenutkom Popisa 2002, v
predpopisni bazi niso upoπtevane spremembe podatkov, ki so nastale po pripravi predpopisne baze.
Popisovalec bo v mapi popisnega okoliπa prejel predizpisane Popisne vpraπalnike za osebo P-3 za
osebe, ki so v tem obdobju umrle oziroma so se odselile iz popisnega okoliπa, v katerem popisuje. V
mapi popisnega okoliπa pa ne bo imel predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3 za vse
novorojene otroke ter za osebe, ki so se do kritiËnega trenutka Popisa 2002 priselile v popisni okoliπ,
v katerem popisuje.

7. PREGLED IZPOLNJEVANJA POPISNIH VPRA©ALNIKOV (glej prilogo)
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IV. POPISNE ENOTE
1. POPISNE ENOTE
OSEBA
•
•

oseba, ki v kraju popisa dejansko prebiva;
oseba, ki sicer dejansko prebiva drugje, a je v kraju popisa zaËasno navzoËa.

GOSPODINJSTVO
•
•

zasebno,
skupinsko.

STANOVANJE
•
•
•
•
•
•

stalno naseljeno;
obËasno naseljeno (namenjeno za poËitek in rekreacijo ali pa se uporablja samo v Ëasu sezonskih
del);
nenaseljeno;
drugi prostori, ki niso bili zgrajeni za stanovanje, a se v Ëasu Popisa 2002 uporabljajo kot stanovanje
(npr. naseljene sobe v domovih, hotelih, naseljeni poslovni prostori, zasilno naseljeni prostori);
stanovanje, ki se v Ëasu Popisa 2002 uporablja kot poslovni prostor, vendar za ta namen ni posebej
preurejeno;
skupinsko stanovanje.

STAVBA
•
•
•
•

stanovanjska in nestanovanjska, v kateri so naseljena ali nenaseljena stanovanja;
brez stanovanj, vendar vsaj z enim naseljenim prostorom, ki se v Ëasu Popisa 2002 uporablja za
bivanje;
drug objekt (npr. baraka, kontejner, vagon, prikolica, πotor ipd.), ki se v Ëasu Popisa 2002 uporablja
za bivanje;
brez stanovanj, za katero je Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 predizpisan.

2. DEFINICIJE POPISNIH ENOT
OSEBA
Oseba je na naslovu, kjer je popisana, lahko:
• stalno prijavljena,
• zaËasno prijavljena,
• prijavljena po doloËilih Zakona o zaËasnem zatoËiπËu,
• neprijavljena.
To so:
• dræavljani Republike Slovenije s stalnim ali zaËasnim prebivaliπËem v Sloveniji;
• tujci z izdanim dovoljenjem za stalno ali zaËasno prebivanje v Sloveniji, ki imajo v Sloveniji prijavljeno
stalno ali zaËasno prebivaliπËe;
• osebe z zaËasnim zatoËiπËem v Sloveniji;
• druge osebe, ki so bile v Ëasu Popisa 2002 navzoËe na obmoËju Slovenije (npr. osebe, ki nimajo
urejenega statusa prebivaliπËa v Sloveniji, iskalci azila, ilegalni prebeæniki idr.).
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ZASEBNO GOSPODINJSTVO
Zasebno gospodinjstvo je vsaka druæinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanuje in porablja
sredstva za osnovne æivljenjske potrebe (stanovanje, hrana, druge nujne æivljenjske potrebπËine ipd.)
- v nadaljevanju gospodinjstvo. »lani gospodinjstva so lahko iz gospodinjstva zaËasno odsotni. »lani
gospodinjstva so si lahko v sorodu (npr.: starπi in otroci, stari oËe in vnuk) ali pa niso v sorodu (npr.
rejenci v druæini).
Druæinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem prebivajo:
• Ëlani ene druæine;
• Ëlani veË druæin;
• Ëlani ene ali veË druæin in osebe, ki niso Ëlani teh druæin.
Nedruæinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem prebivajo:
• osebe, ki niso druæina (npr. brat in sestra, teta in neËakinja ipd.);
• oseba, ki æivi sama - samsko gospodinjstvo.
DRUÆINA
Druæina je æivljenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. To je:
• æivljenjska skupnost starπev (obeh ali enega) in neporoËenih otrok (oziroma otrok, ki ne æivijo v
zunajzakonski skupnosti), vendar æivijo z njima oziroma z enim od starπev;
• æivljenjska skupnost moπkega in æenske, ki sta sklenila zakonsko zvezo;
• æivljenjska skupnost partnerjev, ki æivita v zunajzakonski skupnosti.
Zunajzakonska skupnost je dalj Ëasa trajajoËa æivljenjska skupnost moπkega in æenske, ki nista sklenila
zakonske zveze. Zakonski stan zunajzakonskih partnerjev ni pomemben.
SKUPINSKO GOSPODINJSTVO
Skupinsko gospodinjstvo je skupnost oseb, ki prebivajo v skupnostih, ki jih ne moremo opredeliti kot
druæinska ali nedruæinska zasebna gospodinjstva in praviloma prebivajo v skupinskih stanovanjih (domovi
za starostnike, samostani), lahko pa tudi v obiËajnih stanovanjih (npr. redovne skupnosti).
STANOVANJE
Stanovanje je vsaka gradbeno povezana celota, namenjena za stanovanje, ne glede na to, ali se
uporablja:
• samo za bivanje;
• za bivanje in opravljanje dejavnosti;
• samo za opravljanje dejavnosti;
• za poËitek in rekreacijo ali za bivanje v Ëasu sezonskih del;
• je nenaseljeno, a gradbeno ustrezno stanovanje.
SKUPINSKO STANOVANJE
Skupinsko stanovanje je skupina prostorov, namenjena prebivanju veËjega πtevila oseb. V njem lahko
prebivajo:
• Ëlani skupinskega gospodinjstva;
• Ëlani zasebnega gospodinjstva;
• osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva.
Skupinsko stanovanje je npr. dom za starostnike, samostan, azilni dom, dijaπki, πtudentski, samski dom,
begunski center ipd..
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STAVBA
Stavba je vsak gradbeni objekt, ki ima πtiri samostojne zidove in enega ali veË vhodov in je zgrajen zato,
da se v njem prebiva, opravlja katerokoli dejavnost ali hrani materialne dobrine.
Kot stavbo se upoπteva tudi:
• stavbo, ki ne izpolnjuje naπtetih gradbenih pogojev (npr. nima πtirih samostojnih zidov), vendar ima
obliko stavbe in je namenjena za stanovanje, opravljanje dejavnosti ipd. (npr. stavba, prislonjena
na drugo stavbo, katere zid uporablja za svoj Ëetrti zid; stavba, prislonjena ali delno vgrajena v
poboËje ipd.);
• stavbo, prislonjeno na drugo stavbo, s katero sta medsebojno povezani le z notranjim prehodom;
• vsak vhod v t.i. "stavbah v vrsti" (vrstne hiπe), ki ima svojo hiπno πtevilko in enega ali dva skupna
zidova ali skupno streho.

3. DEFINICIJE DRUGIH ENOT POPISA 2002
POPISNI OKOLI©
Popisni okoliπ je osnovna in najmanjπa teritorialna enota, ki je ne sekajo meje drugih teritorialnih enot.
NASELJE
Naselje je strnjena ali nestrnjena skupina stavb, ki sestavljajo naseljeno zemljepisno enoto in ima skupno
ime, lastni sistem oπtevilËenja stavb ter doloËeno obmoËje, ki ga tvori en popisni okoliπ ali veË.
OB»INA
ObËina je temeljna lokalna samoupravna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in
opravlja svoje zadeve in izvrπuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. ObmoËje obËine obsega
obmoËje naselja ali veË naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev.
UPRAVNA ENOTA
Upravna enota je enota, ki se organizira za obmoËje ene ali veË lokalnih skupnosti z namenom, da se
zagotovi racionalno in uËinkovito izvrπevanje z zakonom doloËenih nalog dræavne uprave.
OBMO»NI POPISNI CENTER
ObmoËni popisni center je teritorialna enota, ki je oblikovana za potrebe Popisa 2002 in jo organizacijsko
pokriva OPK.
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4. IZJEME PRI POPISOVANJU POPISNIH ENOT
Pri Popisu 2002 se NE POPI©E:
• diplomatskega osebja tujih diplomatsko-konzularnih predstavniπtev v Republiki Sloveniji in Ëlanov
njihovih druæin;
• oseb, ki so bile v kritiËnem trenutku Popisa 2002 v gospodinjstvu samo na obisku;
• stanovanj, ki so last tujih dræav;
• stanovanj in drugih prostorov, namenjenih izkljuËno oddajanju turistom;
• praznih stanovanj v stavbah, za katere πe ni izdano dovoljenje za vselitev;
• stanovanj, iz katerih so se prebivalci izselili zaradi ruπenja ali pa so stanovanja æe dotrajana in niso
veË uporabna za prebivanje;
• objektov, ki se uporabljajo samo za shranjevanje kmetijskega orodja in strojev, kmetijskih pridelkov,
kurjave, ipd..
ter zaËasno navzoËih oseb v naslednjih ustanovah (TE SE POPI©E V GOSPODINJSTVU, KATEREGA
»LANI SO):
• dijakov in πtudentov v dijaπkih in πtudentskih domovih,
• varovancev v posebnih socialno varstvenih zavodih za odrasle,
• varovancev v domovih za usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju,
• varovancev v domskih skupnostih,
• oseb v skupnostih za odvisnike,
• zapornikov in pripornikov v zaporih,
• oseb na zdravljenju v bolniπnicah,
• oseb na sluæenju vojaπkega roka v vojaπnicah,
• gostov v turistiËno nastanitvenih objektih (hoteli, poËitniπki domovi, zdraviliπËa ipd.).
POPI©E pa se osebe (Ëlane gospodinjstva in zaËasno navzoËe osebe) v naslednjih ustanovah:
• domovih za starostnike,
• samskih domovih,
• materinskih domovih,
• azilnih domovih.
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V. NAVODILA ZA POPISOVANJE
1. TEHNI»NA NAVODILA
Ravnanje s popisnimi vpraπalniki
Vsi popisni vpraπalniki bodo optiËno Ëitani, kar bo omogoËilo hitro in kakovostno obdelavo podatkov.
Pomembno je, da popisovalci, obmoËni inπtruktorji in osebe, ki se bodo popisale same, upoπtevajo
naslednja navodila:
• popisni vpraπalniki ne smejo biti prepognjeni (razen P-3 po sredini in Izjava P-3/NV, ki jo bodo osebe
prepognile in vrnile po poπti),
• popisni vpraπalniki ne smejo imeti zavihanih robov,
• popisni vpraπalniki ne smejo biti strgani,
• na popisnih vpraπalnikih ne sme biti lepljivih snovi in maπËobe,
• popisni vpraπalniki ne smejo biti umazani in zmeËkani,
• Ërtna koda na popisnih vpraπalnikih ne sme biti poπkodovana oziroma umazana,
• popisovalec Ërtne kode ne sme popravljati oziroma Ëesarkoli pisati v prostor, kjer je natisnjena.
Pisala
Popisni vpraπalniki morajo biti izpolnjeni s predpisanimi pisali oziroma z modrim ali Ërnim kemiËnim
svinËnikom. Uporaba vodnih ali alkoholnih flomastrov ter nalivnikov ni dovoljena. Pisalo ne sme puπËati
madeæev.
Izpolnjevanje
 Popisovalec svojo πifro popisovalca, ki jo je prejel ob prevzemu popisnega gradiva, VPISUJE NA
VSE IZPOLNJENE POPISNE VPRA©ALNIKE.
 Popisovalec vse predpisane identifikacije vpisuje desno poravnano brez vodilnih niËel.
 Na vpraπanja, ki imajo na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 v okencu pred vpraπanjem izpisan
znak X, popisovana oseba NE odgovarja.
Primer:
23 X Pred enim letom, to je 31. 3. 2001, ste prebivali ...
 Na veËino vpraπanj popisovalec oznaËi ustrezen odgovor z vpisom znaka X v okence pred odgovorom.
 Praviloma je pri vpraπanjih moæen samo en odgovor, razen Ëe ni drugaËe navedeno.
 Popisovalec mora upoπtevati zaporedje vpraπanj, ki jih nakazujejo puπËice.
Primer:
27 Ali ste se v naselje popisa priselili?
Da.

vpr.

28

Ne.

vpr.

29

 Popisovalec mora pri posameznih vpraπanjih upoπtevati tudi druga navodila na popisnih vpraπalnikih.
 Pri vpraπanjih, kjer je treba odgovore vpisati z besedami, je treba besede vpisati v okenca z
.
 »e sta za vpis besedila na voljo dve vrstici, se deljenje besed oznaËi z deljajem (-).
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 »e je treba odgovore vpisati v predvidena okenca, mora popisovalec pred ponujenim odgovorom
vpisati najprej X, v predvidena okenca pa ustrezno besedilo.
Primer:
v drugem naselju Slovenije (vpiπite):

 ©tevilke mora popisovalec v predvidena okenca vpisati desno poravnano brez vodilnih niËel, npr.
πtevilko 12 v polje s tremi okenci
.
Opozorila
 ©tevilkam ni dovoljeno dodajati vijug in pentelj. »rte πtevilk ne smejo biti valovite. ©tevilk ni dovoljeno
"stilizirati".
 Pisanje na skrajne robove popisnih vpraπalnikov oz. Ëez natisnjeno besedilo NI dovoljeno.
 Uporaba korekturnih sredstev (npr. Edigsa) ni dovoljena.
Popravljanje napaËnih odgovorov
 NapaËno oznaËeno okence mora popisovalec pobarvati oz. zapolniti, v okence s pravim odgovorom
pa vpisati X.
Primer:
44 Kako obiËajno potujete na delo?
Z osebnim avtomobilom kot voznik(-ca).
Z osebnim avtomobilom kot sopotnik(-ca).

 V Ërkovno-πtevilËnem polju popisovalec napaËen odgovor preËrta s tremi Ërtami, poleg preËrtanega
polja (levo, desno, spodaj, zgoraj), odvisno od razpoloæljivega prostora, pa vpiπe novo, pravilno
besedilo oz. vrednost.
Primer 1:
45 »as, ki ga porabite za pot na delo v eno smer:
Vpiπite Ëas v MINUTAH.

Primer 2:
v drugem naselju Slovenije (vpiπite):

minute
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2. SPLO©NA NAVODILA
Preden se popisovalec odpravi na teren, preveri ali ima s seboj:
• pooblastilo za popisovanje,
• vse gradivo, ki ga bo pri popisovanju potreboval.

2.1 Kako vzpostaviti stik z gospodinjstvom?
Naloga popisovalca je, da obiπËe vsa gospodinjstva v popisnem okoliπu, kjer popisuje.
»eprav bodo prebivalci o Popisu 2002 obveπËeni z zgibankami v nabiralniku in iz sredstev javnega
obveπËanja, je dolænost popisovalca, da Ëlanom gospodinjstva pojasni namen obiska in jih zaprosi za
sodelovanje. Pooblastilo za popisovanje jim mora pokazati, ne da bi to od njega zahtevali.
Popisovalec naj ob obisku gospodinjstva upoπteva æe preizkuπena pravila za pridobitev sodelovanja
ljudi in:
• se predstavi;
• pove, da prihaja v imenu StatistiËnega urada RS;
• pove, da izvaja Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj;
• poudari, da so zbrani podatki zaupni in predstavljajo uradno tajnost.
S svojim obnaπanjem naj popisovalec skuπa pridobiti zaupanje ljudi. V razgovoru z njimi naj bo prijazen
in potrpeæljiv. Zavedati se mora, da je kakovost zbranih podatkov odvisna od tega, kako bo prebivalcem
zastavil in pojasnil popisna vpraπanja. »e je potrebno, naj popisovalec natanËneje pojasni namen in
pomen Popisa 2002.
Popisovalec mora popisovane osebe seznaniti, da lahko vpraπalnik za stanovanje, v katerem
prebivajo, in vpraπalnike za osebe v stanovanju, izpolnijo same.

»e se popisovane osebe odloËijo za samopopis, jim popisovalec pusti ustrezno izpolnjene popisne
vpraπalnike in Navodila za samopopis. Na kratko jim pojasni naËin izpolnjevanja. Dogovori se, kdaj
(dan in ura) bo izpolnjene popisne vpraπalnike prevzel.
Po konËanem popisovanju oziroma ob prevzemu popisnih vpraπalnikov se popisovalec zahvali za
sodelovanje.

2.2 Kdo odgovarja na vpraπanja?
Na vpraπanja v popisnih vpraπalnikih naj, Ëe je le mogoËe, odgovarjajo osebe same. Za otroke, mlajπe
od 15 let, podatke posreduje eden od starπev, posvojitelj ali skrbnik.
Na vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi (vpraπanji 29 in 30) mora odgovoriti vsaka
oseba, stara 14 let ali veË, SAMA.
»e oseba, stara 14 let ali veË, v Ëasu obiska popisovalca ni navzoËa, ali v navzoËnosti drugih Ëlanov
gospodinjstva oziroma popisovalca ne æeli odgovoriti na vpraπanji o narodno/etniËni pripadnosti in
veroizpovedi, popisovalec zanjo v gospodinjstvu pusti Izjavo P-3/NV in kuverto s predplaËano poπtnino.
Vse ostale podatke o odsotnih Ëlanih gospodinjstva posreduje tisti Ëlan gospodinjstva, ki so mu podatki
najbolj znani.
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Na vpraπanja o stavbi in stanovanju naj odgovarja tista oseba v stanovanju, ki so ji podatki o stavbi
oziroma stanovanju najbolj znani. V primeru veËstanovanjske stavbe naj, Ëe je mogoËe, na vpraπanja
o stavbi odgovarja hiπnik oziroma tista oseba, ki najbolje pozna razmere za stavbo.
»e so v Ëasu obiska popisovalca v gospodinjstvu ali stanovanju navzoËi samo otroci ali osebe, ki ne
morejo odgovarjati na vpraπanja, pusti popisovalec v gospodinjstvu ustrezno izpolnjeno Obvestilo o
ponovnem obisku popisovalca.

2.3 Kaj storiti, Ëe ...
... popisovalec Ëlanov gospodinjstva ne bo naπel doma?
Ob vsakem neuspelem obisku popisovalec izpolni Obvestilo o ponovnem obisku popisovalca. Vsak
neuspeli obisk oznaËi v Seznam oseb OS/PO v stolpec Ponovni obisk. Izpolnjeno Obvestilo o ponovnem
obisku popisovalca pusti v poπtnem nabiralniku ali na drugem primernem, vendar ne vidnem mestu.
»e gospodinjstva kljub πtirikratnemu obisku (ob razliËnih urah) nikoli ne najde, naj poskusi od sosedov
izvedeti za vzrok odsotnosti Ëlanov gospodinjstva. Glej navodilo za izpolnjevanja vpraπanja 6 na Popisnem
vpraπalniku za osebo P-3.
... Ëlani gospodinjstva kljub temu, da jim popisovalec pojasni 10. Ëlen Zakona o popisu, ki jih
obvezuje k posredovanju podatkov, zavrnejo sodelovanje?
»e gospodinjstvo kljub temu odkloni sodelovanje, naj popisovalec o tem obvesti svojega obmoËnega
inπtruktorja. Skupaj naj πe enkrat poizkusita prepriËati gospodinjstvo za sodelovanje. »e gospodinjstvo
popisovanje vseeno odkloni, mora popisovalec obvezno izpolniti Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO
in vanj vpisati podatke o Ëlanih gospodinjstva. Popisovalec mora pridobiti osnovne podatke o sestavi
gospodinjstva. Glej navodilo za izpolnjevanja vpraπanja 6 na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 (oseba
ni popisana, ker ni sodelovala).

2.4 Kaj bodo ljudje najpogosteje spraπevali?
Koliko Ëasa traja popisovanje v enem gospodinjstvu?
»as trajanja je odvisen od πtevila oseb v gospodinjstvu in uporabljenih predizpisanih ali rezervnih popisnih
vpraπalnikov. V πtiriËlanskem gospodinjstvu bo popisovanje trajalo pribliæno 40 minut.
Kakπen podatek o meni obstaja v predpopisni bazi (za πtevilko vpraπanja je izpisan znak X)?
Popisovalec naj pojasni, da mu podatek ni znan in da je prevzet iz administrativnih oziroma statistiËnih
virov.
Zakaj so vpraπanja sploh na popisnem vpraπalniku, Ëe so podatki prevzeti iz drugih virov?
Popisovalec pojasni, da podatki v administrativnih oziroma statistiËnih virih ne obstajajo za vse osebe.
Za kakπen namen bodo uporabljeni zbrani podatki?
VeËina podatkov bo uporabljenih predvsem za statistiËne namene. Del podatkov, ki je na osnovnih
popisnih vpraπalnikih oznaËen s Ërko (R), bo uporabljen tudi za vzpostavitev registra stavb in stanovanj
ter registra gospodinjstev.
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2.5 Priprava popisnih vpraπalnikov v gospodinjstvu
V pogovoru s Ëlanom(-i) gospodinjstva, ki mu v skladu z Navodili za popisovanje lahko posreduje(-jo)
podatke, mora ugotoviti:
•

koliko gospodinjstev æivi v stanovanju;

•

kateri so Ëlani posameznega gospodinjstva, ki prebivajo v stanovanju, ne glede na to, ali so bili
v Ëasu Popisa 2002 v gospodinjstvu navzoËi ali pa so morda iz gospodinjstva zaËasno odsotni;

•

ali v stanovanju oziroma gospodinjstvu prebivajo tudi osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, vendar
so tu zaËasno navzoËe (npr. zaradi dela, πolanja ipd.), svoje gospodinjstvo pa imajo drugje;

•

ali gospodinjstvo, ki ga popisuje, uporablja na istem naslovu eno stanovanje ali veË.

Popisovalec mora v vsakem gospodinjstvu ugotoviti:
• ali so Ëlani gospodinjstva res samo osebe, za katere æe ima predizpisane Popisne vpraπalnike
za osebo P-3,
• ali so Ëlani gospodinjstva tudi osebe, za katere nima predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za
osebo P-3, tako da bo moral zanje uporabiti rezervne Popisne vpraπalnike za osebo P-3.

Ko popisovalec ugotovi osnovne podatke, mora za vsako stanovanje/gospodinjstvo, ki ga popisuje,
najprej pripraviti:
•

prazen Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO rednega predizpisa (izjemoma tudi POM/GO
dræavne rezerve);

•

prazen Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 rednega predizpisa v stavbi, v kateri popisuje
(Ëe je osnovnih popisnih vpraπalnikov rednega predizpisa za stanovanje v stavbi zmanjkalo, pripravi
prvi prazen Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 rezerve popisnega okoliπa, izjemoma tudi Popisni
vpraπalnik za stanovanje P-2 dræavne rezerve);

•

toliko Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3, kot je oseb, ki prebivajo v tem stanovanju oziroma
gospodinjstvu (osnovne popisne vpraπalnike rednega predizpisa oziroma rezerve popisnega
okoliπa ter izjemoma tudi Popisne vpraπalnike za osebo P-3 dræavne rezerve);

•

prazen Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 rednega predizpisa, Ëe je v stavbi samo eno stanovanje
(oziroma Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 rezerve popisnega okoliπa, izjemoma tudi Popisni
vpraπalnik za stavbo P-1 dræavne rezerve);

•

Izjave P-3/NV rednega predizpisa (izjemoma tudi Izjave P-3/NV dræavne rezerve).

Praviloma v enem stanovanju prebiva eno gospodinjstvo.

»e v stanovanju prebivata dve gospodinjstvi ali veË, je treba pripraviti toliko Seznamov oseb v
gospodinjstvu POM/GO, kot je gospodinjstev. Vsako gospodinjstvo vpiπe v svoj seznam.
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»e popisovalec popisuje v veËstanovanjski stavbi, Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 praviloma
dokonËno izpolni, ko je popisal zadnje stanovanje v stavbi.

Za vsako enostanovanjsko hiπo, v kateri je samo eno stanovanje, na tem naslovu pa prebivajo 4
osebe ali veË, sta predizpisana vsaj dva Popisna vpraπalnika za stanovanje P-2. Popisovalec izpolni
prvi Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 v tej stavbi v celoti, na drugem Popisnem vpraπalniku za
stanovanje P-2 v tej stavbi pa pri vpraπanju 1 oznaËi odgovor Vpraπalnik NI IZPOLNJEN, pri vpraπanju
2 pa odgovor Stanovanje ne obstaja.

»e gospodinjstvo na istem naslovu uporablja veË kot eno stanovanje, mora za drugo stanovanje
pripraviti dodaten Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2.

V veËstanovanjski stavbi z veËjim πtevilom stanovanj mora popisovalec voditi interno evidenco πe
nepopisanih stanovanj. »e so stanovanja v stavbi oπtevilËena, naj popisovalec evidenco vodi po
πtevilkah stanovanj.

Popisovalec mora biti posebej pozoren pri popisovanju oseb, ki prebivajo v veËstanovanjskih stavbah.
»lani posameznega gospodinjstva imajo lahko razliËne priimke. Predizpisani Popisni vpraπalniki za
osebo P-3 so v ovitku za popisni okoliπ urejeni po abecednem redu priimkov in imen oseb v stavbi.

»e imata dve osebi ali veË v isti stavbi enak priimek in ime, mora popisovalec preveriti tudi datum
rojstva.

3. NAVODILA ZA SAMOPOPIS
Pred popisovanjem popisovalec Ëlanom gospodinjstva pojasni, da lahko za stanovanje, v katerem
prebivajo, in osebe, popisne vpraπalnike izpolnijo sami - samopopis.
»lana(-e) gospodinjstva, ki se odloËi(-jo) za samopopis, popisovalec oznaËi v Seznamu oseb OS/PO.
Nato izpolni:
- vse po metodologiji predpisane identifikacije na vseh popisnih vpraπalnikih;
- Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO;
- naslov stanovanja, priimke in imena oseb, naslov prebivaliπËa ter EM©O-je, Ëe uporabi popisne
vpraπalnike rezerve popisnega okoliπa oziroma dræavne rezerve;
- Popisni vpraπalnik za stavbo P-1;
- vpraπanja 1 do 7 na Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2;
- vpraπanja 4 do vkljuËno 21 na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3.
Na vsa ostala vpraπanja v osnovnih popisnih vpraπalnikih P-2 in P-3 osebe, ki so se odloËile za samopopis,
vpisujejo odgovore same. Za pomoË pri izpolnjevanju popisovalec v gospodinjstvu pusti en izvod Navodil
za samopopis.
Ob dogovorjenem Ëasu (popisovalec ga oznaËi na Seznam oseb v OS/PO) se popisovalec vrne v
gospodinjstvo in prevzame izpolnjene popisne vpraπalnike. Ob tem æe v gospodinjstvu preveri logiËnost
in popolnost vpisanih odgovorov in vpiπe morebitne manjkajoËe podatke ter podatke, za katere je po
Navodilih za popisovanje zadolæen.
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VI. IDENTIFIKACIJE
Osnovni namen identifikacij je, da z njimi v posameznem popisnem okoliπu enoznaËno opredelimo
popisne enote (stavbe, stanovanja, osebe) ter da s pomoËjo identifikacij poveæemo posamezne
popisne enote v celoto (stanovanja s stavbami, osebe z gospodinjstvi, gospodinjstva s stanovanji).
Identifikacije, uporabljene v Popisu 2002, so:
• identifikacije popisnega okoliπa,
• identifikacije posameznega popisnega vpraπalnika,
• ostale identifikacije (identifikacije uniËenih popisnih vpraπalnikov in πifra popisovalca).

1. IDENTIFIKACIJE POPISNEGA OKOLI©A
Na osnovnih in pomoænih popisnih vpraπalnikih so identifikacije popisnega okoliπa v isti vrstici takoj za
oznako vrste popisnega vpraπalnika:
•
•
•

πifra obËine
πifra naselja
πifra popisnega okoliπa

3 mesta (na popisnih vpraπalnikih je oznaka ObËina)
3 mesta (na popisnih vpraπalnikih je oznaka Naselje)
4 mesta (na popisnih vpraπalnikih je oznaka PO)

Identifikacije popisnega okoliπa so na vseh popisnih vpraπalnikih in seznamih, ki so v ovitku za
popisni okoliπ, æe predizpisane z vodilnimi niËlami.
Na popisnih vpraπalnikih dræavne rezerve identifikacije popisnega okoliπa niso predizpisane in jih
mora obvezno vpisati Ëlan OPK-ja, preden odda popisne vpraπalnike obmoËnemu inπtruktorju
oziroma popisovalcu.

2. IDENTIFIKACIJE POPISNIH VPRA©ALNIKOV
Na Popisnih vpraπalnikih za stavbo P-1, za stanovanje P-2, za osebo P-3, na Izjavi P-3/NV in na Seznamu
oseb v gospodinjstvu POM/GO so identifikacije popisnih vpraπalnikov v drugi vrstici pod identifikacijami
popisnega okoliπa. Na popisnih vpraπalnikih so oblikovane tako, da je ista identifikacija vedno na istem
mestu. »e kakπna identifikacija za posamezno vrsto popisnega vpraπalnika ni predvidena, je na popisnem
vpraπalniku ni.
Identifikacije popisnih vpraπalnikov so:
•
•
•
•

identifikacijska πtevilka stavbe 5 mest
identifikacijska πtevilka stanovanja 5 mest
identifikacijska πtevilka gospodinjstva 5 mest
identifikacijska πtevilka osebe 5 mest

(na popisnih vpraπalnikih je oznaka IDHI),
(na popisnih vpraπalnikih je oznaka IDST),
(na popisnih vpraπalnikih je oznaka IDGO),
(na popisnih vpraπalnikih je oznaka IDOS).

Vse identifikacijske πtevilke imajo enako sestavo. Na prvih πtirih mestih je tekoËa zaporedna πtevilka
popisnega vpraπalnika od 0001 do NNNN v okviru popisnega okoliπa (oziroma v okviru OPC-ja za
popisne vpraπalnike dræavne rezerve), na petem mestu pa je kontrolna πtevilka.
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3. OSTALE IDENTIFIKACIJE NA POSAMEZNIH POPISNIH VPRA©ALNIKIH
Identifikacije uniËenih popisnih vpraπalnikov so v tretji vrstici pod identifikacijami popisnih vpraπalnikov
in jih popisovalec izpolnjuje samo na rezervnih popisnih vpraπalnikih. Na prvem mestu je vedno
okence za oznako uniËenega popisnega vpraπalnika, nato sledijo okenca za vpis identifikacije uniËenega
popisnega vpraπalnika:
• na Popisnem vpraπalniku za stavbo P-1
IDHIUN,
• na Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2
IDSTUN,
• na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3
IDOSUN.
Okenca za vpis πifre popisovalca se na osnovnih popisnih vpraπalnikih nahajajo za identifikacijami
uniËenih osnovnih popisnih vpraπalnikov, na Izjavi P-3/NV v tretji vrstici, na Seznamu oseb v gospodinjstvu
POM/GO pa za identifikacijami pomoænega popisnega vpraπalnika v drugi vrstici.
»rtna koda
Sestavni del identifikacij na osnovnih in pomoænih popisnih vpraπalnikih je Ërtna koda. »rtna koda je
sestavljena iz vrste popisnega vpraπalnika, identifikacij popisnega okoliπa, identifikacije popisnega
vpraπalnika in kontrolne πtevilke. Namenjena je prepoznavanju popisnih vpraπalnikov v fazi obdelave
popisnega gradiva.

4. PREGLED IDENTIFIKACIJ NA POSAMEZNIH POPISNIH VPRA©ALNIKIH
Popisni vpraπalnik za stavbo P-1
•

IDHI je predizpisan na vseh Popisnih vpraπalnikih za stavbo P-1.

Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2
•
•

IDHI je predizpisan na popisnih vpraπalnikih rednega predizpisa, na popisne vpraπalnike rezerve
popisnega okoliπa in dræavne rezerve pa ga je treba vpisati.
IDST je predizpisan na vseh Popisnih vpraπalnikih P-2.

Popisni vpraπalnik za osebo P-3
•
•
•
•

IDHI je predizpisan na popisnih vpraπalnikih rednega predizpisa, na popisne vpraπalnike rezerve
popisnega okoliπa in dræavne rezerve pa ga je treba vpisati.
IDST ni predizpisan in ga vedno vpisuje popisovalec.
IDGO ni predizpisan in ga vedno vpisuje popisovalec.
IDOS je predizpisan na vseh Popisnih vpraπalnikih P-3.

Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO
•
•
•

IDHI ni predizpisan in ga vedno vpisuje popisovalec.
IDST ni predizpisan in ga vedno vpisuje popisovalec.
IDGO je predizpisan na vseh Seznamih oseb v gospodinjstvu POM/GO.

Izjava o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi P-3/NV
•

IDOS ni predizpisan in ga vedno vpisuje popisovalec.
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5. VRSTNI RED PREPISOVANJA IDENTIFIKACIJ
Potem, ko je popisovalec doloËil, katere osebe so Ëlani posameznega gospodinjstva in osebe, ki so v
gospodinjstvu oziroma stanovanju zaËasno navzoËe, zaËne s prepisovanjem identifikacij:
1. v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO popisovalec prepiπe IDHI iz Popisnega vpraπalnika za
stavbo P-1;
2. v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO popisovalec prepiπe IDST iz Popisnega vpraπalnika
za stanovanje P-2, ki mora imeti isti IDHI, kot je vpisan na Popisnem vpraπalniku za stavbo P-1;
3. na vse Popisne vpraπalnike za osebo P-3 prepiπe IDST in IDGO iz Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO;
4. na osnovi izjav Ëlanov gospodinjstva doloËi referenËno osebo gospodinjstva;
5. iz Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3 prepiπe priimke in imena Ëlanov gospodinjstva ter drugih
oseb, ki zaËasno prebivajo v stanovanju na Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO. Hkrati v stolpec
Identifikacijska πtevilka osebe IDOS iz Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3 prepiπe IDOS;
6. Ëe mora izpolniti tudi Izjavo P-3/NV, mora iz Popisnega vpraπalnika za osebo P-3 prepisati samo
IDOS.
V isti stavbi morajo imeti vsi popisni vpraπalniki (P-1, P-2, P-3, POM/GO) isti IDHI.

6. PREGLED PREPISOVANJA IDENTIFIKACIJ NA PREDIZPISANE POPISNE VPRA©ALNIKE
•
•
•
•

IDHI
IDST
IDOS
IDGO

iz
iz
iz
iz

P-1
P-2
P-3
POM/GO

popisovalec prepiπe na POM/GO
popisovalec prepiπe na POM/GO in P-3
popisovalec prepiπe na POM/GO in P-3/NV
popisovalec prepiπe na P-3

str. 39
PRAZNA

str. 40

7. GRAFI»NI PREGLED PREPISOVANJA PREDIZPISANIH IDENTIFIKACIJ
ZA GOSPODINJSTVO Z DVEMA »LANOMA
POPISNI VPRA©ALNIK ZA STAVBO P-1

POPISNI VPRA©ALNIK ZA STANOVANJE P-2

SEZNAM OSEB V GOSPODINJSTVU POM/GO

str. 41
POPISNI VPRA©ALNIK ZA OSEBO P-3

IZJAVA P-3/NV
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8. PREPISOVANJE IDENTIFIKACIJ NA POPISNE VPRA©ALNIKE V ITALIJANSKEM
OZIROMA MADÆARSKEM JEZIKU
Popisni vpraπalniki v italijanskem oziroma madæarskem jeziku nimajo predizpisanih identifikacij popisnega
okoliπa oziroma identifikacij popisnih vpraπalnikov. Vsi podatki iz predpopisne baze kot tudi identifikacije,
so predizpisani samo na popisnih vpraπalnikih v slovenskem jeziku. Da bo v obdelavi zagotovljena
povezljivost popisnih vpraπalnikov v slovenskem jeziku z vpraπalniki v italijanskem oziroma madæarskem
jeziku, mora popisovalec pred zaËetkom popisovanja v primeru uporabe italijanskih in madæarskih popisnih
vpraπalnikov iz predizpisanih popisnih vpraπalnikov v slovenskem jeziku PREPISATI vse predvidene
identifikacije na vsak uporabljeni popisni vpraπalnik v italijanskem oziroma madæarskem jeziku.

Popisni vpraπalnik

Popisovalec OBVEZNO PREPI©E
identifikacije popisnega okoliπa

identifikacije popisnega vpraπalnika

za stavbo P-1

ObËina, Naselje, PO

IDHI

za stanovanje P-2

ObËina, Naselje, PO

IDHI IDST

za osebo P-3

ObËina, Naselje, PO

IDHI IDST IDGO IDOS

seznam POM/GO

ObËina, Naselje, PO

IDHI IDST IDGO

izjava P-3/NV

ObËina, Naselje, PO

IDOS

Po konËanem popisovanju mora iz izpolnjenih popisnih vpraπalnikov v italijanskem oziroma madæarskem
jeziku v predizpisane popisne vpraπalnike v slovenskem jeziku PREPISATI vse podatke, ki jih je
zbral v gospodinjstvu. Prepis obvezno opravi DOMA.

9. PREPISOVANJE IDENTIFIKACIJ IZ UNI»ENIH OZIROMA IZGUBLJENIH PREDIZPISANIH
POPISNIH VPRA©ALNIKOV
Identifikacije uniËenih osnovnih popisnih vpraπalnikov popisovalec izpolnjuje samo na Popisnih vpraπalnikih
za stavbo P-1, za stanovanje P-2 in za osebo P-3 rezerve popisnega okoliπa ali dræavne rezerve.
9.1 Poπkodovani predizpisani osnovni popisni vpraπalniki
»e je predizpisani osnovni popisni vpraπalnik poπkodovan tako, da za optiËno prepoznavanje podatkov
ni veË primeren (npr. je strgan, del je odtrgan, identifikacije osnovnega popisnega vpraπalnika oziroma
Ërtna koda so zaradi zamazanosti za optiËno Ëitanje neprepoznavne), popisovalec:
1. vzame osnovni popisni vpraπalnik rezerve popisnega okoliπa (izjemoma tudi osnovni popisni
vpraπalnik dræavne rezerve) iste vrste kot je poπkodovani osnovni popisni vpraπalnik;
2. v okence UniËen vpraπalnik na rezervnem osnovnem popisnem vpraπalniku vpiπe znak X;
3. v okenca za vpis identifikacije uniËenega osnovnega popisnega vpraπalnika prepiπe identifikacije
iz poπkodovanega predizpisanega osnovnega popisnega vpraπalnika:
v IDHIUN
IDHI predizpisanega Popisnega vpraπalnika za stavbo P-1,
v IDSTUN
IDST predizpisanega Popisnega vpraπalnika za stanovanje P-2,
v IDOSUN
IDOS predizpisanega Popisnega vpraπalnika za osebo P-3.
Iz predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za stavbo P-1 in za stanovanje P-2 popisovalec prepiπe πe naslov
stavbe oziroma stanovanja (naselje, ulica, hiπna πtevilka - H©, dodatek k hiπni πtevilki - dod./H©).
Iz predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3 prepiπe podatke o priimku, imenu, naslovu
prebivaliπËa in EM©O. Prav tako prepiπe vse znake X, ki so na predizpisanem Popisnem vpraπalniku
za osebo P-3 izpisani pri vpraπanjih 4, 23, 24, 35, 36, 37 in 42.
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Poπkodovani osnovni popisni vpraπalnik popisovalec izloËi iz mape s popisnim gradivom in ga po
zakljuËenem popisovanju loËeno od ostalega popisnega gradiva odda obmoËnemu inπtruktorju.
9.2 Izgubljeni predizpisani osnovni popisni vpraπalniki
»e popisovalec izgubi predizpisani osnovni popisni vpraπalnik, mora o tem takoj obvestiti svojega
obmoËnega inπtruktorja.
Popisovalec vzame:
1. osnovni popisni vpraπalnik rezerve popisnega okoliπa (izjemoma tudi osnovni popisni vpraπalnik
dræavne rezerve) iste vrste, kot je izgubljeni osnovni popisni vpraπalnik;
2. v okence UniËen vpraπalnik na rezervnem osnovnem popisnem vpraπalniku vpiπe znak X;
3. v okenca za vpis identifikacije uniËenega osnovnega popisnega vpraπalnika prepiπe identifikacije
izgubljenega osnovnega popisnega vpraπalnika iz Seznama stavb in stanovanj ST/PO oziroma
iz Seznama oseb OS/PO:
v IDHIUN
IDHI predizpisanega Popisnega vpraπalnika za stavbo P-1,
v IDSTUN
IDST predizpisanega Popisnega vpraπalnika za stanovanje P-2,
v IDOSUN
IDOS predizpisanega Popisnega vpraπalnika za osebo P-3.
Iz Seznama stavb in stanovanj ST/PO popisovalec prepiπe πe naslov stavbe oziroma stanovanja (naselje,
ulica, hiπna πtevilka - H©, dodatek k hiπni πtevilki - dod./H©), iz Seznama oseb OS/PO pa podatke o
priimku, imenu in naslovu prebivaliπËa. Popisni vpraπalnik za osebo P-3 mora popisovalec (v primeru
samopopisa pa oseba sama) izpolniti v celoti, saj ne ve, kateri podatki za osebo so æe predizpisani.
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VII. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POPISNIH VPRA©ALNIKOV
1. SEZNAM OSEB V POPISNEM OKOLI©U IN PREGLED POTEKA POPISOVANJA OS/PO
Seznam oseb OS/PO je izpis oseb s prijavljenim stalnim oziroma zaËasnim prebivaliπËem v popisnem
okoliπu. Podatki za osebe so v Seznam oseb OS/PO vpisani po naslednjem vrstnem redu:
1. ulica po abecednem vrstnem redu,
2. hiπna πtevilka po naraπËajoËi πtevilki v okviru ulice,
3. dodatek k hiπni πtevilki po naraπËajoËi Ërki abecede v okviru hiπne πtevilke,
4. priimek po abecednem vrstnem redu v okviru hiπne πtevilke,
5. ime po abecednem vrstnem redu v okviru priimka.
Namenjen je vodenju evidenc o poteku dela popisovalca v popisnem okoliπu. V Seznam oseb OS/PO
mora popisovalec obvezno vpisovati vse predvidene podatke.
Seznam oseb OS/PO je dvostranski. ©tevilo strani izpisa oseb je odvisno od πtevila predizpisanih popisnih
vpraπalnikov za osebo P-3 v popisnem okoliπu oziroma od πtevila izpisanih IDOS v popisnem okoliπu.
»e bo na Seznamu oseb OS/PO zmanjkalo prostora za vpis novih IDOS iz dræavne rezerve,
popisovalec uporabi seznam, ki je sestavni del Navodil za popisovanje. V tem primeru nanj najprej
prepiπe πifro obËine, naselja in PO iz predizpisanega Seznama oseb OS/PO.

Vpis datumov v Seznam oseb OS/PO
Datume v stolpcih POPIS - dan popisa, SAMOPOPIS - dan obiska in dejanski dan prevzema
popisovalec vpisuje samo s πtevilko (npr.: 4. april 2002 = 4, 10. april 2002 = 10).
V stolpcih SAMOPOPIS - dogovorjeni Ëas prevzema in PONOVNI OBISK sta za vpis predvidena dan
in ura (npr.: 16.00, 18.15). Vpis ure je potreben, da lahko popisovalec naËrtuje delo v popisnem okoliπu.
Sluæi pa mu tudi kot opomnik za dogovorjene obiske in prevzem gradiva.
V stolpec P-3/NV (dogovorjeni Ëas prevzema Izjave P-3/NV) popisovalec datume vpisuje na dva naËina:
1. V levi stolpec praviloma vpiπe dan, ko je za posamezno osebo v gospodinjstvu pustil Izjavo P-3/NV
ter kuverto za odgovor. V tem primeru bodo Ëlani gospodinjstva izpolnjeno Izjavo P-3/NV sami
poslali po poπti.
2. »e so v gospodinjstvu samo osebe, ki zaradi starosti, bolezni ali drugih razlogov Izjave P-3/NV ne
bodo mogle odposlati same, kuverto z Izjavo P-3/NV v gospodinjstvu izjemoma prevzame popisovalec.
V tem primeru v levi stolpec oznaËi dan, v desnega pa uro, ko se je z gospodinjstvom dogovoril za
prevzem Izjave P-3/NV. Prevzeto kuverto z Izjavo P-3/NV odda v najbliæji poπtni nabiralnik.
V stolpce PONOVNI OBISK ni potrebno vpisovati dneva in ure pri vseh osebah, ki
prebivajo v posameznem gospodinjstvu, temveË samo pri eni osebi tega gospodinjstva.

V stolpce POPIS, SAMOPOPIS in P-3/NV popisovalec vpiπe zahtevan podatek za vsako osebo iz
Seznama oseb OS/PO.
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Pojasnila k posameznim stolpcem Seznama oseb OS/PO
Stolpec

Navodilo za izpolnjevanje

Zap.πt.

V stolpec popisovalec vpiπe tekoËe zaporedne πtevilke v primeru, ko uporabi Popisni
vpraπalnik za osebo P-3 dræavne rezerve.

IDOS

V stolpec v prvo prazno vrstico na koncu Seznama oseb OS/PO popisovalec prepiπe
identifikacijsko πtevilko osebe (IDOS) iz Popisnega vpraπalnika za osebo P-3 dræavne
rezerve.

Priimek
ime
Ulica
H©/dod. H©

V stolpce popisovalec vpiπe navedene podatke o popisovani osebi v primeru, ko
uporabi rezervni Popisni vpraπalnik za osebo P-3.

POPIS

Popisovalec vpiπe DAN dokonËnega popisa osebe.

SAMOPOPIS

V stolpec dan obiska popisovalec vpiπe DAN predaje popisnih vpraπalnikov osebam,
ki so se odloËile za samopopis.
V stolpec dogovorjeni Ëas prevzema vpiπe DAN in URO, za katero se je popisovalec
z gospodinjstvom dogovoril, da pride iskat popise vpraπalnike.
V stolpec dejanski dan prevzema popisovalec vpiπe DAN prevzema, Ëe ob
dogovorjenem Ëasu popisnih vpraπalnikov ni uspel prevzeti.

PONOVNI
OBISK

V posamezen stolpec popisovalec vpiπe DAN in URO, ob kateri namerava
popisovalec naslednjiË obiskati gospodinjstvo (kot je oznaËil na Obvestilu o
ponovnem obisku popisovalca).

P-3/NV

Z vpisom v ta stolpec popisovalec vodi evidenco Izjav P-3/NV, ki jih je za posamezne
osebe pustil v gospodinjstvu. IstoËasno pa vodi tudi evidenco oseb, s katerimi se
je izjemoma dogovoril za osebni prevzem kuverte z Izjavo P-3/NV.

»e popisovalec na terenu ugotovi, da stavba nima hiπne πtevilke, v njej pa prebivajo osebe, v Seznam
oseb OS/PO vpiπe ime naselja oziroma ulice, kjer oseba prebiva, namesto hiπne πtevilke pa vpiπe
B© (brez πtevilke).
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2. SEZNAM STAVB IN STANOVANJ V POPISNEM OKOLI©U IN PRVI REZULTATI ZA
POPISNI OKOLI© ST/PO
Seznam stavb in stanovanj ST/PO je izpis vseh stavb s hiπnimi πtevilkami v popisnem okoliπu in stanovanj
v posamezni stavbi. Podatki za popisni okoliπ so urejeni po stavbah, v okviru posamezne stavbe pa po
stanovanjih. Podatki za stavbe in stanovanja v posamezni stavbi so v Seznam stavb in stanovanj ST/PO
vpisani po naslednjem vrstnem redu:
1. ulica po abecednem vrstnem redu,
2. hiπna πtevilka po naraπËajoËi πtevilki v okviru ulice,
3. dodatek k hiπni πtevilki po naraπËajoËi Ërki abecede v okviru hiπne πtevilke,
4. stanovanja (IDST) po naraπËajoËi πtevilki v okviru stavbe (IDHI).
Seznam stavb in stanovanj ST/PO je namenjen tudi pripravi prvih rezultatov za popisni okoliπ.
Osnovna popisna enota, na katero so vezani vsi zbirni podatki o osebah in gospodinjstvih za pripravo
prvih rezultatov za popisni okoliπ, je stanovanje (posamezen IDST).
Seznam stavb in stanovanj ST/PO je dvostranski. ©tevilo strani izpisa stavb in stanovanj je odvisno od
πtevila predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za stanovanje P-2 v popisnem okoliπu oziroma od πtevila
izpisanih IDST v popisnem okoliπu.
»e bo na Seznamu stavb in stanovanj ST/PO zmanjkalo vrstic za vpis novih IDST oziroma IDHI iz
dræavne rezerve, popisovalec uporabi seznam, ki je sestavni del Navodil za popisovanje. V tem
primeru nanj najprej prepiπe πifro obËine, naselja in PO iz predizpisanega Seznama stavb in
stanovanj ST/PO.
Zadnja vrstica (SE©TEVEK ZA STRAN) na vsaki strani Seznama stavb in stanovanj ST/PO je namenjena
seπtevku vpisanih podatkov za posamezno stran. Seπtevajo se naslednji podatki:
1. stavbe s stanovanji (stolpec B, seπtevek odgovorov 1 - da),
2. stanovanja (stolpec C, seπtevek odgovorov 1 - da),
3. πtevilo gospodinjstev v stanovanju (stolpec D),
4. πtevilo oseb v stanovanju (stolpec E),
5. πtevilo oseb, ki so Ëlani gospodinjstva - skupaj (stolpec F),
6. πtevilo oseb, ki so Ëlani gospodinjstva - moπki (stolpec G).
»e je v popisnem okoliπu manj kot 27 stanovanj (predizpisanih oziroma vpisanih iz dræavne rezerve),
je seπtevek na prvi strani tudi æe konËni seπtevek za popisni okoliπ.

»e so podatki, ki jih je potrebno seπtevati, na dveh ali veË straneh, prve rezultate za popisni okoliπ
popisovalec sestavi tako, da seπteje seπtevke posameznih strani.

Skupni seπtevek iz vseh strani je istoËasno tudi seπtevek za cel popisni okoliπ in ga popisovalec
prepiπe v popisni vpraπalnik Prvi rezultati za popisni okoliπ PRVI/REZ.
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Pojasnila k posameznim stolpcem za vpis osnovnih popisnih vpraπalnikov dræavne rezerve
Stolpec

Navodilo za izpolnjevanje

Zap. πt.

V stolpec popisovalec vpiπe tekoËe zaporedne πtevilke v primeru, ko uporabi Popisni
vpraπalnik za stavbo P-1 ali Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 dræavne rezerve.

IDHI

V prvo prazno vrstico popisovalec prepiπe identifikacijsko πtevilko stavbe, Ëe uporabi
rezervni Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 dræavne rezerve.

IDST

V prvo prazno vrstico prepiπe identifikacijsko πtevilko stanovanja, Ëe uporabi rezervni
Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 dræavne rezerve.

Ulica
H©/dod. H©

V stolpce popisovalec vpiπe navedene podatke, ko uporabi rezervni Popisni vpraπalnik
za stavbo P-1 ali rezervni Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2.

»e popisovalec na terenu ugotovi, da stavba nima hiπne πtevilke, v njej pa prebivajo osebe oziroma
so v njej stanovanja, ki jih je po Navodilih za popisovanje treba popisati, v Seznam stavb in stanovanj
ST/PO vpiπe ime naselja oziroma ulice, kjer se stavba nahaja, namesto hiπne πtevilke pa vpiπe
B© (brez πtevilke).

Ime ulice (naselja) in oznako B© vpiπe popisovalec tudi za objekte, ki po definiciji niso stavbe, vendar
so v Ëasu Popisa 2002 naseljeni (npr. prikolica, vagon, πotor ipd.).
Neujemanje popisnega gradiva za stavbo s stanjem na terenu
Z©

Izpis
hiπnih
πtevilk

Karta
PO

Seznam
ST/PO

Stanje na NaËin izpolnjevanja
terenu
Seznama stavb in stanovanj ST/PO

1

H© je

H© je

H© je

H© ni Ø

V Seznam stavb in stanovanj ST/PO za to
IDHI v stolpca B in C (2 - ne) popisovalec vpiπe 2.

2

H© ni Ø

H© ni Ø

H© ni Ø

H© je

Popisovalec uporabi rezervni Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 in stavbo vpiπe v Seznam
stavb in stanovanj ST/PO.

3

H© ni Ø

H© ni Ø

H© je

H© je

Popisovalec stavbo popiπe skladno z Navodili
za popisovanje.

4

H© ni Ø

H© ni Ø

H© je

H© ni Ø

• »e stavbe ni na terenu in za to H© ni predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za osebo
P-3, glej navodilo pod Z© 1.
• »e stavbe ni na terenu, za to H© pa so
predizpisani Popisni vpraπalniki za osebo
P-3, popisovalec preveri naslove oseb in
jih popiπe skladno z Navodili za popisovanje, Ëe so prebivalci popisnega okoliπa.

5

H© je

H© ni Ø

H© je

H© je

Stavbo popisovalec popiπe skladno z Navodili
za popisovanje.
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Stavba s stanovanji (stolpec B)
»e je v stavbi vsaj eno stanovanje, popisovalec v vrstico z IDHI te stavbe, v stolpec B (1 - da), vpiπe
πtevilko 1. V tem primeru mora za to stavbo izpolniti vsaj en Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2. »e
v stavbi ni stanovanj (npr. tovarna, poslovni objekt ipd.), v vrstico z IDHI te stavbe v stolpec B (2 - ne)
vpiπe πtevilko 2.
Prav tako popisovalec vpiπe v stolpec B πtevilko 1 v primeru, Ëe se nek prostor, ki po definiciji ni
stanovanje niti naseljena soba ali poslovni prostor, v Ëasu Popisa 2002 uporablja za bivanje (baraka,
garaæa, koliba, vagon, prikolica, πotor ipd.).
Stanovanje (stolpec C)
Za vsako stavbo s hiπno πtevilko je πtevilo popisnih vpraπalnikov za stanovanje v stavbi predizpisano
na osnovi podatkov o πtevilu oseb, ki stanujejo v stavbi, po naslednjem pravilu:
πtevilo oseb v stavbi
0
1-3
4-6
7-9
10-11
12-13
14 oseb in veË

πtevilo predizpisanih vpraπalnikov za stanovanje v stavbi
1
1
2
3
4
5
πtevilo oseb - deljeno z 2,6

Za vsako stavbo v popisnem okoliπu, ki ima hiπno πtevilko, pa v njej ni prijavljenih prebivalcev,
je predizpisan en Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2.
©tevilo stanovanj v posamezni stavbi je ocenjeno, zato je mogoËe:
1.
da je za posamezno stavbo preveË predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za stanovanje P-2,
2.
da je za posamezno stavbo premalo predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za stanovanje P-2.
PreveË predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za stanovanje P-2 v stavbi
Na predizpisanem Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2, ki ga popisovalec ni uporabil, ker v stavbi
ni stanovanja oziroma je stanovanj manj, kot je predizpisanih vpraπalnikov, izpolni samo vpraπanji 1
in 2. Pri vpraπanju 1 oznaËi odgovor Vpraπalnik NI IZPOLNJEN, pri vpraπanju 2 pa odgovor Stanovanje
ne obstaja. V Seznam stavb in stanovanj ST/PO v tem primeru pri vseh IDST, za katere stanovanje
ne obstaja, v stolpec C (2 - ne) vpiπe πtevilko 2.
Premalo predizpisanih popisnih vpraπalnikov za stanovanje P-2 v stavbi
Popisovalec uporabi Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 rezerve popisnega okoliπa oziroma dræavne
rezerve, ki ga izpolni v skladu z navodili (identifikacije, osnovni podatki). V tem primeru mora vedno v
stolpec C (1 - da) vpisati πtevilko 1, stolpec IDST pa identifikacijsko πtevilko stanovanja uporabljenega
rezervnega Popisnega vpraπalnika za stanovanje P-2.
©tevilo gospodinjstev v stanovanju (stolpec D)
V stolpec D, v vrstico s posamezno IDST, popisovalec vpiπe πtevilo gospodinjstev v stanovanju.
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V Seznam stavb in stanovanj ST/PO - stolpec E, F in G popisovalec prepiπe podatke iz Seznama
oseb v gospodinjstvu POM/GO - stolpci E, F in G, Ëe v stanovanju prebiva samo eno gospodinjstvo.
»e v stanovanju prebivata dve gospodinjstvi ali veË, mora popisovalec v posamezne stolpce
vpisati seπtevke iz dveh ali veË Seznamov oseb v gospodinjstvu POM/GO.
©tevilo oseb v stanovanju (stolpec E)
V stolpec E, v vrstico s posamezno IDST, popisovalec vpiπe πtevilo oseb v stanovanju.
©tevilo oseb, ki so Ëlani gospodinjstva - skupaj (stolpec F)
V stolpec F, v vrstico s posamezno IDST, popisovalec vpiπe πtevilo oseb, ki so Ëlani gospodinjstva/gospodinjstev v stanovanju.
©tevilo oseb, ki so Ëlani gospodinjstva - moπki (stolpec G)
V stolpec G, v vrstico s posamezno IDST, popisovalec vpiπe πtevilo oseb, ki so Ëlani gospodinjstva/gospodinjstev v stanovanju in so moπkega spola.
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3. SEZNAM OSEB V GOSPODINJSTVU POM/GO
Pomoæni popisni vpraπalnik Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO je vpraπalnik, s katerim popisovalec
v gospodinjstvu priËne popisovanje. Izpolni ga potem, ko je nanj predhodno æe vpisal vse predpisane
identifikacije in ugotovil:
• katere osebe so Ëlani zasebnega gospodinjstva in katere osebe niso Ëlani gospodinjstva, vendar
prebivajo v gospodinjstvu oziroma stanovanju;
• da zasebno gospodinjstvo prebiva v skupinskem stanovanju;
• da skupinsko gospodinjstvo prebiva v skupinskem oziroma obiËajnem stanovanju;
• da v skupinskem stanovanju zaËasno prebivajo osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva.
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO je dvostranski in omogoËa vpis 20 Ëlanov gospodinjstva (na
prvi in drugi strani) ter najveË 5 oseb (na drugi strani), ki niso Ëlani gospodinjstva, a so bili v Ëasu Popisa
2002 v gospodinjstvu oziroma stanovanju navzoËi.
Osnovni namen Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO je zbrati podatke o:
• gospodinjstvu,
• razmerjih med Ëlani gospodinjstva,
• druæinah v gospodinjstvu,
• odsotnosti Ëlanov gospodinjstva,
• osebah, ki niso Ëlani gospodinjstva in vzrokih za njihovo navzoËnost v gospodinjstvu/stanovanju.
Zbirnik ©tevilo oseb v gospodinjstvu oziroma stanovanju na prvi strani Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO je namenjen pripravi zbirnih podatkov za gospodinjstvo.
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO vedno v celoti izpolni popisovalec.
Vsi potrebni πifranti za πifriranje podatkov v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO se nahajajo na
notranji strani platnice Navodil za popisovanje.
Popisovalec po zakljuËnem popisovanju v gospodinjstvu DOMA:
• πifrira vse podatke (stolpci 8, 9 in 11),
• prepiπe podatke iz Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO na posamezne Popisne vpraπalnike
za osebo P-3 (vpraπanja 8-15),
• izpolni zbirnik ©tevilo oseb v gospodinjstvu oziroma stanovanju.

3.1 ZASEBNO GOSPODINJSTVO

Priimek in ime Ëlana(-ice) gospodinjstva
V vrstico 01 na prvi strani popisovalec vpiπe priimek in ime referenËne osebe gospodinjstva. ReferenËna
oseba je praviloma odrasel Ëlan gospodinjstva, ki jo doloËijo Ëlani gospodinjstva sami.
»e je v gospodinjstvu veË kot ena oseba, popisovalec v ostale vrstice v logiËnem vrstnem redu, vpisuje
priimke in imena drugih Ëlanov gospodinjstva:
• Ëlane gospodinjstva v okviru njihovih druæin vpisuje tako, da najprej vpiπe zakonca oziroma
zunajzakonskega partnerja referenËne osebe ter nato njune otroke;
• Ëe je v gospodinjstvu veË kot ena druæina, vpisuje Ëlane naslednje druæine za zadnjim Ëlanom
prejπnje druæine;
• na koncu vpiπe osebe, ki niso Ëlani druæine.

Metodoloπko gradivo, πt. 2/2002
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Priimke in imena Ëlanov gospodinjstva popisovalec prepiπe iz predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za
osebo P-3. »e uporabi rezervne Popisne vpraπalnike za osebo P-3, priimke in imena vpiπe tako, kot
mu jih je popisovana oseba povedala.

Priimek in ime osebe, ki NI »LAN(-ICA) gospodinjstva, a je bila v Ëasu popisa v
gospodinjstvu oz. stanovanju zaËasno navzoËa
Priimke in imena oseb, ki niso Ëlani gospodinjstva, a v stanovanju (gospodinjstvu) obiËajno prebivajo,
ne glede na to, ali so bili 31. 3. 2002 dejansko navzoËe, popisovalec vpiπe na drugo stran v vrstice od
01 do 05. Vrstni red vpisa teh oseb ni pomemben. Zanje mora popisovalec uporabiti rezervne Popisne
vpraπalnike za osebo P-3.
»e je v stanovanju veË gospodinjstev, mora popisovalec zaËasno navzoËe osebe vpisati v Seznam
oseb v gospodinjstvu POM/GO pri tistem gospodinjstvu, pri katerem te osebe dejansko prebivajo.

»e za posamezno gospodinjstvo zmanjka prostora za vpis Ëlanov gospodinjstva oziroma oseb, ki
v gospodinjstvu/stanovanju prebivajo, NE SME uporabiti dodatnega Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO (ker ima drugo IDGO). V tem primeru bo popisovalec moral vse podatke, ki jih sicer
prepisuje iz Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO, vpisati neposredno na Popisni vpraπalnik
za osebo P-3.

Zasebna gospodinjstva, ki prebivajo v skupinskem stanovanju (npr. v samskem domu, v
begunskem centru), popisovalec vpiπe v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO tako kot vsa
ostala zasebna gospodinjstva v obiËajnih stanovanjih.

Identifikacijska πtevilka osebe IDOS
Identifikacijsko πtevilko osebe IDOS popisovalec prepiπe iz Popisnega vpraπalnika za osebo P-3. Pri
prepisovanju naj bo pozoren, da jo:
• prepiπe toËno,
• pripiπe pravi osebi v Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO.
IDOS naj popisovalec vpisuje istoËasno z vpisom priimka in imena posameznega Ëlana zasebnega
gospodinjstva oziroma osebe, ki ni Ëlan gospodinjstva.
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Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva (opis) in razmerje do referenËne
osebe gospodinjstva (stolpec 8)
Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva
referenËna oseba gospodinjstva

©ifra
(stolpec 8)
00

moæ / æena

1

zunajzakonski partner / zunajzakonska partnerka

2

otrok (sin / hËi)

3

rejenec / rejenka

4

oËe / mati

5

tast / taπËa

6

stari oËe / stara mati

7

zet / snaha

8

vnuk / vnukinja

9

brat / sestra

10

neËak / neËakinja

11

druga oblika sorodstva

12

ni sorodnik

13

ni Ëlan gospodinjstva - zaËasno navzoË

60

ni Ëlan gospodinjstva - zaËasno prebiva v tujini

61

Za referenËno osebo gospodinjstva, vpisano v vrstico 01 na prvi strani, je besedilo æe vpisano. Prav
tako je æe doloËena in vpisana πifra razmerja v stolpcu 8.
»e je v zasebnem gospodinjstvu veË kot ena oseba, mora popisovalec za vsako osebo doloËiti razmerje
do referenËne osebe gospodinjstva in v stolpec 8 vpisati πifro razmerja do referenËne osebe gospodinjstva.
Celoten πifrant za πifriranje razmerja do referenËne osebe gospodinjstva se nahaja na predzadnji strani
Navodil za popisovanje.
Otrok (sin/hËi) popisovalec vpiπe za vsakega otroka, ki v gospodinjstvu æivi s starπema ali enim
od njiju. Starost otroka ni pomembna. Pomembno je le, da otrok ni poroËen oziroma ne æivi v
zunajzakonski skupnosti z drugo osebo. Prav tako ni pomembno ali je referenËna oseba bioloπki
oËe oziroma mati tega otroka. Odgovor otrok popisovalec vpiπe tudi za otroka zakonca oziroma
partnerja in za vse posvojene otroke.
Rejenec popisovalec vpiπe za otroka, ki prebiva pri osebah, ki niso njegovi starπi in ga je v rejniπtvo
oddal center za socialno delo ali otrokovi starπi sami.
»e je vpisano razmerje do referenËne osebe gospodinjstva, ki v πifrantu ni posebej navedeno (npr. teta,
stric, zunajzakonski partner sina / hËere), popisovalec v stolpec 8 vpiπe πifro 12 (druga oblika sorodstva).
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, v katerem zaËasno prebivajo, popisovalec vpiπe razmerje zaËasno
navzoË in jim v stolpec 8 vpiπe πifro 60.
Za osebe, ki zaËasno, veË kot eno leto prebivajo v tujini, popisovalec vpiπe v stolpec 8 πifro 61, ne glede
na to, kakπno razmerje do referenËne osebe je vpisal.
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Osebe, ki zaËasno prebiva v tujini, v njenem gospodinjstvu pa prebivajo πe drugi Ëlani, popisovalec
NE SME vpisati kot referenËno osebo gospodinjstva.

»e v tujini zaËasno prebiva celo gospodinjstvo, popisovalec vse osebe vpiπe v Seznam oseb v
gospodinjstvu POM/GO tako kot vsa ostala zasebna gospodinjstva. V stolpec 8 vpiπe za vse Ëlane
gospodinjstva πifro 61. Æe vpisano πifro 00 za referenËno osebo gospodinjstva preËrta in levo od
predvidenega polja vpiπe πifro 61.

Status osebe v gospodinjstvu (stolpec 9)
Status osebe v gospodinjstvu

©ifra
(stolpec 9)

referenËna oseba zasebnega gospodinjstva v obiËajnem stanovanju

1

Ëlan zasebnega gospodinjstva v obiËajnem stanovanju

2

referenËna oseba zasebnega gospodinjstva v skupinskem stanovanju

3

Ëlan zasebnega gospodinjstva v skupinskem stanovanju

4

ni Ëlan gospodinjstva

9

Status osebe v zasebnem gospodinjstvo je odvisen od:
• vrste stanovanja, v katerem gospodinjstvu prebiva (obiËajno ali skupinsko stanovanje), ki ga
popisovalec opredeli na Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2, vpraπanje 2;
• razmerja do referenËne osebe gospodinjstva (referenËna oseba gospodinjstva, Ëlan gospodinjstva,
ni Ëlan gospodinjstva), ki ga popisovalec opredeli na Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO in
vpiπe v stolpec 8.
Samo referenËna oseba gospodinjstva, ki prebiva v obiËajnem stanovanju, ima πifro statusa osebe
v gospodinjstvu 1.
Samo referenËna oseba gospodinjstva, ki prebiva v skupinskem stanovanju, ima πifro statusa osebe
v gospodinjstvu 3.
Vse druge osebe v gospodinjstvu imajo lahko naslednje πifre:
• Ëe je πifra statusa osebe v gospodinjstvu 1, imajo vsi ostali Ëlani gospodinjstva πifro statusa
osebe v gospodinjstvu 2;
• Ëe je πifra statusa osebe v gospodinjstvu 3, imajo vsi ostali Ëlani gospodinjstva πifro statusa
osebe v gospodinjstvu 4.
©ifro statusa osebe v gospodinjstvu 9 (ni Ëlan gospodinjstva) popisovalec vpiπe za osebe, ki jim je
doloËil πifro razmerja do referenËne osebe gospodinjstva:
• 60 (zaËasno navzoË),
• 61 (zaËasno prebiva v tujini).

54

Metodoloπko gradivo, πt. 2/2002

Zaporedna πtevilka druæine v gospodinjstvu (stolpec 10)
Zaporedna πtevilka druæine v gospodinjstvu

©ifra
(stolpec 10)

v gospodinjstvu je ena druæina

1

v gospodinjstvu sta dve druæini

2

v gospodinjstvu so tri druæine

3

...

...

v gospodinjstvu je N-ta druæina
v gospodinjstvu NI druæine

NN
0

Podatek mora vpisati popisovalec za vse Ëlane zasebnega gospodinjstva, katerih πifra statusa osebe
v gospodinjstvu je 1- 4.
V stolpec 10 vpiπe isto zaporedno πtevilko druæine za vse Ëlane ene druæine. Za Ëlane prve druæine v
stolpec 10 vpiπe πtevilko 1, za Ëlane druge druæine πtevilko 2 itd..
»e Ëlan gospodinjstva ni Ëlan nobene druæine, popisovalec v stolpec 10 vpiπe niËlo (0).
Za osebo, ki æivi v gospodinjstvu sama (samsko gospodinjstvo), popisovalec vedno vpiπe πifro 0.
»e v gospodinjstvu æivijo Ëlani treh generacij, druæino sestavljajo Ëlani mlajπih dveh generacij. Npr.:
Ëe v gospodinjstvu æivijo mati, hËi in vnuk, druæino sestavljata hËi in vnuk, mati pa ni Ëlan druæine.

Poloæaj Ëlana v druæini (stolpec 11)
Poloæaj Ëlana v druæini

©ifra
(stolpec 11)

moæ / æena, oËe / mati

1

otrok

2

zunajzakonski partner / zunajzakonska partnerka

3

otrok v zunajzakonski skupnosti

4

ni Ëlan druæine

5

S poloæajem Ëlana v druæini se doloËi sestava druæin.
Tipi druæin so:
• moæ in æena,
• oËe in mati z otrokom (otroki),
• mati z otrokom (otroki),
• oËe z otrokom (otroki),
• zunajzakonska partnerja,
• zunajzakonska partnerja z otrokom (otroki).
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©ifro 1 (moæ / æena, oËe / mati ) popisovalec vpiπe, Ëe v gospodinjstvu æivita samo zakonca ali
zakonca z neporoËenimi otroki ali eden od starπev z neporoËenimi otroki.
©ifro 3 (zunajzakonski partner, zunajzakonska partnerka) popisovalec vpiπe samo, Ëe oba
partnerja prebivata v istem gospodinjstvu.
©ifro 2 ali 4 (otrok) popisovalec vpiπe samo za otroka, ki ni poroËen oziroma ne æivi v zunajzakonski
skupnosti in prebiva skupaj s starπema oziroma z enim od njiju. Starost otroka ni pomembna.
©ifro 5 (ni Ëlan druæine) popisovalec vpiπe za osebo, ki ni Ëlan nobene druæine v gospodinjstvu.
Za osebo, ki æivi v gospodinjstvu sama (samsko gospodinjstvo), popisovalec vedno vpiπe πifro 5.
©ifro 2 ali 4 (otrok) popisovalec vpiπe ne glede na to, ali je oseba, ki ji je doloËil πifro 1 (oËe/mati ali
3 (zunajzakonski partner, zunajzakonska partnerka) tudi bioloπki oËe oziroma mati tega otroka. ©ifro
2 ali 4 (otrok) popisovalec vpiπe tudi za vse otroke zakonca/zunajzakonskega partnerja in vse
posvojene otroke.

»e sta v druæini samo moæ in æena (zakonska skupnost), popisovalec obema vpiπe πifro 1.
»e v druæini poleg starπev (oËe in mati), prebivajo tudi njuni neporoËeni otroci, popisovalec starπema
vpiπe πifro 1, otrokom v njuni druæini pa πifro 2.
»e v enostarπevski druæini prebiva mati ali oËe z neporoËenimi otroki, popisovalec starπu doloËi πifro
1, otrokom pa πifro 2.
Zunajzakonskima partnerjema popisovalec vpiπe πifro 3 ne glede na njun zakonski stan, neporoËenim
otrokom, ki prebivajo z njima, pa πifro 4.

Vzrok odsotnosti osebe iz gospodinjstva (stolpec 12)
Vzrok odsotnosti osebe iz gospodinjstva

©ifra
(stolpec 12)

zaposlitev v Sloveniji

1

πolanje v Sloveniji

2

delo v diplomatsko-konzularnem oziroma drugemu predstavniπtvu
Republike Slovenije v tujini, v meπanem podjetju v tujini ali v mednarodni
organizaciji v tujini

3

delo v tujini pri tujem delodajalcu ali samostojno

4

πolanje v tujini

5

druæinski Ëlan osebe, odsotne zaradi vzroka 3 ali 5

6

druæinski Ëlan osebe, odsotne zaradi vzroka 4

7

drugi vzroki (obisk, zasebno ali sluæbeno potovanje, zdravljenje ipd.)

8

Popisovalec mora za vsako osebo v zasebnem gospodinjstvu ugotoviti ali je bila v Ëasu Popisa 2002
iz gospodinjstva zaËasno odsotna ali ne in ugotoviti vzrok odsotnosti.
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Vzroke odsotnosti iz gospodinjstva lahko razdelimo na:
1. obiËajne odsotnosti, ko je popisovana oseba odsotna iz gospodinjstva med tednom oziroma se v
gospodinjstvo vraËa celo manj kot tedensko. V takih primerih ima popisovana oseba v drugem naselju
Slovenije ali v tujini svoje drugo prebivaliπËe (stanovanje, sobo v πtudentskem domu ipd.). Za te
odsotnosti popisovalec vpiπe πifre 1-7;
2. sluËajne odsotnosti, ko je bila popisovana oseba iz gospodinjstva odsotna 31. marca 2002 ob 24.00.
Popisovana oseba ima samo eno prebivaliπËe (na naslovu popisovanja), odsotna pa je bila zaradi
zdravljenja, zasebnega ali sluæbenega potovanja, veËdnevnih obiskov ipd. Za te odsotnosti popisovalec
vpiπe πifro 8.

Odsotnost iz gospodinjstva eno leto ali veË (stolpec 13)
Znak X popisovalec vpiπe samo pri osebah, ki veË kot eno leto neprekinjeno prebivajo v tujini. Krajπih
navzoËnosti v gospodinjstvu na naslovu prebivaliπËa (npr. obiski ob praznikih, preæivljanje dopusta)
popisovalec ne upoπteva kot prebivanje v Sloveniji.

Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oziroma stanovanju (stolpec 14)
Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oziroma stanovanju

©ifra
(stolpec 14)

zaposlitev v Sloveniji

1

πolanje v Sloveniji

2

druæinski Ëlan osebe, ki je navzoËa zaradi vzroka 1 ali 2

3

drugi vzroki (iskalec azila ipd.)

4

Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, vendar v Ëasu Popisa 2002 v gospodinjstvu/stanovanju zaËasno
prebivajo, popisovalec opredeli vzrok navzoËnosti in πifro navzoËnosti iz πifranta vpiπe v stolpec 14.

NavzoËnost v gospodinjstvu oz. stanovanju eno leto ali veË (stolpec 15)
Za osebe, ki niso Ëlani zasebnega gospodinjstva, vendar v Ëasu Popisa 2002 v zasebnem
gospodinjstvu/obiËajnem stanovanju zaËasno prebivajo, popisovalec ne sme oznaËiti znaka X. »e
oseba v zasebnem gospodinjstvu prebiva brez prekinitve eno leto ali veË, jo mora popisovalec πteti med
Ëlane zasebnega gospodinjstva oziroma jo popisovalec popiπe kot drugo gospodinjstvo v istem stanovanju.

3.2 SKUPINSKO GOSPODINJSTVO
Skupinsko gospodinjstvo je skupnost oseb, ki prebivajo v skupnostih, ki jih ne moremo opredeliti kot
druæinska ali nedruæinska zasebna gospodinjstva in praviloma prebivajo v skupinskih stanovanjih (domovi
za starostnike, samostani), lahko pa tudi v obiËajnih stanovanjih (npr. redovne skupnosti).
Za Ëlane skupinskega gospodinjstva popisovalec podatke vpisuje neposredno na Popisne vpraπalnike
za osebo P-3 (vpraπanja 7 do 15).

Priimek in ime Ëlana(-ice) gospodinjstva
V skupinskih gospodinjstvih popisovalec priimkov in imen Ëlanov gospodinjstva NE vpisuje, ampak v
vrstico 01 na prvi strani vpiπe skupno πtevilo Ëlanov skupinskega gospodinjstva. Za vsako osebo v
skupinskem gospodinjstvu mora VEDNO izpolniti tudi Popisni vpraπalnik za osebo P-3.
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Priimkov in imen oseb, ki so v skupinskem gospodinjstvu samo zaËasno navzoËe ne vpisuje, v vrstico
01 na drugi strani Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO vpiπe skupno πtevilo oseb, ki so v skupinskem
gospodinjstvu samo zaËasno navzoËe.

Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva (opis) in razmerje do referenËne
osebe gospodinjstva (stolpec 8)
Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva (opis)

©ifra
(stolpec 8)

referenËna oseba skupinskega gospodinjstva

20

Ëlan skupinskega gospodinjstva

21

ni Ëlan gospodinjstva - zaËasno navzoË

60

Za Ëlane skupinskega gospodinjstva popisovalec razmerja do referenËne osebe ne vpisuje v Seznam
oseb v gospodinjstvu POM/GO. ©ifro razmerja vpisuje neposredno na Popisne vpraπalnike za osebo
P-3 tako, da prvi osebi v skupinskem gospodinjstvu vpiπe πifro 20, vsem ostalim osebam v skupinskem
gospodinjstvu pa πifro 21.

Status osebe v gospodinjstvu (stolpec 9)
Status osebe v gospodinjstvu

©ifra
(stolpec 9)

referenËna oseba skupinskega gospodinjstva v obiËajnem stanovanju

5

Ëlan skupinskega gospodinjstva v obiËajnem stanovanju

6

referenËna oseba skupinskega gospodinjstva v skupinskem stanovanju

7

Ëlan skupinskega gospodinjstva v skupinskem stanovanju

8

ni Ëlan gospodinjstva

9

Status osebe v skupinskem gospodinjstvu je odvisen od:
• vrste stanovanja, v katerem gospodinjstvo prebiva (obiËajno ali skupinsko stanovanje), ki ga
popisovalec opredeli na Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2;
• razmerja do referenËne osebe gospodinjstva (referenËna oseba skupinskega gospodinjstva, Ëlan
skupinskega gospodinjstva, ni Ëlan skupinskega gospodinjstva).
Za Ëlane skupinskega gospodinjstva in osebe, ki so tu zaËasno navzoËe, popisovalec statusa osebe v
gospodinjstvu ne vpisuje v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO. ©ifro statusa osebe v gospodinjstvu
popisovalec vpisuje neposredno na Popisne vpraπalnike za osebo P-3:
• Ëe skupinsko gospodinjstvo prebiva v obiËajnem stanovanju, vpiπe prvi osebi, ki ima pri razmerju
do referenËne osebe gospodinjstva πifro 20, πifro statusa osebe v gospodinjstvu 5, vsem ostalim
osebam v skupinskem gospodinjstvu pa πifro 6;
• Ëe skupinsko gospodinjstvo prebiva v skupinskem stanovanju, vpiπe prvi osebi, ki ima pri razmerju
do referenËne osebe gospodinjstva πifro 20, πifro statusa osebe v gospodinjstvu 7, vsem ostalim
osebam v skupinskem gospodinjstvu pa πifro 8;
• Ëe v skupinskem gospodinjstvu prebivajo osebe, ki so v skupinskem gospodinjstvu samo zaËasno
navzoËe, vsem vpiπe πifro 9.
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Zaporedna πtevilka druæine v gospodinjstvu (stolpec 10)
Zaporedna πtevilka druæine v gospodinjstvu

©ifra
(stolpec 10)

v gospodinjstvu NI druæine

0

V skupinskem gospodinjstvu ni druæine. Za Ëlane skupinskega gospodinjstva podatke o zaporedni πtevilki
druæine popisovalec vpisuje neposredno na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 tako, da vsem osebam v
skupinskem gospodinjstvu vpiπe πifro 0.

Poloæaj Ëlana v druæini (stolpec 11)
Za Ëlane skupinskega gospodinjstva πifro poloæaja Ëlana v druæini popisovalec vpisuje neposredno na
Popisni vpraπalnik za osebo P-3 tako, da vsem osebam v skupinskem gospodinjstvu vpiπe πifro 5.
Poloæaj Ëlana v druæini

©ifra
(stolpec 11)

ni Ëlan druæine

5

Vzrok odsotnosti osebe iz gospodinjstva (stolpec 12)
V skupinskem gospodinjstvu popisovalec ne zbira podatkov o odsotnosti oseb.

Odsotnost iz gospodinjstva eno leto ali veË (stolpec 13)
V skupinskem gospodinjstvu popisovalec tega podatka ne zbira.

Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oziroma stanovanju (stolpec 14)
Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oziroma stanovanju

©ifra
(stolpec 14)

zaposlitev v Sloveniji

1

πolanje v Sloveniji

2

druæinski Ëlan osebe, ki je navzoËa zaradi vzroka 1 ali 2

3

drugi vzroki (iskalec azila ipd.)

4

Za osebe, ki niso Ëlani skupinskega gospodinjstva, vendar v Ëasu Popisa 2002 v gospodinjstvu/stanovanju
zaËasno prebivajo, popisovalec opredeli vzrok navzoËnosti in πifro navzoËnosti iz πifranta vpiπe neposredno
na Popisni vpraπalnik za osebo P-3.

NavzoËnost v gospodinjstvu oz. stanovanju eno leto ali veË (stolpec 15)
Za osebe, ki niso Ëlani skupinskega gospodinjstva, vendar v Ëasu Popisa 2002 v gospodinjstvu/stanovanju
zaËasno prebivajo, popisovalec ne sme oznaËiti znaka X. »e oseba v skupinskem gospodinjstvu prebiva
brez prekinitve eno leto ali veË, jo mora popisovalec πteti med Ëlane skupinskega gospodinjstva.
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3.3 OSEBE, KI ZA»ASNO PREBIVAJO V SKUPINSKIH STANOVANJIH
Te osebe praviloma prebivajo v domovih, za katere je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve (npr.
azilni dom). Za te osebe ne obstajajo predizpisani Popisni vpraπalniki za osebo P-3, ker v Sloveniji
nimajo urejenega statusa prebivaliπËa (npr. iskalci azila, ilegalni prebeæniki).
Za osebe, ki prebivajo v skupinskih stanovanjih in je zanje popisovalec v skladu z Navodili za popisovanje
izpolnil Popisne vpraπalnike za osebo P-3, podatke vpisuje neposredno na Popisne vpraπalnike za
osebo P-3.

Priimek in ime Ëlana(-ice) gospodinjstva
V skupinskih stanovanjih popisovalec NE vpisuje priimkov in imen oseb, ki so v njih zaËasno navzoËe,
temveË na drugi strani Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO v vrstico 01 vpiπe skupno πtevilo oseb,
ki zaËasno prebivajo v skupinskem stanovanju.

Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva (opis) in razmerje do referenËne
osebe gospodinjstva (stolpec 8)
Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva (opis)
ni Ëlan gospodinjstva - zaËasno navzoË

©ifra
(stolpec 8)
60

Za osebe, ki zaËasno prebivajo v skupinskih stanovanjih, popisovalec razmerja do referenËne osebe
ne vpisuje v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO. ©ifro razmerja vpisuje neposredno na Popisne
vpraπalnike za osebo P-3 tako, da vsem osebam vpiπe πifro 60.

Status osebe v gospodinjstvu (stolpec 9)
Status osebe v gospodinjstvu
ni Ëlan gospodinjstva

©ifra
(stolpec 9)
9

Za osebe, ki zaËasno prebivajo v skupinskih stanovanjih, popisovalec statusa osebe v gospodinjstvu
ne vpisuje v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO. ©ifro statusa osebe v gospodinjstvu vpisuje
neposredno na Popisne vpraπalnike za osebo P-3 tako, da vsem osebam vpiπe πifro 9.

Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oziroma stanovanju (stolpec 14)
Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oziroma stanovanju

©ifra
(stolpec 14)

zaposlitev v Sloveniji

1

πolanje v Sloveniji

2

druæinski Ëlan osebe, ki je navzoËa zaradi vzroka 1 ali 2

3

drugi vzroki (iskalec azila ipd.)

4

Za osebe, ki zaËasno prebivajo v skupinskih stanovanjih, popisovalec opredeli vzrok navzoËnosti in πifro
navzoËnosti iz πifranta vpiπe neposredno na Popisne vpraπalnike za osebo P-3.
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NavzoËnosti v gospodinjstvu oz. stanovanju eno leto ali veË (stolpec 15)
Znak X popisovalec lahko vpiπe na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 samo pri osebah, ki niso dræavljani
Republike Slovenije, v Sloveniji dejansko prebivajo eno leto ali veË, vendar v Sloveniji πe nimajo urejenega
statusa prebivaliπËa (iskalci azila).

3.4 ©TEVILO OSEB V GOSPODINJSTVU OZIROMA STANOVANJU
Podatke o πtevilu oseb v gospodinjstvu oziroma stanovanju popisovalec vpisuje doma.
V stolpec F popisovalec za vsako gospodinjstvo vpiπe skupno πtevilo oseb, ki so Ëlani gospodinjstva
in so vpisani v stolpec Priimek in ime Ëlana(-ice) gospodinjstva.
Oseb, ki zaËasno, veË kot eno leto, prebivajo v tujini (v stolpcu 8 imajo vpisano πifro 61), popisovalec
ne πteje med Ëlane gospodinjstva, temveË njihovo πtevilo prikaæe v stolpcu H (osebe, ki niso Ëlani
gospodinjstva).
»e v skladu z Navodili za popisovanje popisovalec v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO ne vpisuje
imen in priimkov Ëlanov gospodinjstva, podatek o πtevilu oseb v gospodinjstvu prepiπe iz prve vrstice
Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO.
V stolpec G popisovalec vpiπe πtevilo moπkih, ki so Ëlani gospodinjstva.
V stolpec H popisovalec vpiπe skupno πtevilo oseb, vpisanih v stolpcu Priimek in ime osebe, ki NI
»LAN(-ICA) gospodinjstva, a je bila v Ëasu popisa v gospodinjstvu oziroma stanovanju zaËasno navzoËa
z druge strani Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO.
»e v skladu z Navodili za popisovanje popisovalec ne vpisuje priimkov in imen oseb, ki niso Ëlani
gospodinjstva, podatek o πtevilu oseb prepiπe iz vrstice 01 na drugi strani Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO.
Stolpec E je seπtevek podatkov iz stolpca F in stolpca H.

str. 61
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4. POPISNI VPRA©ALNIK ZA STAVBO P-1
S Popisnim vpraπalnikom za stavbo P-1 se zbirajo podatki za stavbe. Za vsako stavbo popisovalec
izpolni en Popisni vpraπalnik za stavbo P-1.
Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 popisovalec izpolni v celoti za:
• stavbe, v katerih je vsaj eno stanovanje (naseljeno ali nenaseljeno);
• stavbe, v katerih je drug naseljen prostor, ki sicer ni stanovanje, a se v Ëasu Popisa 2002 uporablja
kot stanovanje;
• stavbe s skupinskim stanovanjem (npr. dom za starostnike, begunski center, dijaπki dom, πtudentski
dom, samostan);
• druge objekte (npr. baraka, kontejner, vagon, prikolica, πotor ipd.), ki se v Ëasu Popisa 2002
uporabljajo za bivanje.
Popisovalec izpolni samo vpraπanji 1 in 2 za:
• stavbe brez stanovanj ali drugih naseljenih prostorov, za katere ima predizpisan Popisni
vpraπalnik za stavbo P-1 (npr. tovarne, poslovne stavbe, trgovine ipd.);
• stavbe, za katere ima predizpisan Popisni vpraπalnik za stavbo P-1, vendar stavba ne obstaja
veË (je poruπena);
• stavbe, za katere ima predizpisan Popisni vpraπalnik za stavbo P-1, v katerih je poËitniπki dom,
hotel, bolniπnica, vojaπnica ali zapor, razen v primeru, da v taki stavbi prebivajo osebe, ki jih je
po Navodilih za popisovanje potrebno popisati;
• druge stavbe, za katere ima predizpisan Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 in ki jih po Navodilih
za popisovanje ni treba popisati.

Za stavbe, ki jih po Navodilih za popisovanje ni potrebno popisati in zanje ne obstaja predizpisan
Popisni vpraπalnik za stavbo P-1, popisovalec ne izpolnjuje Popisnega vpraπalnika za stavbo P-1.

»e predizpisan Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 ne obstaja, v stavbi pa so osebe, stanovanja ali
drugi naseljeni prostori, ki jih je po Navodilih za popisovanje potrebno popisati, popisovalec v celoti
izpolni Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 rezerve popisnega okoliπa (izjemoma tudi dræavne rezerve).

Naslov
Naselje
naselje

Ulica
ulica

Na predizpisanih Popisnih vpraπalnikih za stavbo P-1 je æe izpisan naslov stavbe. Predizpisanega
naslova popisovalec v primeru preπtevilËenja oziroma preimenovanja na popravlja.
»e v predizpisanem Popisnem vpraπalniku za stavbo P-1 manjka izpis hiπne πtevilke, popisovalec pa
na terenu ugotovi dejansko hiπno πtevilko, jo vpiπe v ustrezna okenca.
Na vse Popisne vpraπalnike za stavbo P-1 rezerve popisnega okoliπa oziroma dræavne rezerve mora
popisovalec vpisati celoten naziv naselja ter ulice (Ëe ima naselje uliËni sistem) ter vpisati hiπno πtevilko
oziroma dodatek, Ëe ga hiπna πtevilka ima. »e naselje nima uliËnega sistema, imena naselja v polje
Ulica ni potrebno vpisati. »e popisovalec na terenu ugotovi, da stavba nima hiπne πtevilke, po Navodilih
za popisovanje pa jo je treba popisati, namesto hiπne πtevilke vpiπe B© (brez πtevilke).
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1 Izpolnjevanje vpraπalnika
Popisovalec.
Ocena.
Vpraπalnik NI IZPOLNJEN.

vpr.

3

vpr.

2

 Popisovalec popisovalec oznaËi, Ëe je na veËino vpraπanj odgovore posredovala popisana oseba.
 Ocena popisovalec oznaËi, Ëe je veËino vpraπanj oznaËil oziroma vpisal odgovore na osnovi svojih
opaæanj oziroma ocene na podlagi drugih podobnih stavb v popisnem okoliπu ali na podlagi podatkov
o stavbi, ki jih dobi od sosedov.
 Vpraπalnik NI IZPOLNJEN popisovalec oznaËi:
- Ëe stavbe po Navodilih za popisovanje ni treba popisati,
- Ëe na noben naËin ne more izpolniti popisnega vpraπalnika (npr. oseba prepove dostop do stavbe
ali zadræevanje v bliæini stavbe).

2 Zakaj stavba ni popisana?
Po metodologiji popisa je ni treba popisati.
Je poruπena oz. ne obstaja veË.
Podatkov ni mogoËe zbrati.
Ni sodelovanja.

Konec
izpolnjevanja

P-1.

Vpraπanja 3, 4 in 5
popisovalec obvezno oceni in zakljuËi
izpolnjevanje P-1.

Popisovalec oznaËi odgovor, Ëe je pri vpraπanju 1 oznaËil odgovor Vpraπalnik NI IZPOLNJEN.
 Po metodologiji popisa je ni treba popisati popisovalec oznaËi za:
- nestanovanjsko stavbo, v kateri ni stanovanj in se v celoti uporablja za druge namene (poslovne
stavbe, kmetijske stavbe, πole, vrtci, hoteli, bolniπnice, poËitniπki domovi, vojaπnice, zapori itd.);
- stavbo v lasti tuje dræave;
- stavbo, v kateri so samo stanovanja in drugi prostori namenjeni izkljuËno oddajanju turistom;
- stavbo, v katero πe ni dovoljena vselitev;
- stavbo, ki je prazna zaradi predvidenega ruπenja.
 Je poruπena oz. ne obstaja veË popisovalec oznaËi za stavbo, ki je poruπena oz. razpadajoËa in
v gradbenem smislu ni veË uporabna za bivanje ali pa na tem naslovu stavba ne obstaja veË.
 Podatkov ni mogoËe zbrati popisovalec oznaËi, Ëe na noben naËin ne more v celoti ali vsaj delno
izpolniti Popisnega vpraπalnika za stavbo P-1 niti z oceno.
 Ni sodelovanja popisovalec oznaËi, Ëe oseba prepove dostop do stavbe oziroma zadræevanje v
njeni bliæini.
»e je popisovalec oznaËil odgovora Podatkov ni mogoËe zbrati ali Ni sodelovanja, MORA kljub
temu oceniti podatke pri vpraπanjih 3, 4 in 5. Poleg tega mora pri vpraπanju 6 vpisati πtevilo stanovanj
v stavbi. Nato izpolni πe Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2.
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R 3 Vrsta stavbe glede na izgradnjo:
samostojno stojeËa individualna hiπa
dvojËek
vrstna hiπa
hiπa s kmeËkim gospodarskim poslopjem (pod isto streho ali v nizu)
veËstanovanjska stavba (blok, stolpnica, starejπa meπËanska stavba)
druga vrsta stavbe (poslovna stavba, πola, vrtec, tovarna, razni domovi itd.)
drugo (baraka, kontejner, prikolica in drugi zasilni objekti)

 Samostojno stojeËa individualna hiπa popisovalec oznaËi za stavbo, ki samostojno stoji na
zemljiπËu in po svojem osnovnem naËinu gradnje ni veËstanovanjska stavba (npr. blok, stolpnica,
blok-vila), Ëeprav je v njej lahko tudi veË kot eno stanovanje (npr. otroci in starπi imajo vsak svoje
stanovanje v hiπi, ki je bila grajena kot enodruæinska hiπa).
 DvojËek popisovalec oznaËi, ko sta dve hiπi spojeni na Ëelnih fasadah oziroma imata en skupen
zid.
 Vrstna hiπa popisovalec oznaËi za tip stavbe, grajene v nizu oziroma v vrsti. Vrstna hiπa ima svoj
vhod, svojo hiπno πtevilko, in dva (ali vsaj enega) skupna zidova ali skupno streho. Vrstne hiπe so
lahko pritliËne, veËetaæne, lahko so veriæne ali atrijske, grajene v ravnem nizu, zamaknjenem nizu
ali terasasto. VeËstanovanjske stavbe (bloke), ki so grajeni v nizu, se upoπteva v kategorijo
veËstanovanjskih stavb.
 Hiπa s kmeËkim gospodarskim poslopjem popisovalec oznaËi za stavbo, kjer je poleg bivalnega
dela v isti stavbi tudi gospodarski del (npr. hlev, senik, kaπËa ipd.). Ta odgovor popisovalec oznaËi
tudi za zidanice, v katerih so bivalni prostori.
 VeËstanovanjska stavba popisovalec oznaËi za bloke, stolpnice in starejπe meπËanske
veËstanovanjske stavbe (npr. stavbe v mestnih srediπËih, ki so grajene strnjeno druga ob drugo in
po svojem izgledu ne spominjajo na sodobne veËstanovanjske stavbe). VeËstanovanjske stavbe
imajo skupno stopniπËe, iz katerega je vhod v posamezna stanovanja. Poleg stanovanjskih imajo
lahko tudi poslovne in druge nestanovanjske prostore, ki pa po povrπini ne zavzemajo veË kot
polovice skupne povrπine.
 Druga vrsta stavbe popisovalec oznaËi za stavbo, ki je ni mogoËe uvrstiti v nobenega od drugih
navedenih odgovorov, vendar je v Ëasu Popisa 2002 v njej vsaj eno obiËajno in/ali skupinsko
stanovanje ali drug naseljen prostor, ki ni stanovanje, a se uporablja v ta namen (npr. razne poslovne
stavbe, πole, bolniπnice, hoteli, domovi za starostnike, dijaπki in πtudentski domovi ipd.).
 Drugo popisovalec oznaËi za razliËne vrste zasilnih prostorov, ki niso namenjeni stalnemu bivanju
in ne ustrezajo definiciji stanovanja, a jih osebe v Ëasu Popisa 2002 uporabljajo za bivanje (barake,
kontejnerji, prikolice, πotori, vagoni in drugi zasilni objekti). Popisovalec te objekte popiπe samo, Ëe
so naseljeni.
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R 4 Vrsta stavbe glede na namen uporabe:
samo stanovanjska
preteæno stanovanjska
poËitniπka
stavba, v kateri je dom upokojencev, πtudentski dom, samostan ipd.
hotel
druga preteæno nestanovanjska stavba

 Samo stanovanjska popisovalec oznaËi za stavbo, ki se v celoti uporablja za stanovanjske namene.
Tako v njej ni poslovnih prostorov (trgovina, pisarna ipd.) oziroma prostorov za opravljanje kmetijske
dejavnosti (hlev, senik, kaπËa ipd.).
Garaæa, ki jo uporabljajo samo stanovalci v stavbi, se ne πteje kot poslovni prostor.
 Preteæno stanovanjska popisovalec oznaËi za stavbo, katere veËji del povrπine (veË kot eno polovico
povrπine) zavzemajo stanovanja, manjπi pa poslovni prostori ali prostori za kmetijsko dejavnost.
 PoËitniπka popisovalec oznaËi za stavbo, kjer se stanovanjski prostori uporabljajo za poËitniπke
namene. To so hiπe za poËitek in rekreacijo (vikend, zidanica ipd.) in veËstanovanjske stavbe, kjer
se veËji del povrπine stavbe uporablja za poËitniπke namene (veËji del povrπine zavzemajo stanovanja,
ki se uporabljajo za poËitniπke namene, manjπi del pa se uporablja za stanovanja ali druge prostore).
 Stavba, v kateri je dom upokojencev, πtudentski dom, samostan ipd. popisovalec oznaËi za
stavbo, v kateri je veËji del povrπine namenjen za nastanitev oseb v skupinskem stanovanju, za
πtudentski dom ipd. V tej vrsti stavbe so lahko tudi obiËajna stanovanja ali drugi prostori, ki pa
zavzemajo manjπi del povrπine stavbe.
 Hotel popisovalec oznaËi, Ëe v Ëasu Popisa 2002 prostore hotela za stalno bivanje uporablja ena
ali veË oseb. Sem sodijo tudi moteli in podobna prenoËiπËa (gostiπËa).
 Druga preteæno nestanovanjska stavba popisovalec oznaËi za razne poslovne stavbe, πole, vrtce,
bolniπnice in druge stavbe, ki se v celoti ali preteæno uporabljajo v nestanovanjske namene, a jih v
Ëasu Popisa 2002 za stalno bivanje uporablja ena ali veË oseb.

R 5 ©tevilo nadstropij v stavbi:
V okenca popisovalec vpiπe πtevilo nadstropij, ki jih ima stavba. Nadstropja se πtejejo od pritliËja navzgor.
PritliËje in mansarda se ne πtejeta kot nadstropje. Za stavbo, ki ima klet, pritliËje in prvo nadstropje,
popisovalec vpiπe πtevilko 1, za pritliËne stavbe pa πtevilko 0.

6 ©tevilo stanovanj v stavbi:
Ko popisovalec popiπe vsa stanovanja v stavbi, v okenca vpiπe πtevilo stanovanj v stavbi.
Popisovalec podatek dobi tako, da v Seznamu stavb in stanovanj ST/PO za posamezno stavbo seπteje
podatke za stanovanja, vpisane v stolpec C (1 - da).
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R 7 Preteæno uporabljen material nosilne konstrukcije stavbe
(okvirja oziroma nosilnih sten):

opeka
beton, æelezobeton
kamen
les
kombinacija razliËnih gradbenih materialov nosilne konstrukcije
drugo (vpiπite):
material

Popisovalec oznaËi material, iz katerega je veËina konstrukcijskih (nosilnih) sten ali zidovja, v primeru
okvirnih (skeletnih) stavb pa okvirja stavbe.
Pri stavbah, kjer je prevladujoËi nosilni sistem okvir, popisovalec oznaËi material, iz katerega je izdelan
okvir stavbe, ne pa materiala, iz katerega je morebitno polnilo. Okvirne konstrukcije so zgrajene tako,
da se najprej postavi okvirna nosilna konstrukcija, ki se kasneje obdela oziroma zapre. Okvirne konstrukcije
so najveËkrat armiranobetonske, vËasih pa tudi jeklene, Ëeprav so slednje redkejπe. Okvirne konstrukcije
so pogosto uporabljene pri novejπih gradnjah poslovnih in veËstanovanjskih stavb.
Zidane stavbe so t.i. stenaste konstrukcije. V tem primeru popisovalec oznaËi material iz katerega so
preteæno zgrajene nosilne stene oziroma zidovje stavbe, tudi Ëe je zidovje ojaËano z armirano-betonskimi
protipotresnimi vezmi (npr. vogalni oblikovniki). Zidane stavbe so najveËkrat pozidane z opeko, betonskimi
zidaki oziroma kamnom ali iz drugega materiala.
Individualne hiπe so v veËini primerov zidane.
Montaæne hiπe so praviloma lesene (na lesen okvir so pritrjene ploπËe).
 Opeka popisovalec oznaËi, Ëe so nosilne stene stavbe oziroma zidovje iz opeke.
 Beton, æelezobeton popisovalec oznaËi, Ëe so nosilne stene ali okvir stavbe iz betona oziroma
æelezobetona.
 Kamen popisovalec oznaËi, Ëe so nosilne stene oziroma zidovje iz kamna.
 Les popisovalec oznaËi, Ëe so nosilne stene oziroma okvir iz lesa.
 Kombinacija razliËnih gradbenih materialov popisovalec oznaËi, Ëe se v nosilni konstrukciji ne
da doloËiti prevladujoËega materiala.
 Drugo popisovalec oznaËi, Ëe je nosilna konstrukcija iz materiala, ki ni naveden v zgornji klasifikaciji.
V okenca vpiπe vrsto materiala.
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8 Vrsta streπne kritine:
azbestno-cementna (salonitna)

vpr.

9

vpr.

10

vlakno-cementna (brez azbesta)
opeËna
betonska
ploËevinasta
bitumenska
iz naravnih materialov (les, kamen, slama ipd.)
drugo (vpiπite):
vrsta kritine

Pri tem vpraπanju je pomembno iz kakπnega materiala je streπna kritina. Ni pa pomembna oblika kritine
(lahko je ravna, prekrita s streπniki ali valovitimi ploπËami itd.).
 Azbestno-cementna popisovalec oznaËi za kritino, ki vsebuje okolju πkodljiv azbest. NajveËkrat
se pojavljala v obliki t.i. salonitk (malo formatna valovita ploπËa), poleg tega pa πe v obliki valovitega
salonita in ravnih streπnih ploπË. Proizvodnja azbestno-cementne (salonitne) kritine je prepovedana
od konca devetdesetih let.
 Vlakno-cementna popisovalec oznaËi za kritino, ki je nadomestila proizvodnjo azbestno-cementne
kritine in ne vsebuje veË azbesta. Vlakno-cementne ploπËe so valovite (t.i. valovitke) ali ravne, malih
in velikih formatov.
 OpeËna popisovalec oznaËi za kritino, ki je narejena iz opeke oziroma ægane gline.
 Betonska popisovalec oznaËi za kritino, ki je izdelana iz betona in je lahko ravna betonska ali pa
iz t.i. betonske opeke (npr. Bramac).
 PloËevinasta popisovalec oznaËi za kritino, ki je izdelana npr. iz pocinkane ploËevine, aluminija,
bakra, oplemenitene ploËevine ipd. (npr. Dekra, Gerard, Trimo).
 Bitumenska popisovalec oznaËi npr. za tegolo, izotekt, streπno lepenko in druge kritine na osnovi
bitumna. Bitumenska kritina se pojavlja v obliki ploπË in rol, ki so obiËajno posute z drobnim peskom.
 Iz naravnih materialov popisovalec oznaËi za kritino iz slame, kamna, lesa ipd..
 Drugo popisovalec oznaËi, Ëe je streπna kritina iz materiala, ki ni naveden v zgornji klasifikaciji.
V okenca vpiπe vrsto kritine.

9 Ali je bila streπna kritina kdaj zamenjana?
Da.
Ne.

Vpiπite leto zadnje menjave:
leto

Popisovalec oznaËi odgovor, Ëe je pri vpraπanju 8 oznaËil odgovor azbestno-cementna.
»e je popisovalec oznaËil Da, v predvidena polja vpiπe leto zadnje menjave streπne kritine. Vpisati mora
πtirimestno letnico.
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R10 Leto zgraditve stavbe:
leto

Popisovalec vpiπe leto, ko je bila stavba zgrajena. Vpisati mora πtirimestno letnico.

Za stavbe, ki so bile poπkodovane ali skoraj uniËene, a so bile kasneje sanirane, popisovalec vpiπe
leto rekonstrukcije oziroma sanacije in ne leta zgraditve stavbe.

Pri dokonËanem stanovanju v nedokonËani stavbi popisovalec vpiπe leto, ko je bilo stanovanje
dokonËano.
Pri nedokonËanem, vendar naseljenem stanovanju v nedokonËani stavbi, popisovalec vpiπe πifro
9997.
Pri zasilno naseljenih objektih popisovalec vpiπe πifro 9998.
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5. POPISNI VPRA©ALNIK ZA STANOVANJE P-2
S Popisnim vpraπalnikom za stanovanje P-2 se zbirajo podatki za vsako stanovanje v stavbi in druge
prostore, ki se v Ëasu Popisa 2002 uporabljajo kot stanovanje.
Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 popisovalec izpolni v CELOTI za:
• naseljena stanovanja;
• nenaseljena stanovanja;
• obËasno naseljena stanovanja;
• druge prostore, ki niso zgrajeni za stanovanje, a se v Ëasu Popisa 2002 uporabljajo kot stanovanje;
• stanovanja, ki se v Ëasu Popisa 2002 uporabljajo kot poslovni prostori, vendar niso za ta namen
posebej preurejena;
• obiËajna stanovanja v stavbah s skupinskim stanovanjem (npr. stanovanje hiπnika, upravnika, Ëuvaja);
• prostore v skupinskem stanovanju, v katerih v Ëasu Popisa 2002 prebiva gospodinjstvo, ki ni
uporabnik storitev skupinskega stanovanja (npr. naseljena soba, v kateri prebiva negovalka v domu
za starostnike).

Popisovalec izpolni samo vpraπanja 1, 2, 6 in 7 za skupinsko stanovanje.

Popisovalec izpolni samo vpraπanji 1 in 2 za:
•
druge prostore, za katere ima predizpisan Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 in ki jih po
Navodilih za popisovanje ni treba popisati (npr. stanovanja, ki so v lasti tujih dræav itd.);
•
preveË predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za stanovanje P-2 v posamezni stavbi.

Izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za stanovanje P-2
Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 lahko izpolni:
• popisovalec v celoti,
• odrasel Ëlan gospodinjstva (vpraπanja od 8 do 29) - samopopis.
Vpraπanja od 1 do 7 vedno izpolni popisovalec.

»e predizpisan Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 za posamezno stavbo ne obstaja, v stavbi pa
so osebe, stanovanja ali drugi naseljeni prostori, ki jih je po Navodilih za popisovanje potrebno
popisati, popisovalec izpolni Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 rezerve popisnega okoliπa (izjemoma
tudi dræavne rezerve) v skladu z Navodili za popisovanje.

Naslov
Naselje
naselje

Ulica
ulica

Na predizpisanih Popisnih vpraπalnikih za stanovanje P-2 je æe izpisan naslov stanovanja. Predizpisanega
naslova popisovalec v primeru preπtevilËenja oziroma preimenovanja ne popravlja.
»e na predizpisanem Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2 manjka izpis hiπne πtevilke, popisovalec
pa na terenu ugotovi dejansko hiπno πtevilko, to vpiπe v ustrezno okence.
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Na vse Popisne vpraπalnike za stanovanje P-2 rezerve popisnega okoliπa oziroma dræavne rezerve
mora popisovalec vpisati celoten naziv naselja, ulice (Ëe ima naselje uliËni sistem) in hiπno πtevilko
oziroma dodatek, Ëe ga hiπna πtevilka ima. »e naselje nima uliËnega sistema, imena naselja v polje
Ulica ni potrebno vpisati. »e je stanovanje v stavbi, ki nima hiπne πtevilke, popisovalec vpiπe B© (brez
πtevilke).

1 Izpolnjevanje vpraπalnika
Samopopis.
Popisovalec.

vpr.

3

vpr.

2

Ocena.
Vpraπalnik NI IZPOLNJEN.

Odgovor na to vpraπanje vpiπe popisovalec potem, ko ugotovi, ali se je gospodinjstvo odloËilo za
samopopis ali ne.
 Samopopis popisovalec oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 izpolnjevala oseba
(stanovalec) v stanovanju.
 Popisovalec popisovalec oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 izpolnil popisovalec
na podlagi odgovorov, ki mu jih je posredovala popisovana oseba v stanovanju.
 Ocena popisovalec oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 izpolnil popisovalec na osnovi
svojih opaæanj, ocene na podlagi drugih podobnih stanovanj v stavbi ali v popisnem okoliπu ali na
podlagi podatkov o stanovanju, ki jih je dobil od sosedov.
 Vpraπalnik NI IZPOLNJEN popisovalec oznaËi za:
- skupinsko stanovanje;
- druge prostore, ki jih po Navodilih za popisovanje ni treba popisati;
- preveË predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za stanovanje P-2 v posamezni stavbi (stanovanje
ne obstaja);
- stanovanje, za katerega podatkov ni mogoËe zbrati;
- stanovanje, v katerem prebiva gospodinjstvo, ki je zavrnilo posredovanje odgovorov o stanovanju.

2 Zakaj stanovanje ni popisano?
Po metodologiji popisa ga ni
treba popisati:
skupinsko stanovanje
drugi prostori

Konec
izpolnjevanja

P-2.

Stanovanje ne obstaja.
Podatkov ni mogoËe zbrati.
Ni sodelovanja.

Vpraπanja 3 , 4 in 9
popisovalec obvezno izpolni
oz. oceni in zakljuËi
izpolnjevanje P-2.

Odgovor vpiπe popisovalec in z njim opredeli, zakaj Popisnega vpraπalnika za stanovanje P-2 ni uspel
izpolniti oziroma zakaj stanovanje, za katero ima predizpisan Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2,
ni popisano.
Popisovalec oznaËi odgovor, Ëe je pri vpraπanju 1 oznaËil odgovor Vpraπalnik ni izpolnjen.
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 Skupinsko stanovanje popisovalec oznaËi za skupinsko stanovanje (domovi za starostnike, dijaπki
in πtudentski domovi, samostani, azilni domovi ipd.), v katerem prebivajo osebe, ki so uporabniki storitev
skupinskega stanovanja.
 Drugi prostori popisovalec oznaËi za:
- stanovanje, ki je last tuje dræave,
- stanovanje, ki je prazno in za katero πe ni izdano dovoljenje za vselitev,
- stanovanje, iz katerega so se prebivalci izselili zaradi predvidenega ruπenja,
- stanovanje, ki je æe dotrajano in ni veË uporabno za bivanje,
- stanovanje in druge prostore, namenjene izkljuËno oddajanju turistom.
 Stanovanje ne obstaja popisovalec oznaËi v primeru, Ëe:
- na predizpisanem naslovu stanovanje ne obstaja veË (stavba je bila npr. poruπena);
- v stavbi ni nobenega prostora, ki ustreza definiciji stanovanja;
- Ëe vsi Ëlani gospodinjstva zaËasno prebivajo v tujini, gospodinjstvo pa v Sloveniji nima veË
stanovanja.
Ta odgovor popisovalec oznaËi tudi, Ëe je πtevilo predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za
stanovanje P-2 v stavbi veËje od dejanskega πtevila stanovanj v tej stavbi.
 Podatkov ni mogoËe zbrati popisovalec oznaËi, Ëe na noben naËin (niti z oceno) ne more v celoti
izpolniti Popisnega vpraπalnika za stanovanje P-2. Tudi Ëe je popisovalec oznaËil odgovor Podatkov
ni mogoËe zbrati, mora obvezno oceniti odgovore na vpraπanja 3, 4 in 9.
 Ni sodelovanja popisovalec oznaËi, Ëe oseba popisovalcu ne dovoli vstopa v stanovanje. Tudi Ëe
je popisovalec oznaËil odgovor Ni sodelovanja, mora obvezno oceniti odgovore na vpraπanja 3, 4 in 9.

R 3 ©tevilka stanovanja v stavbi:
Odgovor vpiπe popisovalec za stanovanja v veËstanovanjskih stavbah (blok, stolpnica, starejπe
veËstanovanjske stavbe).
»e pride popisovalec v veËstanovanjsko stavbo mora ugotoviti ali so stanovanja oπtevilËena ali ne.
V primeru, da so stanovanja oπtevilËena, jih ne sme πtevilËiti na novo. V predvidena okenca vpiπe
zaporedno πtevilko stanovanja, ki je obiËajno nad vhodnimi vrati. Vpiπe tudi druge znake
(npr. Ërke, /, - ipd.), Ëe jih πtevilka ima.

»e je oπtevilËen le del stanovanj, ravno tako ne πtevilËi neoπtevilËenih, ampak za neoπtevilËeno
stanovanje v predvidena okenca vpiπe B© (brez πtevilke).
»e nobeno stanovanje ni oπtevilËeno, πtevilke doloËi popisovalec. Najprej mora ugotoviti, koliko
stanovanj je v stavbi. Glede na πtevilo stanovanj ima na voljo 3 razliËne serije nalepk:
serija A - do vkljuËno 16 stanovanj
serija B - do vkljuËno 50 stanovanj
serija C - do vkljuËno 80 stanovanj
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»e ima stavba npr. 10 stanovanj, bo popisovalec uporabil serijo A, Ëe ima stavba 30 stanovanj, bo
uporabil serijo B, Ëe pa jih ima veË kot 50, bo uporabil serijo C. Vsaka serija je natisnjena v svojem
blokcu. Vsako stanovanje dobi 3 nalepke, ki so natisnjene v eni vrsti. Poleg pripadajoËe nalepke za
stanovanje sta poleg nje πe dve nalepki za oπtevilËenje pomoænih prostorov v stavbi, ki imata poleg
πtevilke stanovanja πe oznako a (klet oz. drvarnica) ali b (garaæa).
Ko popisovalec ugotovi πtevilo stanovanj v stavbi, mora uporabiti ustrezno serijo nalepk. Za vsako hiπno
πtevilko popisovalec uporabi nov blokec nalepk. Na hrbtni strani blokca je prostor, kamor zapiπe ulico
in hiπno πtevilko stavbe za katero je blokec uporabljen. Izjemoma, samo Ëe mu neuporabljenih blokcev
zmanjka, lahko uporabi æe uporabljen blokec. V tem primeru zaËne v naslednji stavbi (hiπni πtevilki)
vedno πtevilËiti z najniæjo preostalo πtevilko iz æe uporabljenega blokca. Pozoren mora biti na to, da na
tej hiπni πtevilki ni veËje πtevilo stanovanj kot mu je ostalo nalepk.
Vse tri nalepke popisovalec skupaj z obvestilom OBV/STAN pred popisovanjem stanovanja izroËi
lastniku stanovanja oziroma drugim osebam v stanovanju, Ëe lastnik ni prisoten. »e so v stanovanju
samo najemniki ali druge osebe, ki niso lastniki stanovanja, morajo slednji obvestiti lastnika o prejetih
nalepkah. Lastnik je dolæan oznaËiti stanovanje in pomoæne prostore v stavbi s prejetimi nalepkami, ki
jih namesti na vidno mesto nad ali ob vhodna vrata v stanovanje ali pomoæni prostor.
NaËin πtevilËenja stanovanj:
Popisovalec zaËne vedno πtevilËiti v najniæji etaæi, kjer so stanovanja. Smer πtevilËenja doloËi tako,
da se vedno postavi na konec stopnic etaæe, v kateri bo πtevilËil stanovanja, obrnjen s hrbtom proti
stopnicam. Nato se obrne na svojo levo in nadaljuje pot, dokler ne pride do prvih vrat stanovanja na
skrajni levi strani. To stanovanje dobi najniæjo πtevilko v etaæi. Ostala stanovanja πtevilËi v smeri urinega
kazalca. ©tevilke si sledijo v rastoËem zaporedju. Tako nadaljuje tudi v naslednjih etaæah. V okviru ene
stavbe (hiπne πtevilke) se πtevilke stanovanj ne smejo podvajati.
Ko popisovalec izpolnjuje Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2, v predvidena okenca vpiπe πtevilko
stanovanja, ki jo je doloËil.
»e popisovalec ni dobil nalepk ali pa mu jih je zmanjkalo in je priπel do stavbe, kjer bi jih potreboval,
mora o tem obvestiti obmoËnega inπtruktorja, ki mu bo izroËil ustrezne nalepke. ObmoËni inπtruktorji
dobijo dodatne nalepke pri OPK. Serije B in C nalepk so na voljo samo pri OPK.
V primeru, da popisovalec nima nalepk, nadaljuje s popisovanjem, πtevilko stanovanja doloËi po pravilih
in jo vpiπe v Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2. Kasneje, ko pridobi ustrezne nalepke, se vrne v
stavbo in izroËi stanovalcem ustrezne nalepke skupaj s pojasnilom oz. jih pusti v njihovem poπtnem
nabiralniku, pri Ëemer mora biti pazljiv, da pusti prave πtevilke za prava stanovanja.
V t.i. individualnih hiπah oznake stanovanj niso potrebne. To velja tudi v primeru, Ëe je v hiπi veË kot
eno stanovanje. V tem primeru popisovalec pusti okenca prazna.
Primer tlorisa etaæe s stopniπËem in vrstnim redom πtevilËenja. Mesto, kjer stoji popisovalec je oznaËeno
s Ërno piko.
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R 4 Stanovanjska enota je:
enostanovanjska hiπa
etaæno stanovanje (v individualni hiπi ali veËstanovanjski stavbi)
garsonjera
posebna soba
naseljena soba v hotelu, domu, bolniπnici
naseljen poslovni prostor
zasilno naseljen prostor

Enega od prvih πtirih odgovorov popisovalec oznaËi za obiËajno stanovanje (naseljeno ali ne), zadnje
tri odgovore pa za naseljene prostore, ki sicer niso stanovanja po definiciji, a se v Ëasu Popisa 2002
uporabljajo v ta namen.
Stanovanje je vsaka gradbeno povezana celota, namenjena za stanovanje. Ima eno ali veË sob z
ustreznimi pomoænimi prostori (kuhinja, kopalnica, straniπËe, predsoba, shramba itd.) ali pa je brez
pomoænih prostorov in ima vsaj en poseben vhod.
Praviloma popisovalec popiπe samo dokonËana stanovanja. DokonËano stanovanje je tisto, v katerem
so opravljena vsa predvidena gradbena dela, zakljuËna obrtniπka dela in napeljave, da lahko sluæi
svojemu namenu.
Izjemoma se popiπejo tudi nedokonËana stanovanja, Ëe se v Ëasu Popisa 2002 uporabljajo za prebivanje.
V Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2 popisovalec vpiπe podatke samo za tisti del stanovanja, ki ga
gospodinjstvo uporablja.
»e gospodinjstvo celo leto uporablja πe eno sobo ali kuhinjo, ki je loËena od glavnih prostorov
stanovanja (nahaja se npr. v drugi stavbi na dvoriπËu, ali je v isti stavbi pa ima poseben vhod), jo
popiπe kot sestavni del stanovanja in ne kot posebno stanovanje. LoËenih pomoænih prostorov
(shrambe, letne kuhinje ipd.), ki se ne uporabljajo celo leto, popisovalec ne popiπe.
»e se zaradi specifiËnega sistema gradnje prihaja v sobe neposredno s hodnika, iz verande ali dvoriπËa,
popisovalec popiπe vse prostore, ki jih gospodinjstvo uporablja, kot eno stanovanje.
 Enostanovanjska hiπa popisovalec oznaËi v primeru, ko je v stavbi samo eno stanovanje oziroma
se cela hiπa uporablja kot eno stanovanje.
 Etaæno stanovanje popisovalec oznaËi za eno ali veËsobno stanovanje v hiπi, bloku ali drugi vrsti
stavbe. Tudi hiπa, ki je bila grajena kot t.i. "druæinska" hiπa, ima lahko veË kot eno stanovanje, vendar
mora vsako od stanovanj imeti svoj vhod. V tem primeru popisovalec popiπe vsako od teh stanovanj
kot etaæno stanovanje. »e pa ima stavba npr. pritliËje in nadstropje, prostori v nadstropju pa imajo
vhod iz stopniπËa, ki vodi iz nekega prostora v pritliËju (npr. predsobe, dnevne sobe), je to eno stanovanje.
 Garsonjera popisovalec oznaËi za manjπe stanovanje z eno sobo, kopalnico, predsobo in majhno
t.i. Ëajno kuhinjo (manjπo kot 4 m²) ali brez nje.
 Posebna soba popisovalec oznaËi za stanovanje z eno sobo brez kuhinje in kopalnice. Lahko ima
predsobo, straniπËe ali shrambo, vendar je skupna uporabna povrπina teh pomoænih prostorov
manjπa od 6 m².
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 Naseljena soba v hotelu, domu, bolniπnici popisovalec oznaËi, Ëe npr. v sobi skupinskega
stanovanja (dom za starostnike, πtudentski dom, dijaπki dom ipd.) prebiva gospodinjstvo, ki ni
uporabnik storitev skupinskega stanovanja (npr. negovalka v domu za starostnike) ali Ëe gospodinjstvo
za svoje bivanje v Ëasu Popisa 2002 uporablja sobo hotela, bolniπnice.
Popisovalec vpiπe podatke za prostore, ki jih uporablja SAMO popisovano gospodinjstvo.
 Naseljen poslovni prostor popisovalec oznaËi za prostor, ki ni preurejen (adaptiran) v stanovanje,
v Ëasu Popisa 2002 pa ga gospodinjstvo uporablja za stanovanje (npr. naseljena prodajalna, pisarna
ipd.).
Popisovalec vpiπe podatke za prostore, ki jih uporablja SAMO popisovano gospodinjstvo.
 Zasilno naseljen prostor popisovalec oznaËi za prostor, ki po definiciji ni stanovanje niti naseljena
soba ali poslovni prostor, vendar se v Ëasu Popisa 2002 uporablja za stanovanje (klet, podstreπje,
garaæa, baraka, vagon, prikolica, πotor ipd.). Popiπe ga samo v primeru, Ëe je prostor naseljen.
Popisovalec vpiπe podatke za prostore, ki jih uporablja SAMO popisovano gospodinjstvo.

R 5 Lastniπtvo stanovanja:
zasebna last fiziËnih oseb
last dræave, obËin, javnih skladov
last javnih podjetij, javnih zavodov
last zasebnih druæb in drugih organizacij
(bank, zavarovalnic in drugih podjetij, zbornic, zadrug, zavodov)

last verskih ustanov, druπtev, politiËnih strank, sindikatov,
dobrodelnih ustanov ipd.
drugo (vpiπite):

lastniπtvo stanovanja

 Zasebna last fiziËnih oseb popisovalec oznaËi za stanovanje:
- ki je last Ëlanov gospodinjstva, oziroma oseb ki v njem prebivajo ali ga uporabljajo obËasno;
- ki je v zasebni lasti posameznikov, a ti v njih ne prebivajo, temveË stanovanje dajejo v najem;
- ki je v zasebni lasti posameznikov, a ni naseljeno.
 Last dræave, obËin, javnih skladov popisovalec oznaËi za stanovanje v lasti:
- dræave (npr. ministrstev, vladnih sluæb, vladnih agencij ipd.),
- obËin,
- javnih skladov (npr. stanovanjski sklad, sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sklad
zdravstvenega zavarovanja ipd.).
 Last javnih podjetij, javnih zavodov popisovalec oznaËi za stanovanje v lasti:
- javnih podjetij (npr. javnih gospodarskih sluæb s podroËja komunale, vodovoda, elektrogospodarstva,
in drugih javnih podjetij),
- javnih zavodov (univerze, vrtci, osnovne πole, srednje πole, knjiænice, drugi javni zavodi s podroËja
izobraæevanja, kulture in zdravstva).
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 Last zasebnih druæb in drugih organizacij popisovalec oznaËi za stanovanje, ki ni last javnega
sektorja, ampak je v lasti raznih zasebnih podjetij, bank, zavarovalnic in drugih podjetij, zadrug,
zavodov, ki niso javni ipd.
 Last verskih ustanov, druπtev, politiËnih strank, sindikatov, dobrodelnih ustanov ipd.
popisovalec oznaËi za stanovanje v lasti verskih ustanov in drugih organizacij (druπtva, politiËne
stranke, dobrodelne ustanove ipd.).
 Drugo popisovalec oznaËi, Ëe lastniπtva stanovanja ni moæno opredeliti z nobenim drugim ponujenim
odgovorom. Popisovalec vpiπe v predvidena okenca lastniπtvo stanovanja.

6 ©tevilo oseb v stanovanju:
V okenca popisovalec vpiπe πtevilo oseb v stanovanju potem, ko je popisal vse osebe v stanovanju.
Popisovalec podatek za posamezno stanovanje prepiπe iz Seznama stavb in stanovanj ST/PO iz stolpca E.
Popisovalec podatek vpiπe tudi za skupinsko stanovanje, v katerem prebivajo osebe, za katere ima
izpolnjene Popisne vpraπalnike za osebo P-3. Ravno tako vpiπe podatek za stanovanje, v katerem
so popisane osebe, ki zaËasno prebivajo v tujini.
Popisovalec vpiπe πtevilko 0 za:
- nenaseljeno stanovanje;
- stanovanje za poËitek in rekreacijo;
- stanovanje samo za opravljanje dejavnosti;
- drugo stanovanje, ki ga gospodinjstvo uporablja na istem naslovu.
»e v skupinskem stanovanju prebiva 100 oseb ali veË, popisovalec okenca za vpis preËrta s tremi Ërtami,
desno od preËrtanih okenc pa vpiπe podatek o πtevilu oseb v stanovanju.

7 ©tevilo gospodinjstev v stanovanju:
V okenca popisovalec vpiπe πtevilo gospodinjstev v stanovanju potem, ko je popisal vsa gospodinjstva
v stanovanju.
Popisovalec podatek prepiπe iz Seznama stavb in stanovanj ST/PO za posamezno stanovanje iz stolpca D.
Popisovalec podatek vpiπe tudi za skupinsko stanovanje, v katerem prebivajo osebe, za katere ima
izpolnjene Popisne vpraπalnike za osebo P-3. »e v skupinskem stanovanju prebiva skupinsko in/ali
zasebno gospodinjstvo, popisovalec vpiπe πtevilo vseh gospodinjstev v skupinskem stanovanju.
Popisovalec vpiπe πtevilko 0 za:
- nenaseljeno stanovanje;
- stanovanje za poËitek in rekreacijo;
- stanovanje samo za opravljanje dejavnosti;
- drugo stanovanje, ki ga gospodinjstvo uporablja na istem naslovu;
- stanovanje, v katerem so popisane samo osebe, ki zaËasno prebivajo v tujini;
- stanovanje, v katerem prebivajo samo osebe, ki niso gospodinjstvo (osebe, vpisane na drugi strani
Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO, v vrsticah od 01 do 05).
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R 8 Lega stanovanja v stavbi:
klet
podpritliËje
pritliËje
nadstropje (vpiπite πtevilko nadstropja):
dve etaæi ali veË
mansarda

 Klet popisovalec oznaËi za stanovanje v kleti (tla so pod povrπino zemljiπËa veË kot 1 m).
 PodpritliËje popisovalec oznaËi za stanovanje v podpritliËju (tla so pod povrπino zemljiπËa manj
kot 1 m).
 PritliËje popisovalec oznaËi za stanovanje v pritliËju (nad kletjo, podpritliËjem ali nad nivojem
zemljiπËa, Ëe stavba nima kleti). Ta odgovor oznaËi tudi za stanovanje v mednadstropju (med
pritliËjem in prvim nadstropjem) in za zasilno naseljene prostore (baraka, vagon, πotor ipd.).
 Nadstropje popisovalec oznaËi za stanovanje, ki je v prvem, drugem, tretjem itd. nadstropju in vpiπe
πtevilko nadstropja. Nadstropja se πtejejo od pritliËja navzgor. Kot nadstropje se ne πtejejo klet,
podpritliËje, pritliËje in mansarda. Odgovor popisovalec oznaËi tudi za stanovanja, ki so v dveh
etaæah v veËstanovanjski hiπi oziroma veËnadstropni stavbi (npr. bloku, stolpnici). V tem primeru
popisovalec vpiπe nadstropje, iz katerega je vhod v stanovanje.
 Dve etaæi ali veË popisovalec oznaËi za stanovanje, ki je v dveh ali veË etaæah (npr. v pritliËju in
prvem nadstropju). VeËinoma so to stanovanja v enostanovanjskih hiπah.
 Mansarda popisovalec oznaËi za stanovanje, ki se nahaja neposredno pod streπno konstrukcijo
stavbe.

R 9 Uporaba stanovanja:
©esti (6) odgovor oznaËite samo, Ëe izpolnjujete vpraπalnik πe za drugo
stanovanje, ki ga gospodinjstvo uporablja na istem naslovu. V tem primeru
vpiπite tudi IDGO.
samo za bivanje
za bivanje in opravljanje dejavnosti
samo za opravljanje dejavnosti
zaËasno nenaseljeno stanovanje

vpr. 11

nenaseljeno (zapuπËeno) stanovanje
drugo stanovanje, ki ga gospodinjstvo
uporablja na istem naslovu (6) IDGO

IDGO

za Ëas sezonskih del v kmetijstvu
za poËitek in rekreacijo

vpr.

10

»e je pri vpraπanju 4 oznaËen kateri od prvih πtirih odgovorov (enostanovanjska hiπa, etaæno stanovanje,
garsonjera, posebna soba), je pri vpraπanju 9 moæen katerikoli odgovor, Ëe pa je pri vpraπanju 4 oznaËen
kateri od zadnjih treh odgovorov (naseljena soba v hotelu, domu, bolniπnici, naseljen poslovni prostor
ali zasilno naseljen prostor), je pri vpraπanju 9 moæen samo eden od prvih dveh odgovorov (samo za
bivanje ali za bivanje in opravljanje dejavnosti).
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 Samo za bivanje popisovalec oznaËi za:
- stanovanje, ki ga uporablja eno ali veË gospodinjstev;
- stanovanje, v katerem so samo osebe, ki dejansko prebivajo drugje (zaËasno navzoËi);
- stanovanje Ëlanov gospodinjstva, ki zaËasno prebivajo v tujini, v njihovem stanovanju pa ne
stanuje nihËe.
 Za bivanje in opravljanje dejavnosti popisovalec oznaËi za stanovanje, ki ga gospodinjstvo
uporablja za bivanje in hkrati tudi za opravljanje dejavnosti (krojaπke, frizerske, Ëevljarske ipd.; za
oddajanje sob turistom, za advokaturo, slikarski atelje, zobno ambulanto, predstavniπtvo ipd.).
 Samo za opravljanje dejavnosti popisovalec oznaËi za stanovanje, v katerem nihËe ne stanuje,
se pa v celoti uporablja za opravljanje dejavnosti. Stanovanje v gradbenem smislu ni preurejeno
oziroma adaptirano v poslovne prostore. Sem niso vkljuËena stanovanja, ki se uporabljajo samo
za oddajanje turistom.
 ZaËasno nenaseljeno stanovanje popisovalec oznaËi za nenaseljeno (prazno) stanovanje:
- ki je novo in πe ni vseljeno, Ëeprav je vselitev æe dovoljena;
- ki je izpraznjeno zaradi preselitve, adaptacije, popravil;
- katerega lastnik æivi v drugem stanovanju, tega stanovanja pa ne uporablja in ga ne daje v najem
drugim osebam.
 Nenaseljeno stanovanje popisovalec oznaËi za stanovanje, ki je æe dalj Ëasa opuπËeno:
- ker se je lastnik izselil iz stanovanja, stanovanja pa ni dal v najem;
- ker je lastnik umrl, njegovi dediËi pa stanovanja niso dali v najem oziroma ga ne uporabljajo.
Popisovalec stanovanje popiπe kot nenaseljeno (zapuπËeno) samo, Ëe je v gradbenem smislu πe
uporabno oziroma ga je z razmeroma majhnimi popravili πe mogoËe usposobiti za stanovanje.
 Drugo stanovanje, ki ga gospodinjstvo uporablja na istem naslovu popisovalec oznaËi za
drugo, tretje itd. stanovanje, ki ga gospodinjstvo uporablja na istem naslovu (v isti stavbi ali na istem
dvoriπËu). V okenca popisovalec vpiπe identifikacijo gospodinjstva (IDGO), ki uporablja to stanovanje.
 Za Ëas sezonskih del v kmetijstvu popisovalec oznaËi za stanovanje, ki je po definiciji stanovanje,
a ga gospodinjstvo uporablja samo v Ëasu sezonskih del v kmetijstvu.
 Za poËitek in rekreacijo popisovalec oznaËi za stanovanje, ki je po definiciji stanovanje in se
obËasno ali veË mesecev v letu uporablja izkljuËno za poËitek in rekreacijo. Tako stanovanje je lahko
v poËitniπki hiπi, vili, v druæinski hiπi, majhni leseni hiπi, zidanici, veËstanovanjski stavbi ipd..
»e v stanovanju za poËitek in rekreacijo v Ëasu Popisa 2002 prebiva gospodinjstvo, popisovalec
oznaËi odgovor samo za bivanje.
Tudi bivalne prostore v tako imenovanih zidanicah popisovalec popiπe kot stanovanje za poËitek in
rekreacijo.
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10 Stanovanje za poËitek in rekreacijo je v
poËitniπki hiπi.
druæinski hiπi.
veËstanovanjski stavbi.

Odgovor popisovalec oznaËi, Ëe je pri vpraπanju 9 oznaËil odgovor za poËitek in rekreacijo.
 PoËitniπki hiπi popisovalec oznaËi za stanovanje, ki je zgrajeno ali kupljeno samo za poËitek in
rekreacijo (v poËitniπki hiπi, vili, ribiπki in lovski koËi, brunarici, zidanici ipd.), ne glede na vrsto
materiala, iz katerega je zgrajeno.
 Druæinski hiπi popisovalec oznaËi za stanovanje, ki ni bilo zgrajeno za poËitek in rekreacijo oziroma
se je vËasih uporabljalo za bivanje, v Ëasu Popisa 2002 pa se uporablja izkljuËno za poËitek in
rekreacijo.
 VeËstanovanjski stavbi popisovalec oznaËi za stanovanje za poËitek in rekreacijo v veËstanovanjski
stavbi (apartmaji ipd.).

R 11 Skupna povrπina stanovanja v m²:
Odgovor popisovalec vpiπe v celih πtevilkah, desno poravnano.
Skupna povrπina stanovanja je seπtevek povrπin vseh sob, kuhinje, pomoænih prostorov (kopalnice,
straniπËa, predsobe, preddverja), sob, ki so manjπe od 6 m² ter povrπin zaprtih teras in verand.
V povrπino je vπteta tudi povrπina pod vzidanimi omarami.
V povrπino stanovanja je vπteta tudi:
- povrπina sobe in kuhinje, ki sta gradbeno loËeni od stanovanja, vendar se celo leto uporabljata
kot sestavni del stanovanja;
- povrπina sob, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.
V povrπino stanovanja ni vπteta:
- povrπina odprtih teras, balkonov in loæ;
- povrπina gradbeno loËenih pomoænih prostorov (npr. letne kuhinje, kopalnice, straniπËa);
- povrπina pod pregradnimi in zunanjimi zidovi;
- povrπina garaæ, kleti, podstreπij, neprimernih za bivanje;
- povrπina sob in prostorov namenjenih izkljuËno oddajanju turistom.

R12 ©tevilo sob v stanovanju:
Soba je prostor, namenjen za bivanje, ki je od drugih stanovanjskih prostorov loËen z zidovi, ima
neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6 m2 povrπine.
Pri πtevilu sob se upoπteva tudi gradbeno loËeno sobo, ki jo gospodinjstvo celo leto uporablja kot del
svojega stanovanja in tudi sobo, v kateri se opravlja kakπna dejavnost. Soba, ki je namenjena izkljuËno
oddajanju turistom se ne upoπteva.
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Sob, manjπih od 6 m2, se ne upoπteva v skupnem πtevilu sob, Ëeprav je njihova povrπina vπteta v
skupno povrπino stanovanja.
»e v stanovanju ni sob s povrπino vsaj 6 m2, mora popisovalec v predvidena polja vpisati 0.

13 »e se stanovanje uporablja za opravljanje dejavnosti,
vpiπite πtevilo sob, ki se uporabljajo
samo za opravljanje dejavnosti:
Popisovalec vpiπe πtevilo sob, ki se uporabljajo izkljuËno za opravljanje dejavnosti.
Odgovor popisovalec vpiπe za stanovanje, ki se uporablja za bivanje in opravljanje dejavnosti oziroma
samo za opravljanje dejavnosti. »e se stanovanje uporablja za bivanje in opravljanje dejavnosti, nobena
izmed sob pa ni izkljuËno namenjena opravljanju dejavnosti, popisovalec v predvidena okenca vpiπe 0.
Sobe, namenjene izkljuËno oddajanju turistom, se ne upoπteva.
»e se stanovanje uporablja samo za opravljanje dejavnosti, mora biti πtevilo sob za opravljanje dejavnosti
pri vpraπanju 13 enako πtevilu sob pri vpraπanju 12.
Oddajanje sob podnajemnikom se ne πteje kot dejavnost.

R 14 Kuhinja v stanovanju:
da

vpr.

15

ne

vpr.

16

 Da popisovalec oznaËi, Ëe ima stanovanje prostor, ki je bil pri gradnji ali kasneje pri predelavi
(adaptaciji) namenjen za kuhinjo in se v Ëasu Popisa 2002 uporablja kot kuhinja.
Kuhinja je tudi t.i. Ëajna kuhinja in gradbeno loËena kuhinja, ki jo gospodinjstvo celo leto uporablja kot
sestavni del svojega stanovanja.
 Ne popisovalec oznaËi, Ëe stanovanje nima kuhinje, oziroma Ëe gospodinjstvo kuha na hodniku, v
shrambi, kopalnici ali v drugem pomoænem prostoru.

R 15 Povrπina kuhinje v m²:
Odgovor popisovalec oznaËi, Ëe je pri vpraπanju 14 oznaËil odgovor da. Popisovalec vpiπe odgovor v
celih πtevilkah, desno poravnano.
»e je kuhinja sestavljena iz dveh delov, iz jedilnega kota in iz delovnega prostora (t.i. kuhinjske niπe),
ki med seboj nista povsem loËena z zidom, popisovalec vpiπe povrπino celega prostora kot kuhinjo.
Dnevno sobo ob kuhinji pa popiπe kot sobo, Ëeprav od kuhinje ni loËena z zidom.
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R16 Kopalnica v stanovanju:
da
ne

 Da popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju prostor s kadjo ali prho, v katerem sta napeljana vodovod
in kanalizacija, ne glede na to, ali sta prikljuËena na javno komunalno omreæje ali na kakπen drug
objekt.
 Ne popisovalec oznaËi, Ëe v stanovanju ni kopalnice ali je ta zunaj stanovanja v isti stavbi.

R17 StraniπËe v stanovanju:
na izpiranje
brez izpiranja
v stanovanju ni straniπËa

StraniπËe v stanovanju je lahko v posebnem prostoru ali v kopalnici.
 Na izpiranje popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju straniπËe na izpiranje. Tako straniπËe ima
napravo za izpiranje z vodo pod pritiskom, ne glede na to, ali je napeljava prikljuËena na kanalizacijsko
omreæje oziroma greznico ali ne.
 Brez izpiranja popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju straniπËe brez izpiranja.
 V stanovanju ni straniπËa popisovalec oznaËi, Ëe v stanovanju ni straniπËa ali je to zunaj stanovanja
v isti stavbi ali na dvoriπËu.

R18 Drugi prostori v sklopu stanovanja:
OznaËite lahko veË odgovorov.
balkon
terasa
atrij
zimski vrt
shramba
klet
nobenega od naπtetih prostorov ni v sklopu stanovanja

Pri tem vpraπanju popisovalec lahko oznaËi veË odgovorov.
 Balkon je nad pritliËjem ali viπje postavljen ograjen pomol v steni, ki je z notranjostjo povezan z
vrati in ima vsaj 1 m² povrπine.
 Terasa je prostor na delu stavbe ali ob njej.
 Atrij je notranje dvoriπËe, ki ga obdajajo elementi stavbe. Lahko nastane tudi z vrstno zazidavo hiπ
v obliki Ërke L, H in U.
 Zimski vrt je zastekljen prostor na delu stavbe ali ob njej (npr. podaljπek dnevne sobe na vrt).
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 Shramba je prostor namenjen shranjevanju æivil.
 Klet je etaæa pod pritliËjem oziroma pod nivojem zemljiπËa. Odgovor popisovalec vpiπe za
veËstanovanjske stavbe in individualne hiπe.
 Nobenega od naπtetih prostorov ni v sklopu stanovanja popisovalec oznaËi, Ëe v sklopu
stanovanja ni nobenega od navedenih prostorov.

Napeljave v stanovanju
V stanovanju je napeljava vodovoda, kanalizacije, elektriËnega toka, plina in centralnega ogrevanja, Ëe
je ustrezna napeljava vsaj v enem prostoru stanovanja. Pri tem ni pomembno, ali je prikljuËena na javno
komunalno omreæje ali na kakπen drug objekt. Odgovor o napeljavi vodovoda in kanalizaciji, ki v Ëasu
Popisa 2002 πe ni prikljuËena, popisovalec oznaËi glede na vrsto napeljave, ki bo prikljuËena.

R19 Napeljava vodovoda:
iz vodovodnega omreæja
iz lastne kapnice
iz lastnega zajetja
ni napeljave

 Iz vodovodnega omreæja popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju vodovod prikljuËen na javno
vodovodno omreæje. Javno vodovodno omreæje je omreæje s pripadajoËimi objekti in napravami, ki
zagotavlja oskrbo s pitno vodo najmanj petim gospodinjstvom ali dvajsetim ljudem in je v upravljanju
izvajalca javne sluæbe. Ta odgovor je potrebno oznaËiti tudi Ëe upravljavec ni izvajalec javne sluæbe.
 Iz lastne kapnice popisovalec oznaËi, Ëe je vodovodna napeljava v stanovanju prikljuËena na
kapnico. Kapnica je objekt za oskrbo s pitno vodo, ki ima vsaj zbiralno povrπino, iz katere se nabira
voda, filter za ËiπËenje vode in zbiralnik.
 Iz lastnega zajetja popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju vodovodna napeljava prikljuËena na
lastno zajetje. Lastno zajetje je vodni vir za manj kot pet gospodinjstev oziroma dvajset ljudi.
 Ni napeljave popisovalec oznaËi, Ëe stanovanje nima vodovodne napeljave (je brez tekoËe pitne
vode), ali je tekoËa pitna voda zunaj stanovanja v isti stavbi ali na dvoriπËu.

R 20 Napeljava kanalizacije:
kanalizacijsko omreæje
nepretoËna greznica
pretoËna greznica
prosti izpust v okolje
ni napeljave

 Kanalizacijsko omreæje popisovalec oznaËi, Ëe je napeljava kanalizacije v stanovanju prikljuËena
na javno kanalizacijsko omreæje. Kanalizacijsko omreæje je sistem za odvajanje odpadnih in
padavinskih voda od prikljuËkov v naselju do izliva v odprte vode, zemljo ali Ëistilne naprave.
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 NepretoËna greznica popisovalec oznaËi, Ëe je napeljava kanalizacije v stanovanju prikljuËena na
nepretoËno oziroma urejeno greznico. NepretoËna greznica je neprepusten zbiralnik odpadne vode
iz posameznega objekta, iz katerega se odvaæa zbrana odpadna voda in izloËeno blato na komunalno
Ëistilno napravo. NepretoËna greznica se lahko prazni samo z odvozom blata.
 PretoËna greznica popisovalec oznaËi, Ëe je napeljava kanalizacije v stanovanju prikljuËena na
pretoËno oziroma neurejeno greznico. PretoËna greznica je zbiralnik odpadne vode iz posameznega
objekta, iz katerega se lahko odpadna voda in izloËeno blato odvajata na tri naËine in sicer z odvozom
blata, izpustom v podtalnico ali izpustom v povrπinske vode.
 Prosti izpust v okolje popisovalec oznaËi, Ëe se odpadna voda iz cevi, ki je izpeljana iz objekta,
izliva neposredno v okolje (prosto po povrπini, v kanal ob hiπi, v potok, v reko, v jezero, v morje ipd.).
 Ni napeljave popisovalec oznaËi, Ëe v stanovanju ni napeljave vodovoda niti straniπËa na izpiranje.

R 21 Napeljava elektrike:
da
ne

 Da popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju ali vsaj v enem prostoru stanovanja napeljava elektriËnega
toka.
Ni pomembno, ali je napeljava prikljuËena na omreæje ali ne.

R 22 Napeljava plina:
plinovodno omreæje zemeljskega plina
plinovodno omreæje utekoËinjenega naftnega plina
lastna cisterna ali cisterna za nekaj sosednjih stavb
ni napeljave

 Plinovodno omreæje zemeljskega plina popisovalec oznaËi, Ëe je napeljava prikljuËena na javni
plinovod zemeljskega plina.
 Plinovodno omreæje utekoËinjenega naftnega plina popisovalec oznaËi, Ëe je napeljava prikljuËena
na javni plinovod utekoËinjenega naftnega plina.
 Lastna cisterna ali cisterna za nekaj sosednjih stavb popisovalec oznaËi, Ëe ima stanovanje
napeljavo utekoËinjenega naftnega plina (propan-butan) iz lastne cisterne ali cisterne za nekaj stavb.
 Ni napeljave popisovalec oznaËi, Ëe stanovanje nima napeljave plina.
Kot napeljave plina ne upoπtevajte plinskih jeklenk (propan-butan), ki so nameπËene v stanovanju.
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da

R 23 PrikljuËek na telefonsko omreæje:

ne

 Da popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju prikljuËek na fiksno telefonsko omreæje.

R 24 PrikljuËek na omreæje za kabelsko TV:

da
ne

 Da popisovalec oznaËi, Ëe je v stanovanju prikljuËek na omreæje kabelske televizije.
da

R 25 Napeljava centralnega ogrevanja:

ne

 Da popisovalec oznaËi za stanovanje, ki ima napeljavo centralnega ogrevanja ali napeljavo etaænega
centralnega ogrevanja.
Stanovanje ima centralno ogrevanje tudi v primeru, Ëe v stanovanju obstaja napeljava za centralnoetaæno ogrevanje, a se obstojeËa napeljava ne uporablja.

R 26 NaËin ogrevanja v zadnji kurilni sezoni:
daljinsko (toplarna ali veËja obmoËna kotlarna)
kotlarna, ki oskrbuje nekaj sosednjih stavb

vpr.

29

vpr.

27

centralna kurilna naprava samo za vaπo stavbo
(v hiπi, bloku)

etaæno centralno ogrevanje (samo za stanovanje)
stanovanje ni centralno ogrevano (ogreva se z raznimi

peËmi, kamini)

stanovanje ni ogrevano

vpr.

29

Stanovanje je ogrevano, Ëe je ogrevan vsaj en prostor v stanovanju, ne glede na to, ali se v tem prostoru
tudi kuha.
 Daljinsko popisovalec oznaËi za stanovanje, ki prejema toplotno energijo iz toplarne ali kotlarne,
ki oskrbuje mesto ali veËje obmoËje. Oskrba se vrπi preko javnega podjetja za distribucijo daljinske
toplote.
 Kotlarna, ki oskrbuje nekaj sosednjih stavb popisovalec oznaËi za stanovanje, ki prejema toplotno
energijo iz skupne kotlarne v eni od stavb ali iz drugega vira toplote, ki oskrbuje nekaj sosednjih
stavb.
 Centralna kurilna naprava samo za vaπo stavbo popisovalec oznaËi, Ëe ima enostanovanjska
ali veËstanovanjska hiπa (stavba), v kateri je stanovanje, lastno kotlovnico, ki oskrbuje stanovanje(-a)
v tej stavbi.
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 Etaæno centralno ogrevanje popisovalec oznaËi za stanovanje, kjer je ogrevanje napeljano samo
v enem ali pa v veË stanovanjih v veËstanovanjskem objektu (blok, hiπa ipd.), ki sicer nima skupne
napeljave centralnega ogrevanja.
 Stanovanje ni centralno ogrevano popisovalec oznaËi za stanovanja, ki nimajo centralnega
ogrevanja, ampak se ogrevajo z raznimi individualnimi ogrevali (peËmi na trdna goriva, plin, olje
in elektriko ali kamini).
 Stanovanje ni ogrevano popisovalec oznaËi za stanovanja, ki niso ogrevana.

27 Vir ogrevanja v zadnji kurilni sezoni:
OznaËite lahko veË odgovorov.
premog, premogovi briketi (1)
les in lesni odpadki (2)
kurilno olje (3)
elektrika (4)
zemeljski plin (5)
utekoËinjeni naftni plin (propan - butan) (6)
sonËna energija (7)
drugo (8) (vpiπite):

drugi vir ogrevanja

Popisovalec oznaËi vire ogrevanja, ki so se uporabljali v zadnji kurilni sezoni (od 15. 10. 2001 do
popisovanja). OznaËi lahko veË odgovorov.

28 »e ste pri vpraπanju 27 oznaËili veË kot en vir,
vpiπite πtevilËno oznako glavnega vira ogrevanja:
Odgovor popisovalec vpiπe, Ëe je pri vpraπanju 27 oznaËil veË kot en odgovor.
Popisovalec vpiπe πtevilko, ki je zapisana v oklepaju pri tistem viru ogrevanja, ki se je v zadnji kurilni
sezoni najveË uporabljal.
»e je popisovalec pri vpraπanju 27 oznaËil samo en odgovor, vpraπanja 28 ne izpolnjuje.
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R 29 Ali je bilo stanovanje kdaj prenovljeno?
Da.
Ne.

Vpiπite leto zadnje prenove:
leto

»e popisovalec oznaËi odgovor da, mora v predvidena polja vpisati tudi leto zadnje prenove stanovanja.
Popisovalec vpiπe πtirimestno letnico.
Upoπtevati mora prenove in druga velika dela, s katerimi se lahko spremenijo zunanje in notranje
stene, razporeditev ali namen prostorov, podaljπa materialna æivljenjska doba stanovanja in bistveno
poveËa njegova vrednost.
Kot prenovo stanovanja popisovalec upoπteva tudi predelavo podstreπja v mansardno stanovanje,
predelavo kleti ali poslovnega prostora v stanovanje ipd..
Popisovalec ne upoπteva vzdræevalnih del, npr. barvanja, lakiranja parketa, zamenjave oken, vrat ipd..
Z vzdræevalnimi deli se ohranja uporabna vrednost stanovanja in omogoËa njegova normalna uporaba.
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6. POPISNI VPRA©ALNIK ZA OSEBO P-3
S Popisnim vpraπalnikom za osebo P-3 bodo zbrani podatki o osebi, ki so predvideni v 6. Ëlenu Zakona
o popisu in jih Urad ni mogel prevzeti iz ustreznih administrativnih ali statistiËnih podatkovnih virov.
Izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisni vpraπalnik za osebo P-3 lahko izpolni:
• popisovalec v celoti,
• popisovana oseba sama (vpraπanja od 22 do 49) - samopopis,
• odrasel Ëlan gospodinjstva za druge Ëlane gospodinjstva (vpraπanja od 22 do 49) - samopopis.

VPRA©ANJA OD 1 DO 21 OBVEZNO IZPOLNI POPISOVALEC.

R1 Priimek, Ime
priimek

ime

Priimek in ime sta na Popisnih vpraπalnikih za osebo P-3 rednega predizpisa æe izpisana v celoti.
Popisovalec izpisanih priimkov in imen na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 ne popravlja.

»e je popisovana oseba spremenila priimek oziroma ime, popisovalec spremenjen priimek oziroma
ime vpiπe v Seznam Ëlanov gospodinjstva POM/GO.

»e uporabi rezervne Popisne vpraπalnike za osebo P-3, priimke in imena prepiπe iz Seznama oseb v
gospodinjstvu POM/GO.

R 2 Naslov
Naselje
naselje

Ulica
ulica

Na predizpisanih Popisnih vpraπalnikih za osebo P-3 je izpisan naslov stalnega oziroma zaËasnega
prebivaliπËa osebe. Predizpisanega naslova popisovalec v primeru preπtevilËenja oziroma preimenovanja
ne popravlja.
»e na predizpisanem Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 ni izpisana hiπna πtevilka, popisovalec pa
na terenu ugotovi dejansko hiπno πtevilko, jo vpiπe v ustrezna okenca.
Na vse Popisne vpraπalnike za osebo P-3 rezerve popisnega okoliπa oziroma dræavne rezerve mora
popisovalec vpisati celoten naziv naselja in ulice (Ëe ima naselje uliËni sistem) ter vpisati hiπno πtevilko
oziroma dodatek, Ëe ga hiπna πtevilka ima. »e naselje nima uliËnega sistema, imena naselja v polje
Ulica ni potrebno ponovno vpisati.
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»e popisovalec na terenu ugotovi, da stavba nima hiπne πtevilke, v njej pa prebivajo osebe oziroma
so v njej stanovanja, ki jih je po Navodilih za popisovanje treba popisati, v predvidena okenca
namesto hiπne πtevilke vpiπe B© (brez πtevilke).

R 3 EM©O (enotna matiËna πtevilka obËana)
D

D

M

M

L

L

L

EM©O je na veËini predizpisanih Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3 æe izpisan v celoti. Samo pri
osebah, ki imajo neveljaven EM©O, so na zadnjih πestih mestih izpisane niËle oziroma je na zadnjem
mestu za niËlami πtevilka. V tem primeru spol pri vpraπanju 4 ni oznaËen.
Na vse Popisne vpraπalnike za osebo P-3 rezerve popisnega okoliπa oziroma dræavne rezerve mora
EM©O vpisati popisovalec. Popisovana oseba mu mora v tem primeru posredovati ustrezen dokument,
na katerem je vpisan EM©O (npr. osebna izkaznica, potni list, vozniπko dovoljenje, za otroke tudi rojstni
list). »e popisovalec EM©O za osebo ne more pridobiti, v prvih sedem okenc vpiπe datum rojstva osebe,
naslednjih πest okenc pa pusti praznih. Pri vpisu datuma rojstva upoπteva naslednja pravila:
• v okenci, oznaËeni s Ërkama DD, vpiπe dan rojstva tako, da vpiπe tudi vodilne niËle (01, 02,...);
• v okenci, oznaËeni s Ërkama MM, vpiπe mesec rojstva tako, da vpiπe tudi vodilne niËle
(januar - 01, februar - 02,...);
• v okenca, oznaËena s Ërkami LLL, vpiπe leto rojstva tako, da vpiπe letnico rojstva brez prve πtevilke,
ki oznaËuje tisoËletje (npr. 1954 - 954, 2001 - 001).
Datum rojstva 9. april 1965 se vpiπe:
D

D

M

M

L

L

L

R 4 Spol
moπki

æenski

Spol je na predizpisanih Popisnih vpraπalnikih za osebo P-3 πe oznaËen z znakom X, razen pri osebah,
ki nimajo veljavnega EM©O. V tem primeru spol oznaËi popisovalec. OznaËi ga tudi na vseh Popisnih
vpraπalnikih za osebo P-3 rezerve popisnega okoliπa oziroma dræavne rezerve.

5 Izpolnjevanje vpraπalnika
Popisana oseba (samopopis)
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis)
V navzoËnosti popisane osebe.
Oseba ni bila navzoËa, izjava P-3/NV je.
Oseba ni bila navzoËa, izjave P-3/NV ni.
Izjava P-3/NV ni potrebna.

vpr.

Popisovalec
V navzoËnosti popisane osebe.
Oseba ni bila navzoËa, izjava P-3/NV je.
Oseba ni bila navzoËa, izjave P-3/NV ni.
Izjava P-3/NV ni potrebna.
Vpraπalnik NI IZPOLNJEN.

vpr.

6

7
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Za osebe, ki so Popisni vpraπalnik za osebo P-3 izpolnile same (samopopis), popisovalec odgovor
oznaËi πele ob pregledu oziroma prevzemu popisnih vpraπalnikov, glede na to, kdo v gospodinjstvu je
izpolnjeval Popisne vpraπalnike za osebo P-3 za Ëlane gospodinjstva.
Popisana oseba (samopopis) popisovalec oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik za osebo P-3 z metodo
samopopisa dejansko izpolnila popisana oseba sama. Izjava P-3/NV ni potrebna.
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis) - v navzoËnosti popisane osebe popisovalec oznaËi, Ëe
je odgovore na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 za popisano osebo, staro 14 let ali veË, vpisoval
drug Ëlan njenega gospodinjstva. Izjava P-3/NV ni potrebna.
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis) - oseba ni bila navzoËa, izjava P-3/NV je popisovalec
oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik za osebo P-3 za popisano osebo, staro 14 let ali veË, izpolnil drug
Ëlan njenega gospodinjstva, popisana oseba pa ob izpolnjevanju zaradi odsotnosti ni bila navzoËa.
V tem primeru odgovora na vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti ter veroizpovedi na Popisnem
vpraπalniku za osebo P-3 za to osebo ne smeta biti oznaËena. Izjavo P-3/NV je popisovalec v
gospodinjstvu prevzel v zaprti kuverti skupaj z Popisnim vpraπalnikom za osebo P-3. Kuverto odda
v poπtni nabiralnik.
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis) - oseba ni bila navzoËa, izjave P-3/NV ni popisovalec
oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik za osebo P-3 za popisano osebo, staro 14 let ali veË, izpolnil drug
Ëlan njenega gospodinjstva, popisana oseba pa ob izpolnjevanju zaradi odsotnosti ni bila navzoËa.
Pri odgovorih na vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi je oznaËen odgovor Odgovor
ni moæen, ker za odsotno osebo ni izjave P-3/NV.
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis ) - izjava P-3/NV ni potrebna popisovalec oznaËi na vsak
Popisni vpraπalnik za osebo P-3, na katerem je popisana oseba, ki πe ni dopolnila 14 let.
Popisovalec - v navzoËnosti popisane osebe popisovalec oznaËi, kadar je Popisni vpraπalnik za
osebo P-3, ob navzoËnosti popisovane osebe, stare 14 let ali veË, v celoti izpolnil sam. Izjava
P-3/NV ni potrebna.
Popisovalec - oseba ni bila navzoËa, izjava P-3/NV je popisovalec oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik
za osebo P-3 v celoti izpolnil sam, popisana oseba, stara 14 let ali veË, pa ob izpolnjevanju zaradi
odsotnosti ni bila navzoËa. Odgovora na vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti ter veroizpovedi na
Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 popisovalec ne sme oznaËiti, ampak morata biti oznaËena na
Izjavi P-3/NV, ki jo je popisovalec prevzel v zaprti kuverti v gospodinjstvu. Kuverto odda v poπtni
nabiralnik.
Popisovalec - oseba ni bila navzoËa, Izjave P-3/NV ni popisovalec oznaËi, Ëe je Popisni vpraπalnik
za osebo P-3 v celoti izpolnil sam, popisana oseba, stara 14 let ali veË, pa ob izpolnjevanju zaradi
odsotnosti ni bila navzoËa. Pri odgovoru na vpraπanji o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi
na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 oznaËi odgovor Odgovor ni moæen, ker za odsotno osebo
ni izjave P-3/NV.
Popisovalec - izjava P-3/NV ni potrebna popisovalec oznaËi na vsak Popisni vpraπalnik za osebo
P-3, ki ga je izpolnil za osebo, ki πe ni dopolnila 14 let.
Vpraπalnik NI IZPOLNJEN popisovalec oznaËi samo na predizpisanih Popisnih vpraπalnikih za
osebo P-3 v primeru, da z osebo iz razliËnih vzrokov ni mogel vzpostaviti stika oziroma oseba ni
veË prebivalec popisnega okoliπa, v katerem popisuje.
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Povezava odgovorov vpraπanja 5 z odgovori na vpraπanji 29 in 30 ter Izjave P-3/NV
Izpolnjevanje vpraπalnika

VPR. 29 in 30

Popisana oseba (samopopis)
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis) v navzoËnosti popisane osebe
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis) oseba ni bila navzoËa, izjava P-3/NV je
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis) oseba ni bila navzoËa, izjave P-3/NV ni
Drug Ëlan gospodinjstva (samopopis ) izjava P-3/NV ni potrebna
Popisovalec - v navzoËnosti popisane osebe
Popisovalec - oseba ni bila navzoËa, izjava P-3/NV je
Popisovalec - oseba ni bila navzoËa, izjave P-3/NV ni

NI
POTREBNA
NI
POTREBNA
NE SMETA BITI
IZPOLNJENI
ODGOVOR NI
MOÆEN...

PREVZETA V
KUVERTI
PO
PO©TI
NI
POTREBNA
NI
POTREBNA

NE SMETA BITI
IZPOLNJENI
ODGOVOR NI
MOÆEN...

PREVZETA V
KUVERTI
PO
PO©TI
NI
POTREBNA
IZJAVE
NE BO

Popisovalec - izjava P-3/NV ni potrebna
NE SMETA BITI
IZPOLNJENI

Vpraπalnik NI IZPOLNJEN

P-3/NV

6 Zakaj oseba ni popisana?
Prebiva drugje v Sloveniji.
Pred veË kot enim letom se je odselila v tujino.
ZaËasno prebiva v tujini.
V Ëasu popisa je nedosegljiva.

Konec
izpolnjevanja P-3.

Je umrla.
Na naslovu je neznana.
Ni sodelovala.

Odgovor vpiπe popisovalec in z njim opredeli, zakaj Popisnega vpraπalnika za osebo P-3 ni uspel izpolniti
oziroma zakaj oseba, za katero ima predizpisan Popisni vpraπalnik za osebo P-3, ni popisana.
Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3 je odvisno od razloga, ki ga je popisovalec
oznaËil pri vpraπanju 6.
Prebiva drugje v Sloveniji popisovalec oznaËi za osebo, ki ne prebiva veË na predizpisanem
naslovu, ker se je v Ëasu od priprave podatkov za predizpis do popisovanja preselila ali pa na tem
naslovu dejansko ne prebiva veË, Ëeprav ima na tem naslovu πe vedno prijavljeno stalno oziroma
zaËasno prebivaliπËe. Popisovalec ta odgovor oznaËi samo v primeru, Ëe je od drugih Ëlanov
gospodinjstva oziroma od drugih oseb, ki prebivajo na tem naslovu ali od sosedov, uspel pridobiti
ta podatek.
Popisovalec ta odgovor oznaËi tudi za osebo, za katero v gospodinjstvu oziroma od drugih oseb
izve, da prebiva v domu za starostnike.
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Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisovalec osebe, ki prebiva drugje v Sloveniji, NE VPI©E v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO, na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 NE VPI©E identifikacij popisnega vpraπalnika
(IDST in IDGO) in za to osebo ZAKLJU»I popisovanje. Ker takega Popisnega vpraπalnika za
osebo P-3 popisovalec ne more razporediti v nobeno stanovanje oziroma gospodinjstvo, ga
uvrsti na zaËetek mape z æe izpolnjenimi vpraπalniki pred prvo stavbo (stanovanje), ki jo (ga)
je æe popisal.
Pred veË kot enim letom se je odselila v tujino popisovalec oznaËi za osebo, ki ne prebiva veË
na predizpisanem naslovu, ker se je preselila v tujino, v Sloveniji pa svojega stalnega oziroma
zaËasnega prebivaliπËa ni odjavila. Odseljena oseba nima veË trdnih vezi s svojim prebivaliπËem
v Sloveniji in se vanj verjetno ne bo veË vrnila. Popisovalec ta odgovor oznaËi samo v primeru, Ëe
je od drugih Ëlanov gospodinjstva oziroma od drugih oseb, ki prebivajo na tem naslovu ali od sosedov,
uspel pridobiti ta podatek.
Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisovalec osebe, ki prebiva v tujini veË kot eno leto, NE VPI©E v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO, na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 NE VPI©E identifikacij vpraπalnika (IDST in IDGO)
in za to osebo ZAKLJU»I popisovanje. Ker takega Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
popisovalec ne more razporediti v nobeno stanovanje oziroma gospodinjstvo, ga uvrsti na
zaËetek mape z æe izpolnjenimi vpraπalniki pred prvo stavbo (stanovanje), ki jo (ga) je æe popisal.
ZaËasno prebiva v tujini popisovalec oznaËi samo za osebe, ki zaËasno prebivajo v tujini, v Sloveniji
pa imajo πe vedno prijavljeno stalno prebivaliπËe. Oseba, ki zaËasno prebiva v tujini, πe vedno
ohranja stike s svojim prebivaliπËem (obiski, dopust) in se bo vanj verjetno po doloËenem Ëasu πe
vrnila. Za te osebe popisovalec na Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO, v stolpec 12, VPI©E
πifro 4 ali 7, v stolpcu 13 pa oznaËi X .
Popisovalec ta odgovor oznaËi, Ëe VSI Ëlani gospodinjstva zaËasno prebivajo v tujini. Tako
gospodinjstvo ima v Sloveniji lahko stanovanje, v nekaterih primerih pa stanovanja v Sloveniji nima
veË. Popisovalec ta odgovor oznaËi samo v primeru, Ëe je od drugih oseb, ki prebivajo na tem naslovu
oziroma od sosedov, uspel pridobiti ta podatek.
Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisovalec osebe, ki zaËasno prebivajo v tujini (celotno gospodinjstvo zaËasno prebiva v tujini),
VPI©E v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 VPI©E
identifikacije popisnega vpraπalnika (IDST in IDGO) in za te osebe IZPOLNI vse z Navodili za
popisovanje zahtevane podatke v Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO. Te nato PREPI©E
na posamezen Popisni vpraπalnik za osebo P-3. Vpraπanj od 16 do 49 na Popisnem vpraπalniku
za osebo P-3 popisovalec NE IZPOLNJUJE.
»e ima gospodinjstvo v Sloveniji stanovanje, ga popiπe kot doloËajo navodila za izpolnjevanje
Popisnih vpraπalnikov za stavbo P-1 in za stanovanje P-2.
»e gospodinjstvo v Sloveniji nima stanovanja oziroma ga popisovalec ne more doloËiti, na
Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2, pri vpraπanju 1, oznaËi odgovor Vpraπalnik NI
IZPOLNJEN, pri vpraπanju 2 pa odgovor Stanovanje ne obstaja. Popisni vpraπalnik za stavbo
P-1 izpolni v skladu z Navodili za popisovanje.
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V Ëasu popisa je nedosegljiva popisovalec oznaËi samo za osebo, s katero ni uspel vzpostaviti
stika. Na naslovu, predizpisanem na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3, je v πtirih poizkusih ni
uspel najti, kljub temu, da je v gospodinjstvu trikrat pustil Obvestilo o ponovnem obisku popisovalca.
Popisovalec ta odgovor oznaËi, Ëe so VSI Ëlani gospodinjstva nedosegljivi, popisovalec pa je
od drugih oseb, ki prebivajo na tem naslovu oziroma od sosedov, uspel pridobiti podatek, da oseba,
za katero ima predizpisan Popisni vpraπalnik za osebo P-3, na naslovu dejansko prebiva.
Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisovalec osebe, ki so nedosegljive (celotno gospodinjstvo je nedosegljivo), VPI©E v Seznam
oseb v gospodinjstvu POM/GO, na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 VPI©E identifikacije
popisnega vpraπalnika (IDST in IDGO) in za te osebe IZPOLNI vse z navodili zahtevane podatke
v Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO. Te nato PREPI©E na vsak posamezen Popisni
vpraπalnik za osebo P-3. Vpraπanj od 16 do 49 na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 popisovalec
NE IZPOLNJUJE. V skladu z Navodili za popisovanje izpolni tudi Popisni vpraπalnik za stavbo
P-1 in Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2, v katerem gospodinjstvo prebiva.
Je umrla popisovalec oznaËi za osebo, ki je v Ëasu od priprave podatkov do kritiËnega trenutka
popisa umrla. Popisovalec ta odgovor oznaËi samo v primeru, Ëe je od drugih Ëlanov gospodinjstva
oziroma od drugih oseb, ki prebivajo na tem naslovu ali od sosedov, uspel pridobiti ta podatek.
Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisovalec osebe, ki je umrla, NE VPI©E v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, na Popisni
vpraπalnik za osebo P-3 NE VPI©E identifikacij popisnega vpraπalnika (IDST in IDGO) in za to
osebo ZAKLJU»I popisovanje. Ker takega Popisnega vpraπalnika za osebo P-3 popisovalec
ne more razporediti v nobeno stanovanje oziroma gospodinjstvo, ga uvrsti na zaËetek mape z
æe izpolnjenimi vpraπalniki pred prvo stavbo (stanovanje), ki jo (ga) je æe popisal.
Na naslovu je neznana popisovalec oznaËi za osebo, za katero ima predizpisan Popisni vpraπalnik
za osebo P-3, vendar te osebe na tem naslovu nihËe ne pozna oziroma popisovalec o tej osebi ni
uspel pridobiti podatka, na osnovi katerega bi lahko doloËil drug razlog, zakaj oseba ni popisana.
Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisovalec osebe, ki je na tem naslovu neznana, NE VPI©E v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO, na Popisni vpraπalnik za osebo P-3 NE VPI©E identifikacij popisnega vpraπalnika
(IDST in IDGO) in za to osebo ZAKLJU»I popisovanje. Ker takega Popisnega vpraπalnika za
osebo P-3 popisovalec ne more razporediti v nobeno stanovanje oziroma gospodinjstvo, ga
uvrsti na zaËetek mape z æe izpolnjenimi vpraπalniki pred prvo stavbo (stanovanje), ki jo (ga)
je æe popisal.
Ni sodelovala popisovalec oznaËi za osebo, ki je zavrnila posredovanje odgovorov oziroma je k
sodelovanju ni uspel prepriËati niti obmoËni inπtruktor.
Popisovalec lahko ta odgovor oznaËi za posamezno osebo v gospodinjstvu ali za vse osebe, ki
so Ëlani gospodinjstva. V gospodinjstvu mora obvezno pridobiti osnovne podatke o sestavi
gospodinjstva.
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Nadaljnje izpolnjevanje Popisnega vpraπalnika za osebo P-3
Popisovalec osebe, ki zavrnejo sodelovanje (posamezen Ëlan gospodinjstva ali vsi Ëlani
gospodinjstva), VPI©E v Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, na Popisni vpraπalnik za
osebo P-3 VPI©E identifikacije popisnega vpraπalnika (IDST in IDGO) in za te osebe IZPOLNI
vse z navodili zahtevane podatke v Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO. Te nato PREPI©E
na posamezen Popisni vpraπalnik za osebo P-3. Vpraπanj od 16 do 49 na Popisnem vpraπalniku
za osebo P-3 popisovalec NE IZPOLNJUJE. V skladu z Navodili za popisovanje izpolni tudi
Popisni vpraπalnik za stavbo P-1 in Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2, v katerem gospodinjstvo
prebiva.
Pregled nadaljnjega izpolnjevanja Popisnih vpraπalnikov za osebo P-3 in Seznama oseb v
gospodinjstvu POM/GO, Ëe je oznaËen odgovor pri vpraπanju 6 Zakaj oseba ni popisana
Prepis IDST
Izpolnjevanje P-3
in IDGO na P-3

Zakaj oseba ni popisana

Izpolnjevanje
POM/GO

Prebiva drugje v Sloveniji

NE

NE

Pred veË kot enim letom
se je odselila v tujino
ZaËasno prebiva v tujini
(Vsi Ëlani gospodijstva)
V Ëasu popisa je nedosegljiva
(Vsi Ëlani gospodinjstva)
Je umrla

NE

NE

NE

NE

Na naslovu je neznana

NE

NE

Ni sodelovala

Opomba

SAMO
vpr. 5 in 6
SAMO
vpr. 5 in 6
vpr. 5 - 15

P-3 uvrsti na
zaËetek mape
P-3 uvrsti na
zaËetek mape

vpr. 5 - 15

-

SAMO
vpr. 5 in 6
SAMO
vpr. 5 in 6
vpr. 5 - 15

P-3 uvrsti na
zaËetek mape
P-3 uvrsti na
zaËetek mape

-

-

R 7 IDOS referenËne osebe gospodinjstva
IDOS referenËne osebe gospodinjstva je Identifikacijska πtevilka osebe IDOS, ki jo je popisovalec
vpisal na prvo stran Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO, v vrstico 01. IDOS referenËne osebe
gospodinjstva za Ëlane gospodinjstva popisovalec PREPI©E iz Popisnega vpraπalnika za osebo
P-3 referenËne osebe gospodinjstva.
Vsi Ëlani enega gospodinjstva imajo isti IDOS referenËne osebe gospodinjstva.
Tudi referenËna oseba gospodinjstva mora imeti vpisan IDOS referenËne osebe, ki je enak IDOS
te osebe.
Za osebe, ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO (skupinska gospodinjstva), popisovalec podatek vpisuje NEPOSREDNO na Popisni vpraπalnik
za osebo P-3 tako, da vsem osebam v skupinskem gospodinjstvu vpiπe IDOS osebe, za katero je pri
vpraπanju R 8 Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva doloËil πifro 20.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, popisovalec v okenca pri vpraπanju R 7 ne vpisuje NI»ESAR
(okenca pusti prazna).
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R 8 Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva
Podatek popisovalec obvezno PREPI©E iz stolpca 8 Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO za
vse osebe, ne glede na to, ali so osebe Ëlani gospodinjstva ali pa so v gospodinjstvu/stanovanju samo
zaËasno navzoËi.
Za osebo, ki æivi v gospodinjstvu sama (samsko gospodinjstvo), popisovalec vedno vpiπe πifro 00.
Za osebe, ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO (skupinska gospodinjstva), podatek popisovalec vpisuje NEPOSREDNO na Popisni vpraπalnik
za osebo P-3 tako, da prvi osebi v skupinskem gospodinjstvu vpiπe πifro 20, vsem ostalim osebam v
skupinskem gospodinjstvu pa πifro 21.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva in ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, popisovalec vsem osebam NEPOSREDNO na Popisni vpraπalnik
za osebo P-3 vpiπe πifro 60.

R 9 Status osebe v gospodinjstvu
Podatek popisovalec PREPI©E iz stolpca 9 Seznama oseb v gospodinjstvu POM/GO, ne glede na
to ali so osebe Ëlani gospodinjstva ali pa so v gospodinjstvu/stanovanju samo zaËasno navzoËe.
Za osebo, ki æivi v gospodinjstvu sama (samsko gospodinjstvo), popisovalec vedno vpiπe πifro 1.
Za osebe, ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO (skupinska gospodinjstva), podatek vpisuje NEPOSREDNO na Popisni vpraπalnik za osebo
P-3 tako, da najprej ugotovi, ali skupinsko gospodinjstvo prebiva v obiËajnem ali skupinskem stanovanju.
• »e skupinsko gospodinjstvo prebiva v obiËajnem stanovanju, vpiπe prvi osebi, ki ima pri razmerju
do referenËne osebe gospodinjstva πifro 20, πifro statusa osebe v gospodinjstvu 5, vsem ostalim
osebam v skupinskem gospodinjstvu pa πifro 6.
• »e skupinsko gospodinjstvo prebiva v skupinskem stanovanju, vpiπe prvi osebi, ki ima pri razmerju
do referenËne osebe gospodinjstva πifro 20, πifro statusa osebe v gospodinjstvu 7, vsem ostalim
osebam v skupinskem gospodinjstvu pa πifro 8.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva in ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, popisovalec NEPOSREDNO na Popisni vpraπalnik za osebo
P-3 vsem osebam vpiπe πifro 9.

10 Zaporedna πtevilka druæine v gospodinjstvu
Podatek za Ëlane gospodinjstva popisovalec PREPI©E iz stolpca 10 Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO.
Za osebo, ki æivi v gospodinjstvu sama (samsko gospodinjstvo) ali ni Ëlan nobene druæine, popisovalec
vpiπe πifro 0.
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Za osebe, ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO (skupinska gospodinjstva), podatek vpisuje popisovalec NEPOSREDNO na vpraπalnik za
osebo P-3 tako, da vsem osebam v skupinskem gospodinjstvu vpiπe πifro 0.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, popisovalec v okenca pri zaporedni πtevilki druæine v gospodinjstvu
ne vpisuje NI»ESAR (okenca pusti prazna).

11 Poloæaj Ëlana(-ice) v druæini
Podatek za Ëlane gospodinjstva popisovalec PREPI©E iz stolpca 11 Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO.
Za osebo, ki æivi v gospodinjstvu sama (samsko gospodinjstvo) ali ni Ëlan nobene druæine, popisovalec
vedno vpiπe πifro 5.
Za osebe, ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v Seznam oseb v gospodinjstvu
POM/GO (skupinska gospodinjstva), podatek vpisuje popisovalec NEPOSREDNO na Popisni vpraπalnik
za osebo P-3 tako, da vsem osebam v skupinskem gospodinjstvu vpiπe πifro 5.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva in ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, pri poloæaju Ëlana v druæini ne vpisuje NI»ESAR (okenca pusti
prazna).

12 Vzrok odsotnosti osebe iz gospodinjstva
Podatek za Ëlane gospodinjstva popisovalec PREPI©E iz stolpca 12 Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO.
Vzroka odsotnosti osebe iz gospodinjstva v skupinskih gospodinjstvih popisovalec ne izpolnjuje.

13 Oseba je iz gospodinjstva odsotna eno leto ali veË
Podatek za Ëlane gospodinjstva popisovalec PREPI©E iz stolpca 13 Seznama oseb v gospodinjstvu
POM/GO.
Odsotnost osebe, ki je iz gospodinjstva odsotna eno leto ali veË, popisovalec v skupinskih gospodinjstvih
ne izpolnjuje.

14 Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oz. stanovanju
Podatek za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, popisovalec PREPI©E iz stolpca 14 Seznama oseb
v gospodinjstvu POM/GO.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva in ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, popisovalec πifro vzroka navzoËnosti vpisuje NEPOSREDNO
na Popisni vpraπalnik za osebo P-3.

15 Oseba je v gospodinjstvu oz. stanovanju navzoËa eno leto ali veË
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva in ki po Navodilih za popisovanje niso poimensko vpisane v
Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO, popisovalec znak X vpisuje NEPOSREDNO na Popisni
vpraπalnik za osebo P-3.
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Primer pravilnega vpisa πifer za posamezno osebo na vpraπanja 7 do 15 na Popisnem vpraπalniku
za osebo P-3
1. OBI»AJNO stanovanje
©t.
osebe
1
2
3
4

5

IDOS

Opis osebe
referenËna oseba zasebnega gospodinjstva

00236

æena referenËne osebe zasebnega gospodinjstva

00280

hËi referenËne osebe zasebnega gospodinjstva, ki se tedensko
vraËa domov, ker zaradi πtudija zaËasno prebiva v drugem naselju
sin referenËne osebe zasebnega gospodinjstva, ki zaËasno zaradi
dela tri leta prebiva v tujini, vendar se v prihodnosti namerava
vrniti nazaj v Slovenijo
neËak referenËne osebe zasebnega gospodinjstva, ki v stanovanju
prebiva zaradi zaËasne zaposlitve v tem naselju

00257

1. oseba
R 7 IDOS referenËne osebe gospodinjstva
R 8 Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva
R 9 Status osebe v gospodinjstvu
10 Zaporedna πtevilka druæine v gospodinjstvu
11 Poloæaj Ëlana(-ice) v druæini
12 Vzrok odsotnosti osebe iz gospodinjstva
13 Oseba je iz gospodinjstva odsotna eno leto ali veË
14 Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oz. stanovanju
15 Oseba je v gospodinjstvu oz. stanovanju navzoËa eno leto ali veË

2. oseba

3. oseba

00321

01598

4. oseba

5. oseba
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Primer pravilnega vpisa πifer za posamezno osebo na vpraπanja 7 do 15 na Popisnem vpraπalniku
za osebo P-3
2. SKUPINSKO stanovanje
©t.
osebe
1
2
3
4
5

IDOS

Opis osebe
referenËna oseba skupinskega gospodinjstva

00052

Ëlan skupinskega gospodinjstva

00368

referenËna oseba zasebnega gospodinjstva

00113

zunajzakonski partner referenËne osebe zasebnega gospodinjstva

00125

iskalec azila, ki v azilnem domu prebiva dve leti

01421

1. oseba
R 7 IDOS referenËne osebe gospodinjstva
R 8 Razmerje do referenËne osebe gospodinjstva
R 9 Status osebe v gospodinjstvu
10 Zaporedna πtevilka druæine v gospodinjstvu
11 Poloæaj Ëlana(-ice) v druæini
12 Vzrok odsotnosti osebe iz gospodinjstva
13 Oseba je iz gospodinjstva odsotna eno leto ali veË
14 Vzrok navzoËnosti osebe v gospodinjstvu oz. stanovanju
15 Oseba je v gospodinjstvu oz. stanovanju navzoËa eno leto ali veË

2. oseba

3. oseba

4. oseba

5. oseba
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R16 Stanovanjsko razmerje osebe:
lastnik(-ca), solastnik(-ca)
najemnik(-ca)
podnajemnik(-ca)
druæinski(-a) Ëlan(-ica) ali sorodnik(-ca) lastnika(-ce), solastnika(-ce)
druæinski(-a) Ëlan(-ica) ali sorodnik(-ca) najemnika(-ce), podnajemnika(-ce)
drugo

Lastnik, solastnik popisovalec oznaËi za osebo, ki je lastnik ali solastnik stanovanja, v katerem
prebiva. Ta odgovor je moæno oznaËiti samo za eno, lahko pa tudi za veË oseb, Ëe so skupni lastniki
oziroma solastniki stanovanja.
Najemnik popisovalec oznaËi za osebo, v Ëigar imenu je stanovanje najeto.
Podnajemnik popisovalec oznaËi za osebo, ki ima sklenjeno podnajemno razmerje z najemnikom
stanovanja.
Druæinski Ëlan ali sorodnik lastnika, solastnika popisovalec oznaËi npr. za zakonca, otroke,
brate, sestre, starπe, stare starπe in druge sorodnike lastnika ali solastnika, ki sami niso lastniki,
solastniki, najemniki ali podnajemniki stanovanja v katerem prebivajo. Lastnik, solastnik stanovanja
lahko prebiva v stanovanju skupaj z njimi ali pa tudi ne.
Druæinski Ëlan ali sorodnik najemnika, podnajemnika popisovalec oznaËi npr. za zakonca, otroke,
brate, sestre, starπe, stare starπe in druge sorodnike najemnika ali podnajemnika, ki sami niso
lastniki, solastniki, najemniki ali podnajemniki stanovanja v katerem prebivajo. Najemnik, podnajemnik
stanovanja lahko prebiva v stanovanju skupaj z njimi ali pa tudi ne.
Drugo popisovalec oznaËi za osebe, ki same niso niti lastniki, solastniki, najemniki ali podnajemniki
niti njihovi druæinski Ëlani ali sorodniki. To so lahko osebe, ki prebivajo v stanovanju z osebami, ki
so lastniki, solastniki, najemniki, podnajemniki in z njimi niso v sorodu. Lahko pa so to tudi vsi Ëlani
gospodinjstva, ki to stanovanje uporablja, vendar ga nima v najemu, podnajemu ali v lasti.
Ta odgovor popisovalec oznaËi tudi za osebe, ki prebivajo v skupinskem stanovanju.

R17 Ali je oseba lastnik(-ca) /solastnik(-ca) kakπnega stanovanja?
»e je oseba lastnik(-ca) /solastnik(-ca) stanovanja, v katerem je popisana,
tega stanovanja NE UPO©TEVATE.
1. V Sloveniji:
Da, lastnik(-ca).
Da, solastnik(-ca).
Ne.
2. V tujini:
Da, lastnik(-ca).
Da, solastnik(-ca).
Ne.
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Vpraπanje se nanaπa na stanovanja, stanovanjske in poËitniπke hiπe.
»e je oseba lastnik - solastnik stanovanja, v katerem je popisovana, popisovalec tega stanovanja
ne upoπteva. Odgovor Da popisovalec oznaËi samo za morebitna druga stanovanja, ki jih ima
oseba v lasti. »e oseba nima drugih stanovanj, oznaËi Ne.
Da, lastnik popisovalec oznaËi, Ëe ima oseba v lasti eno ali veË stanovanj v Sloveniji ali v tujini.
Da, solastnik popisovalec oznaËi, Ëe je oseba solastnik enega ali veË stanovanj v Sloveniji ali v
tujini.
Ne popisovalec oznaËi, Ëe oseba ni lastnik oziroma solastnik nobenega drugega stanovanja v
Sloveniji in v tujini.
NA VPRA©ANJA OD 18 DO 21 POPISOVALEC ODGOVORE VPISUJE SAMO ZA REFEREN»NO
OSEBO GOSPODINJSTVA

18 ©tevilo oseb v gospodinjstvu:

Popisovalec podatek o πtevilu oseb v gospodinjstvu prepiπe iz stolpca F - πtevilo oseb v gospodinjstvu
oziroma stanovanju iz Seznama oseb in gospodinjstev POM/GO.

R 19 Vaπe gospodinjstvo uporablja stanovanje kot
lastnik, solastnik.
najemnik v neprofitnem stanovanju.
najemnik v profitnem stanovanju.
najemnik v socialnem stanovanju.
najemnik v sluæbenem stanovanju.
podnajemnik.
uporabnik (npr. v stanovanju starπev, sorodnikov in ne plaËuje najemnine).
drugo (vpiπite):

uporaba stanovanja

Lastnik, solastnik popisovalec oznaËi, Ëe je eden od Ëlanov gospodinjstva lastnik ali solastnik
stanovanja.
Najemnik v neprofitnem stanovanju popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo prebiva v neprofitnem
stanovanju in zanj plaËuje neprofitno najemnino. Najemna pogodba je sklenjena za nedoloËen Ëas.
Najemnik v profitnem stanovanju popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo plaËuje lastniku, ki mu
stanovanje oddaja, profitno najemnino.
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Najemnik v socialnem stanovanju popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo prebiva v socialnem
stanovanju in plaËuje neprofitno najemnino. Najemna pogodba je sklenjena z obËino, ki socialnemu
upraviËencu zagotovi najem socialnega stanovanja.
Najemnik v sluæbenem stanovanju popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo prebiva v stanovanju,
ki je vezano na delodajalca. Najemna pogodba je sklenjena za doloËen Ëas. Sem sodijo tudi hiπniπka
stanovanja.
Podnajemnik popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo uporablja stanovanje najemnika stanovanja.
Ta odgovor popisovalec oznaËi tudi, Ëe gospodinjstvo uporablja celo stanovanje, katerega najemnik
je v tujini (v tem primeru popisovalec popiπe dve gospodinjstvi v istem stanovanju).
Uporabnik popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo prebiva v stanovanju, v katerem ni lastnik - solastnik,
najemnik ali podnajemnik in za katerega ne plaËuje najemnine. Lastnik ali najemnik je lahko pravna
oseba (npr. ko redovna skupnost prebiva v obiËajnem stanovanju) ali oæji sorodnik (starπi, otroci,
stari starπi ipd.). Ni pomembno, ali ta sorodnik prebiva v tem stanovanju ali ne.
Drugo popisovalec oznaËi za druge oblike uporabe, ki jih ne more razvrstiti v prej navedene
kategorije npr.:
- zasebno gospodinjstvo, ki prebiva v samskem domu, v hotelu ipd.;
- skupinsko gospodinjstvo, ki prebiva v domu za starostnike, v samostanu;
- gospodinjstvo, ki prebiva v naseljenih poslovnih prostorih, prostorih skupinskega stanovanja ali
zasilno naseljenih prostorih.
V predvidena okenca popisovalec vpiπe besedilo, npr: samostan, dom za starostnike.

20 Ali ima vaπe gospodinjstvo garaæo?
Da, lastno.
Da, najeto.
Da, lastno in najeto.
Ne.

Garaæe so lahko:
• sestavni del individualne hiπe,
• sestavni del veËstanovanjske stavbe,
• loËene kot samostojni gradbeni objekti,
• v garaænih stavbah, ki so lahko nadzemne ali podzemne.
Da, lastno popisovalec oznaËi, Ëe je gospodinjstvo lastnik garaæe in jo tudi uporablja.
Da, najeto popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo uporablja najeto garaæo.
Da, lastno in najeto popisovalec oznaËi, Ëe je gospodinjstvo lastnik garaæe, poleg lastne garaæe
pa uporablja tudi najeto garaæo.
Kot garaæe popisovalec ne upoπteva najetega parkirnega prostora v javnih parkirnih hiπah.
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21 Ali vaπe gospodinjstvo prideluje hrano za lastno porabo ali prodajo?
Da, rastlinskega izvora.
Da, æivalskega izvora.
Da, rastlinskega in æivalskega izvora.
Ne.

Povrπina zemljiπËa, ki jo gospodinjstvo uporablja za pridelavo hrane, ni pomembna. Upoπtevajo se
tudi najeti vrtovi in vrtiËki.

Da, rastlinskega izvora popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo prideluje za lastno porabo ali prodajo
razliËne vrste æit, drugih poljπËin, zelenjave, sadja in druge hrane rastlinskega izvora.
Da, æivalskega izvora popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo za svojo porabo ali prodajo redi za
meso govedo, praπiËe, konje, ovce, koze, perutnino, zajce ipd. in/ali pridobiva ostale æivalske
proizvode: mleko, volno, med ipd.

Da, rastlinskega in æivalskega izvora popisovalec oznaËi, Ëe gospodinjstvo prideluje vsaj eno od
naπtetih vrst hrane rastlinskega ali æivalskega izvora za lastno porabo ali prodajo.

22 Na naslovu, vpisanem pri vpraπanju 2 , ste bili 31. 3. 2002
ob 24.00
navzoËi.
zaËasno odsotni.
zaËasno navzoËi.

NavzoËi popisovalec oznaËi za Ëlane gospodinjstva, ki v Seznamu oseb v gospodinjstvu POM/GO
nimajo vpisanega odgovora na vpraπanje o vzroku odsotnosti osebe iz gospodinjstva.
ZaËasno odsotni popisovalec oznaËi za Ëlane gospodinjstva, ki imajo v Seznamu oseb v
gospodinjstvu POM/GO vpisan odgovor na vpraπanje o vzroku odsotnosti osebe iz gospodinjstva.
ZaËasno navzoËi popisovalec oznaËi za vse osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva.
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23

Pred enim letom, to je 31. 3. 2001, ste prebivali
na naslovu, vpisanem pri vpraπanju 2 .
v istem naselju, a na drugem naslovu.
v drugem naselju Slovenije (vpiπite):

naselje

obËina

v tuji dræavi (vpiπite):

dræava

Za veËino oseb je podatek æe pridobljen iz predpopisne baze. Na vpraπanje bodo odgovarjale predvsem
osebe, ki so se v zadnjem letu v Slovenijo priselile iz tujine, kar pomeni, da pred enim letom πe niso
bili prebivalci Slovenije.
Na naslovu, vpisanem pri vpraπanju 2 popisovalec oznaËi za osebo, ki se v zadnjem letu ni
preselila.
V istem naselju, a na drugem naslovu popisovalec oznaËi, Ëe je oseba v zadnjem letu spremenila
prebivaliπËe v naselju, v katerem jo popisuje.
V drugem naselju Slovenije popisovalec oznaËi, Ëe se je oseba v zadnjem letu v naselje popisa
priselila iz drugega naselja Slovenije. V tem primeru popisovalec vpiπe celoten naziv naselja, v
katerem je oseba prebivala 31. 3. 2001, in naziv obËine, ki ji naselje pripada.
V tuji dræavi popisovalec oznaËi, Ëe oseba pred letom dni πe ni prebivala v Sloveniji, ampak v tuji
dræavi. V tem primeru popisovalec vpiπe ime tuje dræave.
Na vpraπanje ni potrebno odgovoriti za otroke, rojene od 1. 4. 2001 do 31. 3. 2002.

24

Vaπe prvo prebivaliπËe po rojstvu je bilo
v naselju, vpisanem pri vpraπanju 2 .

vpr.

27

v drugem naselju Slovenije (vpiπite):

naselje

vpr.

v tuji dræavi (vpiπite):

27

obËina

dræava

Prvo prebivaliπËe po rojstvu je kraj (naselje in obËina oziroma tuja dræava), kjer je imela mati osebe ob
rojstvu popisovane osebe svoje prebivaliπËe. Popisovalec torej ne vpisuje kraja rojstva osebe (npr. kraja
porodniπnice), temveË podatke o prvem prebivaliπËu osebe po njenem rojstvu.
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V naselju, vpisanem pri vpraπanju 2 popisovalec oznaËi, Ëe oseba prebiva v naselju, v katerem
je prebivala po rojstvu.
V drugem naselju Slovenije popisovalec oznaËi, Ëe oseba ne prebiva veË v istem naselju, kot je
prebivala po rojstvu. V tem primeru popisovalec vpiπe celoten naziv naselja, v katerem je oseba
prebivala po rojstvu in naziv obËine, ki ji naselje pripada.
V tuji dræavi popisovalec oznaËi, Ëe oseba po rojstvu ni prebivala v Sloveniji, temveË v tuji dræavi.
V tem primeru popisovalec vpiπe ime tuje dræave.
Popisovalec mora upoπtevati dræave, ki so v Ëasu popisovanja mednarodno priznane, kar je πe
posebej pomembno za osebe, ki so po rojstvu prebivale v nekdanji Jugoslavije. Na teritoriju nekdanje
SFRJ so poleg Slovenije nastale naslednje nove dræave: Bosna in Hercegovina, Hrvaπka, Makedonija
in Jugoslavija.

Za osebo, ki je bila rojena med II. svetovno vojno, njena mati pa je bila nasilno izseljena v drug kraj
v Sloveniji oziroma izven Slovenije, popisovalec kot prvo prebivaliπËe po rojstvu vpiπe kraj, iz katerega
je bila mati nasilno izseljena.

25 Iz katere dræave ste se prviË preselili v Slovenijo (vpiπite)?
dræava

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, ki so imele prvo prebivaliπËe izven Slovenije, kar pomeni, da so se
morale v Slovenijo priseliti. Za te osebe je pri vpraπanju 24 popisovalec oznaËil tretji odgovor in vpisal
tujo dræavo prvega prebivaliπËa.
Popisovalec vpiπe ime tuje dræave, iz katere se je oseba prviË preselila v Slovenijo. Glej pojasnilo za
vpis dræav pri vpraπanju 24.
Dræava prvega prebivaliπËa, vpisana pri vpraπanju 24, ni nujno tudi dræava, iz katere se je oseba
prviË preselila v Slovenijo.

V primeru veËkratnih preselitev iz tujine v Slovenijo mora popisovalec upoπtevati samo prvo preselitev.

26 Leto prve preselitve v Slovenijo:
leto

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, ki so odgovorile tudi na vpraπanje 25.
Pri odgovoru je potrebno upoπtevati leto dejanske prve priselitve v Slovenijo in ne leto administrativne
registracije te priselitve v Sloveniji (prijave stalnega oziroma zaËasnega prebivaliπËa v Sloveniji).
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27 Ali ste se v naselje popisa priselili?
Da.

vpr.

28

Ne.

vpr.

29

Selitev je sprememba NASELJA prebivaliπËa.
Da popisovalec oznaËi za osebe, ki:
ne prebivajo veË v naselju prvega prebivaliπËa oziroma v naselju, v katerem so prebivale po
rojstvu;
prebivajo v naselju, v katerem so prebivale po rojstvu, vendar so se iz naselja v preteklosti
odselile, kasneje pa vanj ponovno priselile.
-

Kot selitev popisovalec ne upoπteva:
• zaËasne odsotnosti iz naselja zaradi dela, πolanja ipd.;
• nasilne izselitve med II. svetovno vojno, Ëe se je oseba po koncu vojne vrnila v naselje, kjer je
pred tem prebivala in v katerem prebiva tudi ob Popisu 2002;
• spremembe prebivaliπËa v istem naselju, Ëe se je oseba selila iz enega dela v drug del naselja,
iz ene ulice v drugo (na to mora biti popisovalec πe posebej pozoren, Ëe popisuje v veËjih naseljih
Ljubljana, Maribor, Novo mesto, Koper ipd.);
• Ëe se je oseba selila iz enega v drugo naselje, kasneje pa sta bili ti naselji zdruæeni v eno samo
(npr. pridruæitev ©entvida pri Ljubljani k naselju Ljubljana).

28 Kateri je bil glavni razlog za priselitev v to naselje?
Zaposlitev.
Sprememba stanovanjskih razmer.
Selitev 'druæine'.
Izobraæevanje.
Poroka, zunajzakonska skupnost.
Drugo (vpiπite):
razlog za priselitev

Odgovor mora popisovalec oznaËiti za osebe, za katere je pri vpraπanju 27 oznaËil odgovor da.
Zaposlitev popisovalec oznaËi, Ëe je bila selitev v naselje, v katerem je v Popisu 2002 popisana,
posledica prve zaposlitve, spremembe zaposlitve oziroma ponovne zaposlitve.
Sprememba stanovanjskih razmer popisovalec oznaËi, Ëe se je oseba priselila zaradi nakupa,
najema stanovanja, sklenitve podnajemniπke pogodbe za stanovanje, ker je v naselju, v katerem
je v Popisu 2002 popisana, zgradila lastno individualno hiπo.
Selitev "druæine" popisovalec oznaËi za vzdræevane druæinske Ëlane oziroma vzdræevane Ëlane
gospodinjstva, ki so se v naselje priselili skupaj s svojim vzdræevalcem, za katerega je popisovalec
oznaËil enega od razlogov za priselitev.
Izobraæevanje popisovalec oznaËi, Ëe je bil glavni razlog za priselitev izobraæevanje.
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Poroka, zunajzakonska skupnost popisovalec oznaËi za tistega Ëlana gospodinjstva, ki se je
zaradi oblikovanja druæine oziroma zunajzakonske skupnosti v naselje, v katerem je v Popisu 2002
popisan, priselil k zakoncu/partnerju, ki je æe prebival v tem naselju.
Drugo popisovalec oznaËi za vse druge razloge, ki niso posebej navedeni (npr. humanitarni vzroki,
iskanje azila, razveza, ipd.). V tem primeru popisovalec vpiπe razlog za priselitev.

29 Narodna/etniËna pripadnost:
Na to vpraπanje vam ni treba odgovoriti, Ëe ne æelite.
»e izberete to moænost, oznaËite πesto (6) okence.
Slovenec/Slovenka.
Italijan/Italijanka.
Madæar/Madæarka.
Druga narodna/
etniËna pripadnost (vpiπite):

narodna/etniËna pripadnost

Sem narodno neopredeljen/neopredeljena.
Na to vpraπanje ne æelim odgovoriti (6).
Odgovor ni moæen, ker za odsotno osebo ni izjave P-3/NV.

Vpraπanje je namenjeno vsem osebam. Po doloËilih 61. Ëlena Ustave RS ima vsakdo pravico, da izraæa
pripadnost k svojemu narodu ali narodni skupnosti. Po doloËilih 10. Ëlena Zakona o popisu se popisana
oseba ni dolæna izreËi o narodni/etniËni pripadnosti. Pravni pouk je naveden tudi na Popisnem vpraπalniku
za osebo P-3.
Popisovalec v gospodinjstvu pusti Izjavo P-3/NV in kuverto za Ëlane gospodinjstva, stare 14 let ali veË, ki:
- so bili v Ëasu obiska popisovalca iz gospodinjstva odsotni;
- so bili v Ëasu, ko je drug Ëlan gospodinjstva izpolnil Popisni vpraπalnik za osebo P-3 (samopopis),
iz gospodinjstva zaËasno odsotni;
- se v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva o narodni/etniËni pripadnosti ne æelijo opredeliti;
- se v navzoËnosti popisovalca o narodno/etniËni pripadnosti ne æelijo opredeliti.
Na vpraπanje o narodni/etniËni pripadnosti odgovarja vsaka oseba, stara 14 let ali veË, SAMA. Za otroke,
mlajπe od 14 let, odgovor posredujejo starπi, eden od starπev, posvojitelj oziroma skrbnik.
Popisovalec je dolæan popisovani osebi prebrati oziroma pokazati ponujene moæne odgovor
in jo opozoriti, da se ni dolæna izreËi o narodni/etniËni pripadnosti. Odgovor na vpraπanje o
narodni/etniËni pripadnosti mora oznaËiti oziroma vpisati natanËno tako, kot ga je popisovana
oseba povedala. Izogniti se mora sugeriranju odgovora.
Slovenec/Slovenka, Italijan/Italijanka, Madæar/Madæarka popisovalec oznaËi, Ëe se je popisovana
oseba opredelila za eno od navedenih narodnih/etniËnih pripadnosti.
Druga narodna/etniËna pripadnost popisovalec oznaËi in v predvidena okenca vpiπe odgovor
tako, kot ga je navedla popisovana oseba.
Sem narodno neopredeljen/neopredeljena popisovalec oznaËi, kadar se popisovana oseba po
doloËilih 61. Ëlena Ustave RS narodno/etniËno ne æeli opredeliti.
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Na to vpraπanje ne æelim odgovoriti popisovalec oznaËi, Ëe popisovana oseba na to vpraπanje
po doloËilih 10. Ëlena Zakona o popisu ne æeli odgovoriti.
Odgovor ni moæen, ker za odsotno osebo ni izjave P-3/NV popisovalec oznaËi v primeru, ko
je za osebo, staro 14 let ali veË, v gospodinjstvu pustil Izjavo P-3/NV.

30 Veroizpoved
Na to vpraπanje vam ni treba odgovoriti, Ëe ne æelite.
»e izberete to moænost, oznaËite Ëetrto (4) okence.
Veroizpoved:
Vpiπite veroizpoved, ki ji pripadate, npr. rimskokatoliπka, evangeliËanska,
pravoslavna, islamska ...

veroizpoved

Ne pripadam nobeni veroizpovedi, Ëeprav verujem.
Ne pripadam nobeni veroizpovedi, kajti ne verujem, sem ateist/ateistka.
Na to vpraπanje ne æelim odgovoriti (4).
Odgovor ni moæen, ker za odsotno osebo ni izjave P-3/NV.

Vpraπanje je namenjeno vsem osebam. Po doloËilih 41. Ëlena Ustave RS je izpovedovanje vere
zasebnem in javnem æivljenju svobodno. Po doloËilih 10. Ëlena Zakona o popisu se popisana oseba ni
dolæna izreËi o veroizpovedi. Pravni pouk je naveden tudi na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3.
Popisovalec v gospodinjstvu pusti izjavo P-3/NV in kuverto za Ëlane gospodinjstva stare 14 let ali veË, ki:
- so bili v Ëasu obiska popisovalca iz gospodinjstva odsotni;
- so bili v Ëasu, ko je drug Ëlan gospodinjstva izpolnil Popisni vpraπalnik za osebo P-3 (samopopis),
iz gospodinjstva zaËasno odsotni;
- v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva na vpraπanje o veroizpovedi ne æelijo odgovoriti;
- v navzoËnosti popisovalca na vpraπanje o veroizpovedi ne æelijo odgovoriti.
Na vpraπanje o veroizpovedi odgovarja vsaka oseba, stara 14 let ali veË, SAMA. Za otroke, mlajπe od
14 let, odgovor posredujejo starπi, eden od starπev, posvojitelj oziroma skrbnik.
Popisovalec je dolæan popisovani osebi prebrati oziroma pokazati ponujene moæne odgovore
in jo opozoriti, da se ni dolæna izreËi o veroizpovedi. Odgovor na vpraπanje o veroizpovedi
mora oznaËiti oziroma vpisati natanËno tako, kot ga je popisovana oseba povedala. Izogniti
se mora sugeriranju odgovora.
Veroizpoved popisovalec oznaËi, Ëe popisovana oseba æeli odgovoriti na vpraπanje o veroizpovedi,
odgovor pa vpiπe v predvidena okenca (npr. rimskokatoliπka, evangeliËanska, pravoslavna,
islamska...).
Ne pripadam nobeni veroizpovedi, Ëeprav verujem popisovalec oznaËi, Ëe popisovana oseba
odgovori, da ne pripada nobeni veroizpovedi, vendar veruje.
Ne pripadam nobeni veroizpovedi, kajti ne verujem, sem ateist/ateistka popisovalec oznaËi,
Ëe popisovana oseba odgovori, da je ateist/ateistka.
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Na to vpraπanje ne æelim odgovoriti popisovalec oznaËi, Ëe popisovana oseba po doloËilih 41.
Ëlena Ustave RS in 10. Ëlena Zakona o popisu na to vpraπanje ne æeli odgovoriti.
Odgovor ni moæen, ker za odsotno osebo ni izjave P-3/NV popisovalec oznaËi v primeru, ko je
za osebo, staro 14 let ali veË, v gospodinjstvu pustil Izjavo P-3/NV.

31 Materni jezik:
slovenski

italijanski

madæarski

drugi (vpiπite):
materni jezik

Materni jezik je jezik, ki se ga je oseba nauËila v zgodnjem otroπtvu v krogu druæine oziroma v drugem
primarnem okolju (Ëe je kot otrok æivela pri sorodnikih, razliËnih domovih 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.
Slovenski, italijanski ali madæarski popisovalec oznaËi, Ëe je popisovana oseba odgovorila, da
je njen materni jezik eden izmed teh.
Drugi popisovalec oznaËi in v predvidena okenca vpiπe materni jezik, ki ga je popisovana oseba
navedla.

32 Jezik, ki ga obiËajno govorite v gospodinjstvu oziroma v druæini:
»e govorite veË jezikov, oznaËite oz. vpiπite dva najpogostejπa.
slovenski

italijanski

madæarski

drugi (vpiπite):
jezik 1

drugi (vpiπite):
jezik 2

Kot odgovor popisovalec vpiπe jezik, v katerem se oseba ustno ali pisno sporazumeva s Ëlani gospodinjstva
oziroma druæine. Oseba se lahko s Ëlani gospodinjstva ali druæine sporazumeva v enem, dveh ali veË
jezikih. Popisovalec lahko oznaËi oziroma vpiπe dva najpogostejπa jezika, ki ju je oseba navedla.
»e oseba æivi sama, je to jezik, v katerem se najlaæje sporazumeva v okolju, v katerem prebiva.
Za otroka, ki πe ne govori, je to jezik, v katerem se z otrokom doma najpogosteje pogovarjajo.
Za gluhoneme osebe je to jezik, ki se najpogosteje uporablja v druæini oziroma v gospodinjstvu teh
oseb.
Slovenski, italijanski ali madæarski popisovalec oznaËi, Ëe je popisovana oseba odgovorila, da
v gospodinjstvu oziroma druæini najpogosteje govorijo v enem od teh jezikov.
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Drugi popisovalec oznaËi in v predvidena okenca vpiπe pogovorni jezik(-a), ki ga(-ju) je popisovana
oseba navedla.

33 Koliko æivorojenih otrok ste doslej rodili?
Odgovarjajo æenske, stare 15 let ali veË.
Nobenega.

Enega ali veË (vpiπite):
πtevilo æivorojenih otrok

Na vpraπanje odgovarjajo æenske, stare 15 let ali veË. Zakonski stan ni pomemben.
Popisovalec upoπteva skupno πtevilo vseh æivorojenih otrok, ki jih je æenska rodila, tudi tistih, ki ne æivijo
veË. Mrtvorojenih otrok ne upoπteva.
Nobenega popisovalec oznaËi za æensko, staro 15 let ali veË, ki πe ni rodila æivorojenega otroka.
Enega ali veË popisovalec oznaËi za æensko, staro 15 let ali veË, ki je æe rodila æivorojenega otroka
in v okenci vpiπe skupno πtevilo æivorojenih otrok.

34 Katero najviπjo javnoveljavno izobrazbo ste dosegli?
Odgovarjajo osebe, stare 15 let ali veË.
Brez izobrazbe.
Nepopolno osnovno izobrazbo:
1--3 razredi osnovne πole
4--7 razredov osnovne πole
nedokonËana osnovna πola in priuËitev ali program usposabljanja za delo
Osnovno izobrazbo:
konËana osnovna πola
Srednjo izobrazbo:
niæja poklicna
srednja poklicna
srednja strokovna
srednja sploπna
Viπjo izobrazbo:
viπja strokovna
viπjeπolska, viπjeπolska specialistiËna
Visoko dodiplomsko izobrazbo:
visoka strokovna
univerzitetna
Visoko podiplomsko izobrazbo:
specializacija
magisterij
doktorat
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Na vpraπanje odgovarjajo osebe, stare 15 let ali veË.
IZJEMA: »e je oseba, mlajπa od 15 let, æe konËala osnovno πolo, popisovalec oznaËi odgovor konËana
osnovna πola.
Najviπja doseæena javnoveljavna izobrazba osebe je izkazljiva z javno listino (spriËevalo, diploma, ipd.).
Oseba je izobrazbo pridobila s tem, da 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.
Brez izobrazbe popisovalec oznaËi za osebo, ki ni konËala niti enega razreda osnovne πole.
1 do 3 razredi osnovne πole popisovalec oznaËi za osebo, ki je konËala manj kot 4 razrede osnovne
πole.
4 do 7 razredov osnovne πole popisovalec oznaËi za osebo, ki je dokonËala najmanj 4 in najveË
7 razredov osnovne πole (tudi Ëe so se viπji razredi osnovne πole tedaj, ko je πolo obiskovala,
imenovali viπja narodna πola, niæja gimnazija, meπËanska πola ipd.).
NedokonËana osnovna πola in priuËitev ali program usposabljanja za delo popisovalec oznaËi
za osebo, ki ima nedokonËano osnovno πolo in se je priuËila za delo ali konËala javnoveljavni
program usposabljanja za delo (I. stopnja).
KonËana osnovna πola popisovalec oznaËi za osebo, ki je konËala:
4 razrede osnovne πole in 4 razrede viπje narodne πole, meπËanske πole, niæjo gimnazijo, niæje
razrede popolne realne ali klasiËne gimnazije;
7 razredov sedemletne osnovne πole v Ëasu, ko je le-ta trajala samo 7 let;
8 razredov osemletne osnovne πole.
Niæja poklicna popisovalec oznaËi za osebo, ki je konËala 1 do 2,5-letno poklicno izobraæevanje
(polkvalificirani delavci - PK, pomoæni usluæbenci; poklici ozkega profila; II. stopnja).
Srednja poklicna popisovalec oznaËi za osebo, ki je konËala:
πolo oziroma izpite za kvalificirane delavce - KV;
πolo kot so obratne πole za uËence v gospodarstvu, vajenske πole, πole za πiroke poklicne profile
(III. in IV.stopnja);
3-letno poklicno izobraæevanje.
Srednja strokovna popisovalec oznaËi za osebo, ki je konËala:
πolo oziroma izpite za visoko kvalificirane delavce - VKV;
4 do 5-letno πolo oziroma program srednjega tehniπkega oziroma drugega strokovnega
izobraæevanja ali poklicni teËaj (V. stopnja);
mojstrsko ali delovodsko ali poslovodsko πolo ali izpit.
Srednja sploπna popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala:
gimnazijo;
srednjeπolski program in opravili maturo;
pedagoπko, druæboslovno-jezikovno, kulturoloπko ali naravoslovno-matematiËno usmeritev v
usmerjenem izobraæevanju (V. stopnja).
Viπja strokovna popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala 2-letni program viπjega strokovnega
izobraæevanja na viπji strokovni πoli. V te programe se je mogoËe vpisati od πtudijskega leta
1996/97 naprej.
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Viπja strokovna izobrazba, ki si jo je mogoËe pridobiti po sedaj veljavnih predpisih, ni enaka tisti iz
prejπnjih obdobij. »e je oseba konËala 2 ali 2,5-letni viπjeπolski program na viπji ali visoki πoli, fakulteti
ali akademiji (VI. stopnja), popisovalec oznaËi izobrazbo kot viπjeπolsko, viπjeπolsko specialistiËno.

Viπjeπolska, viπjeπolska specialistiËna popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala:
2 ali 2,5-letni viπjeπolski program na viπji πoli ali visoki πoli, fakulteti ali akademiji in si pridobila
strokovni naslov ekonomist, predmetni uËitelj, viπji...;
1-letni specialistiËni program po konËanem viπjeπolskem programu in si pridobila strokovni
naslov npr.: viπji..., specialist za....
Viπje πole, ki so trajale 2 ali 2,5 leti (izjemoma 3), so v Sloveniji zaËele delovati kmalu po II. svetovni
vojni (npr.: viπja pedagoπka πola, viπja πola za zdravstvene delavce, viπja ekonomsko-komercialna πola
ipd.). Pozneje je bil viπjeπolski πtudij vpeljan tudi na visoke πole, fakultete in akademije. Nazadnje se
je bilo mogoËe vanj vpisati v πtudijskem letu 1995/96, dokonËati pa ga je treba najkasneje do izteka
πtudijskega leta 2001/2002.
Visoka strokovna popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala 3-letni (izjemoma 4-letni) dodiplomski
visokoπolski strokovni program na visoki strokovni πoli, fakulteti ali akademiji (in si pridobili strokovni
naslov diplomirani...).

V te programe se je bilo mogoËe prviË vpisati v πtudijskem letu 1995/96. Praviloma trajajo 3 leta, izjemoma
pa 3,5 let (Visoka poslovna πola na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani) oziroma 4 leta (socialno
delo na Visoki πoli za socialno delo Univerze v Ljubljani, sanitarno inæenirstvo na Visoki zdravstveni πoli
Univerze v Ljubljani).
Visoka strokovna izobrazba, ki si jo je mogoËe pridobiti po sedaj veljavnih predpisih, ni enaka tisti
iz prejπnjih obdobij, ki jo po novem πtejemo za univerzitetno. »e je oseba na fakulteti ali akademiji
konËala πtudij, ki je trajal 4 leta ali veË, njeno izobrazbo popisovalec oznaËi kot univerzitetno.
Univerzitetna popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala 4 do 6-letni dodiplomski univerzitetni πtudijski
program na fakulteti ali akademiji (in si pridobila ali ji po zdaj veljavnih predpisih pripada strokovni
naslov univerzitetni diplomirani..., profesor..., akademski...).
Specializacija popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala 1 do 2-letni podiplomski specialistiËni
πtudijski program in si pridobila strokovni naslov specialist.
Magisterij popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala 2-letni podiplomski magistrski πtudijski program
in si pridobila znanstveni naslov magister znanosti oziroma magister umetnosti.
Doktorat popisovalec oznaËi, Ëe je oseba konËala πtudij za pridobitev doktorata znanosti in si
pridobila znanstveni naslov doktor znanosti.
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35

Ali se zdaj izobraæujete po programu za pridobitev
javnoveljavne izobrazbe?
Da.

vpr.

36

Ne.

vpr.

41

Oseba se izobraæuje po programu za pridobitev javnoveljavne izobrazbe, Ëe se udeleæuje programov
izobraæevanja v redni πoli ali drugih oblik izobraæevanja (izobraæevanje ob delu, na daljavo, teËaji, izpiti
ipd.) za pridobitev javnoveljavne izobrazbe na katerikoli stopnji.
Da popisovalec oznaËi tudi za osebe, ki se izobraæujejo v programih, ki omogoËajo prekvalifikacijo
na isti stopnji poklicne oziroma strokovne izobrazbe. S konËanjem teh programov oseba
pridobi poklicno oziroma strokovno izobrazbo za nov poklic.

36

Katero javnoveljavno izobrazbo boste pridobili po
konËanem izobraæevanju?

Osnovno izobrazbo:
konËana osnovna πola
Srednjo izobrazbo:
niæja poklicna
srednja poklicna
srednja strokovna
srednja sploπna
Viπjo izobrazbo:
viπja strokovna
viπjeπolska, viπjeπolska specialistiËna
Visoko dodiplomsko izobrazbo:
visoka strokovna
univerzitetna
Visoko podiplomsko izobrazbo:
specializacija
magisterij
doktorat

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, za katere je popisovalec pri vpraπanju 35 oznaËil odgovor Da.
Kot pojasnila za razvrπËanje oseb, udeleæenih v izobraæevanju za pridobitev javnoveljavne izobrazbe
(glede na stopnjo oziroma vrsto izobrazbe), ki jo to izobraæevanje omogoËa pridobiti, je potrebno
upoπtevati pojasnila za razvrπËanje oseb glede na najviπjo doseæeno javnoveljavno izobrazbo pri
vpraπanju 34.
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37

Kraj izobraæevanja (πolanja):
naselje prebivaliπËa (vpisano pri vpraπanju 2 )
drugo naselje v Sloveniji (vpiπite):
naselje

obËina

tuja dræava (vpiπite):
dræava

Odgovor mora popisovalec oznaËiti za osebe, za katere je pri vpraπanju 35 oznaËil odgovor Da.
Naselje prebivaliπËa popisovalec oznaËi, Ëe se oseba izobraæuje v naselju, v katerem jo popisuje.
Drugo naselje v Sloveniji popisovalec oznaËi, Ëe se oseba izobraæuje v drugem naselju Slovenije.
V tem primeru popisovalec vpiπe celoten naziv naselja, v katerem se oseba izobraæuje in naziv
obËine, ki ji naselje pripada.
V tuji dræavi popisovalec oznaËi, Ëe se oseba izobraæuje v tuji dræavi. V tem primeru popisovalec
vpiπe ime tuje dræave.

38 Kako pogosto se iz πole vraËate na naslov prebivaliπËa?
Vsak dan.
Enkrat tedensko.
Manj kot enkrat tedensko.

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, za katere je pri vpraπanje 35 popisovalec oznaËil odgovor Da.
Odgovora popisovalec ne vpisuje za osebe, ki se izobraæujejo v programih za pridobitev visoke
podiplomske izobrazbe (specializacija, magisterij, doktorat).
NaËin izobraæevanja (redno, izredno) ni pomemben.
Vsak dan popisovalec oznaËi, Ëe se popisovana oseba iz kraja πolanja dnevno vraËa na naslov
prebivaliπËa (in v kraju πolanja nima drugega prebivaliπËa).
Ta odgovor popisovalec oznaËi tudi za osebe, ki zaradi narave izobraæevanja v kraj izobraæevanja
potujejo in se iz njega vraËajo le nekajkrat na teden (npr. samo trije dnevi predavanj v tednu, izredni
πtudentje npr. le enkrat na mesec).
Enkrat tedensko ali manj kot enkrat tedensko popisovalec oznaËi samo v primeru, Ëe popisovana
oseba v Ëasu πolanja prebiva v drugem naselju kot njeno gospodinjstvo (v dijaπkem oziroma
πtudentskem domu, v drugem lastnem oziroma najetem stanovanju) in se v svoje
gospodinjstvo vraËa:
enkrat tedensko ali
manj kot enkrat tedensko.
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39 Kako obiËajno potujete v πolo?
OznaËite samo en odgovor.
Peπ ali s kolesom.
Z motornim kolesom.
Z osebnim avtomobilom kot voznik(-ca).
Z osebnim avtomobilom kot sopotnik(-ca).
Z avtobusom.
Z vlakom.
Drugo (vpiπite):

naËin potovanja

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, ki so odgovarjale na vpraπanje 38.
Za Ëlane gospodinjstva popisovalec oznaËi naËin potovanja od naslova prebivaliπËa (doma) do kraja
izobraæevanja oziroma lokacije πole.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, popisovalec oznaËi naËin potovanja od naslova zaËasnega
prebivaliπËa do lokacije πole.
Pri doloËanju naËina obiËajnega potovanja v πolo je potrebno upoπtevati obdobje tekoËega πolskega
leta in obiËajne razmere za potovanje (vremenske, prometne ipd.).
Drugo popisovalec oznaËi za vse druge naËine potovanja, ki niso posebej navedeni in v okenca
naËin potovanja vpiπe uporabljeno prometno sredstvo.
»e za potovanje v πolo oseba uporablja razliËna prometna sredstva (oziroma hodi peπ), popisovalec
upoπteva tisto, s katerim prepotuje najveËji del poti. »e z razliËnimi prevoznimi sredstvi prepotuje
enako razdaljo, naj se popisovana oseba sama odloËi za naËin potovanja v πolo.

»e se je oseba v obdobju zadnjih 12 mesecev pred Popisom 2002 preselila ali je zamenjala kraj
izobraæevanja in zato spremenila naËin potovanja v πolo, popisovalec upoπteva naËin potovanja po
preselitvi oziroma po spremembi kraja izobraæevanja.

40 »as, ki ga porabite za pot v πolo v eno smer:
Vpiπite Ëas v MINUTAH.

minute

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, ki so odgovarjale na vpraπanje 38.
Popisovalec mora vpisovati Ëas, ki ga oseba povpreËno porabi za pot v πolo oziroma iz πole V ENO
SMER v MINUTAH.
Upoπtevati mora povpreËen Ëas, ki ga oseba porabi za obiËajen naËin potovanja (doloËen pri
vpraπanju 39) v obiËajnih razmerah za potovanje (vremenske, prometne ipd.) po poti, po kateri obiËajno
potuje v πolo.

Metodoloπko gradivo, πt. 2/2002

113

Za Ëlane gospodinjstva popisovalec vpiπe Ëas, ki ga oseba porabi od naslova prebivaliπËa (doma) do
kraja izobraæevanje oziroma πole, za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, pa popisovalec praviloma vpiπe
Ëas od naslova zaËasnega prebivaliπËa do πole.

41 Ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeleæevali kateregakoli
drugega izobraæevanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja?
OznaËite lahko dva odgovora.
Da, programov za razπirjanje in poglabljanje znanj za potrebe dela,
ki ga opravljam.
Da, programov za osebni razvoj, sploπne potrebe ali prosti Ëas.
Ne.

Za osebo lahko popisovalec oznaËi oba pritrdilna odgovora.
Oseba se udeleæuje kateregakoli drugega izobraæevanja, usposabljanja ali izpopolnjevanja, Ëe se je v
Ëasu Popisa 2002 ali v obdobju zadnjih 12 mesecev pred Popisom 2002 udeleæevala programov ali
drugih oblik izobraæevanja, usposabljanja, izpopolnjevanja, ki ne omogoËajo pridobiti stopnje javnoveljavne
izobrazbe in so namenjeni predvsem poglabljanju in razπirjanju znanj in spretnosti za potrebe dela
oziroma poklica, ki ga oseba opravlja oziroma ga namerava opravljati, osebnostnemu razvoju, izobraæevanju
za sploπne potrebe in prosti Ëas.
Da, programov za razπirjanje in poglabljanje znanj za potrebe dela popisovalec oznaËi za osebo,
ki se izobraæuje:
v javnoveljavnem programu izpopolnjevanja po æe pridobljeni izobrazbi v srednjem izobraæevanju;
v javnoveljavnem πtudijskem programu za izpopolnjevanje po æe pridobljeni visokoπolski izobrazbi
(npr. pedagoπko-andragoπko izpopolnjevanje, defektoloπka dokvalifikacija, izpopolnjevanje iz
fizike itd.);
v drugih programih izpopolnjevanja in usposabljanja, ki so povezani z delom oziroma poklicem,
ki ga oseba opravlja (npr. v jezikovnih, raËunalniπkih, administrativnih, knjigovodskih in
raËunovodskih, komercialnih, gradbeniπkih programih - teËajih ipd). Sem spada tudi izobraæevanje
v programih in izpiti v okviru Gospodarske zbornice Slovenije ter programi izpopolnjevanja in
usposabljanja, v katere brezposelne osebe vkljuËuje Zavod RS za zaposlovanje, itd.);
v programih priprave na pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije, Ëe se nacionalna poklicna
kvalifikacija nanaπa na strokovno podroËje, na katerem oseba poklicno deluje oziroma namerava
delovati.
Da, programov za osebni razvoj, sploπne potrebe ali prosti Ëas popisovalec oznaËi za osebo,
ki se izobraæuje v programih, ki niso neposredno povezani s potrebami dela oziroma s poklicem,
ki ga opravlja ali ga namerava opravljati (npr. programi osebnostnega razvoja, programi neformalnega
izobraæevanja za sploπne potrebe in prosti Ëas idr.).
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42 Kaj ste po statusu aktivnosti?
Zaposleni.
Samozaposleni.
Kmetovalec(-ka).
Otrok, uËenec(-ka), dijak(-inja), πtudent(-ka).
Upokojenec(-ka).
PomagajoËi(-a) druæinski(-a) Ëlan(-ica) (na druæinski kmetiji, v druæinskem podjetju).
Brezposelni.
Sluæite vojaπki rok.
Gospodinja(-ec).
Nezmoæni za delo zaradi starosti, bolezni, invalidnosti.
Prestajate kazen.
Drugo (vpiπite):

status aktivnosti

Zaposleni popisovalec oznaËi za:
zaposlene osebe v druæbah, podjetjih in organizacijah;
zaposlene osebe pri samozaposlenih osebah in
osebe, ki opravljajo javna dela.
Sem sodijo vsi, ki imajo pogodbo o zaposlitvi.
Samozaposleni popisovalec oznaËi za:
samostojne podjetnike posameznike in
osebe, ki opravljajo poklicno dejavnost (npr. odvetniki, ustvarjalci na podroËju kulture,
samostojni raziskovalci).
Kmetovalec popisovalec oznaËi za:
kmete, nosilce kmeËkega gospodarstva, ki so pokojninsko in zdravstveno zavarovani;
Ëlane kmeËkega gospodarstva, ki so pokojninsko in zdravstveno zavarovani in
kmete in Ëlane kmeËkega gospodarstva, ki so samo zdravstveno zavarovani.
Otrok, uËenec, dijak, πtudent popisovalec oznaËi za:
osebe, ki do kritiËnega trenutka Popisa 2002 πe niso dopolnile petnajst let;
osebe, ki so stare od 15 let ali veË in se izobraæujejo, a niso zaposlene, samozaposlene oziroma
kmetovalci.
Upokojenec popisovalec oznaËi za osebe, ki prejemajo pokojnino:
po predpisih Republike Slovenije,
od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja,
so uæivalci kmeËke preæivnine.
PomagajoËi druæinski Ëlan popisovalec oznaËi za osebe, ki formalno niso zaposlene niti
samozaposlene niti niso kmetovalci, 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.
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Brezposelni popisovalec oznaËi za osebe, ki so na Zavodu RS za zaposlovanje prijavljene kot
brezposelne.
Sluæite vojaπki rok popisovalec oznaËi za osebe, ki so na rednem ali civilnem sluæenju vojaπkega
roka.
Gospodinja popisovalec oznaËi za osebe, ki se ukvarjajo z gospodinjskimi opravili in nimajo lastnih
sredstev za preæivljanje.
Nezmoæni za delo zaradi starosti, bolezni, invalidnosti popisovalec oznaËi za osebe, nezmoæne
za delo zaradi starosti, bolezni, invalidnosti brez lastnih sredstev za preæivljanje. Ta odgovor
popisovalec oznaËi tudi za invalidne osebe, ki niso v delovnem razmerju, ker so na prekvalifikaciji
oziroma dokvalifikaciji.
Prestajate kazen popisovalec oznaËi za osebe, ki so do 31. 3. 2002 æe 6 mesecev na prestajanju
zaporne kazni.
Drugo popisovalec oznaËi za osebe, ki ne sodijo v nobeno od navedenih kategorij. V tem primeru
popisovalec v polje za odgovor vpiπe status aktivnosti (npr. rentnik, neaktiven zaradi osebnih ali
druæinskih razlogov, vrhunski πportnik, vendar samo pod pogojem, Ëe nima pogodbe o zaposlitvi,
ni samozaposlen ali kmetovalec, ipd.).
Osebe, ki so zaposlene, samozaposlene ali kmetovalci in se hkrati redno ali izredno izobraæujejo,
so po statusu aktivnosti zaposlene, samozaposlene ali kmetovalci.

»e oseba prejema pokojnino, JE po statusu aktivnosti upokojenec, in ne:
- zaposlena, Ëe oseba hkrati honorarno dela;
- kmetovalec, Ëe prejema pokojnino in hkrati dela na kmetiji;
- nezmoæen za delo zaradi starosti, bolezni, invalidnosti.
Med upokojence pa NE sodijo:
- otroci, ki se izobraæujejo in na tej osnovi prejemajo druæinsko pokojnino;
- osebe, ki prejemajo delno pokojnino (starostni upokojenci, ki so delno upokojeni in delno v
delovnem razmerju s skrajπanim delovnim Ëasom). Take osebe so po statusu aktivnosti
zaposlene oziroma samozaposlene;
- osebe, ki prejemajo delno pokojnino (starostni upokojenci, ki so delno upokojeni in delno
brezposelni). Take osebe so po statusu aktivnosti brezposelne.

43 Kako pogosto se z dela vraËate na naslov prebivaliπËa?
Vsak dan.
Enkrat tedensko.

vpr.

44

vpr.

46

Manj kot enkrat tedensko.
Delam doma.

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, za katere je pri vpraπanje 42 popisovalec oznaËil odgovore Zaposleni
oziroma Samozaposleni.
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Vsak dan popisovalec oznaËi, Ëe se popisovana oseba iz kraja dela dnevno vraËa na naslov
prebivaliπËa (in v kraju dela nima drugega prebivaliπËa).
Ta odgovor popisovalec oznaËi tudi za osebe, ki zaradi narave dela v kraj dela potujejo in se iz njega
vraËajo le nekajkrat na teden (npr. samo trije delovni dnevi v tednu) oziroma imajo zaradi narave
dela neprekinjen delovni Ëas (npr. 24 ur) in se v naselje prebivaliπËa ne vraËajo isti dan.
Enkrat tedensko ali manj kot enkrat tedensko popisovalec oznaËi samo v primeru, Ëe popisovana
oseba zaradi dela redno prebiva v drugem naselju kot njeno gospodinjstvo (v drugem lastnem
oziroma najetem stanovanju, v stanovanju delodajalca) in se v svoje gospodinjstvo vraËa:
enkrat tedensko,
manj kot enkrat tedensko.
Delam doma popisovalec oznaËi za kmetovalce, ki delajo na lastnem kmeËkem gospodarstvu, za
samostojne avtoprevoznike, akviziterje ter za vse druge delovno aktivne osebe, ki delajo na naslovu
prebivaliπËa, kjer imajo obiËajno tudi svojo obratovalnico.

44 Kako obiËajno potujete na delo?
OznaËite samo en odgovor.
Peπ ali s kolesom.
Z motornim kolesom.
Z osebnim avtomobilom kot voznik(-ca).
Z osebnim avtomobilom kot sopotnik(-ca).
Z avtobusom.
Z vlakom.
Drugo (vpiπite):

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, za katere je popisovalec pri vpraπanju 43 oznaËil odgovore Vsak dan,
Enkrat tedensko ali Manj kot enkrat tedensko.
Za Ëlane gospodinjstva popisovalec oznaËi naËin potovanja od naslova prebivaliπËa (doma) do kraja
dela oziroma delovnega mesta.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, popisovalec oznaËi naËin potovanja od naslova zaËasnega
prebivaliπËa do kraja dela oziroma delovnega mesta.
Pri doloËanju naËina obiËajnega potovanja na delo je potrebno upoπtevati obdobje zadnjih 12 mesecev
pred Popisom 2002 in obiËajne razmere za potovanje (vremenske, prometne ipd).
Drugo popisovalec oznaËi za vse druge naËine potovanja, ki niso posebej navedeni in v okenca
naËin potovanja vpiπe uporabljeno prometno sredstvo.
»e oseba za potovanje na delo uporablja razliËna prometna sredstva oziroma hodi peπ, se upoπteva
tisto, s katerim prepotuje najveËji del poti. »e z razliËnimi prevoznimi sredstvi prepotuje enako
razdaljo, naj se popisovana oseba sama odloËi za naËin potovanja na delo.
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»e se je oseba v obdobju zadnjih 12 mesecev pred Popisom 2002 preselila ali je zamenjala kaj dela
(zaposlitve) in zato spremenila naËin potovanja v πolo, se upoπteva naËin potovanja po preselitvi
oziroma po spremembi kraja dela.

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

minute

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, za katere je popisovalec pri vpraπanju 43 oznaËil odgovore Vsak dan,
Enkrat tedensko ali Manj kot enkrat tedensko.
Popisovalec mora vpisovati Ëas, ki ga oseba povpreËno porabi za pot na delo oziroma iz dela
V ENO SMER v MINUTAH.
Upoπtevati je treba povpreËen Ëas, ki ga oseba porabi za obiËajen naËin potovanja (doloËen pri vpraπanju
44) v obiËajnih razmerah za potovanje (vremenske, prometne ipd.) po poti, po kateri obiËajno potuje
na delo.
Za Ëlane gospodinjstva popisovalec vpiπe Ëas, ki ga oseba porabi od naslova prebivaliπËa (doma) do
kraja dela oziroma delovnega mesta.
Za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva, popisovalec vpiπe Ëas od naslova zaËasnega prebivaliπËa do
kraja dela oziroma delovnega mesta.

46 Ali ste vzdræevana oseba?
Da.

vpr.

47

Ne.

vpr.

48

Oseba je vzdræevana, Ëe nima lastnih sredstev za preæivljanje ali pa so le-ta premajhna in jo zato
vzdræujejo druge fiziËne ali pravne osebe.

47 Odgovorili ste, da ste vzdræevana oseba, zato oznaËite,
kdo vas vzdræuje:
OznaËite lahko veË odgovorov.
Ëlan(-ica)/Ëlani(-ce)
istega gospodinjstva:
IDOS vzdræevalca

Ëlan(-ica)/Ëlani(-ce)
drugega gospodinjstva

izpolni
popisovalec(-ka)

IDOS vzdræevalca

pravna oseba
drugo

Na vpraπanje odgovarjajo osebe, ki so vzdræevane. Za te osebe je popisovalec pri vpraπanju 46 oznaËil
odgovor Da. Za osebo lahko popisovalec oznaËi veË odgovorov.
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»lan/Ëlani istega gospodinjstva popisovalec oznaËi, Ëe popisovano osebo vzdræujejo Ëlani istega
gospodinjstva (npr. starπi ali eden od starπev, zakonec, zunajzakonski partner, stari starπi, bratje,
sestre idr.). Popisovalec v predvidena polja vpiπe IDOS enega ali dveh vzdræevalcev osebe.
»e so se osebe odloËile za samopopis, popisovalec vpiπe IDOS vzdræevalcev ob pregledu oziroma
prevzemu popisnih vpraπalnikov v gospodinjstvu.
»lan/Ëlani drugega gospodinjstva popisovalec oznaËi, Ëe popisovano osebo vzdræujejo Ëlani
drugega gospodinjstva (npr. eden od starπev, ki æivi v drugem gospodinjstvu, brat, ki æivi v drugem
gospodinjstvu ipd.).
Pravna oseba popisovalec oznaËi, Ëe osebo vzdræuje pravna oseba, ki neposredno plaËuje stroπke
za preæivljanje osebe (npr. za bivanje oseb v domovih za starostnike, v socialno varstvenih
zavodih ipd.).
Drugo popisovalec oznaËi za osebe, katerih vzdræevalcev ne more razvrstiti v nobeno od navedenih
kategorij.

48 Ali delate v tujini?
Odgovarjajo osebe, stare 15 let ali veË.
Da.

vpr.

Ne.

Konec izpolnjevanja P-3.

49

Na vpraπanje odgovarjajo samo osebe, stare 15 let ali veË.
Da popisovalec oznaËi, Ëe je oseba v zadnjih treh mesecih preteæni del Ëasa opravljala svoje delo
v tujini.

49 V kateri tuji dræavi delate (vpiπite)?
tuja dræava

Na vpraπanje odgovarjajo samo osebe, ki so na vpraπanje 48 odgovorile Da.
Popisovalec vpiπe ime tuje dræave, v kateri oseba dela.
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7. IZJAVA O NARODNI/ETNI»NI PRIPADNOSTI IN VEROIZPOVEDI P-3/NV
Izjava P-3/NV je pomoæni vpraπalnik, s katerim se zbirajo podatki o narodni/etniËni pripadnosti in
veroizpovedi za Ëlane gospodinjstva, stare 14 let ali veË, ki:
- so bili v Ëasu obiska popisovalca iz gospodinjstva zaËasno odsotni;
- so bili v Ëasu, ko je drug Ëlan gospodinjstva izpolnil Popisni vpraπalnik za osebo P-3 (samopopis),
iz gospodinjstva zaËasno odsotni;
- se v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva ne æelijo narodno/etniËno opredeliti oziroma ne æelijo
odgovoriti na vpraπanje o veroizpovedi;
- se v navzoËnosti popisovalca ne æelijo narodno/etniËno opredeliti oziroma ne æelijo odgovoriti na
vpraπanje o veroizpovedi.
Po doloËilih 10. Ëlena Zakona o popisu podatke o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi za otroke,
mlajπe od 14 let, posreduje eden od starπev, posvojitelj ali skrbnik.
Za vse osebe, stare 14 let ali veË, ki so bile v Ëasu obiska popisovalca oziroma v Ëasu samopopisa iz
gospodinjstva zaËasno odsotne ali v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva oziroma popisovalca na
vpraπanji 29 in 30 niso æelele odgovoriti, popisovalec v gospodinjstvu pusti Izjave P-3/NV. Na popisnem
vpraπalniku za osebo P-3 pri vpraπanju 29 in 30 oznaËi odgovor Odgovor ni moæen, ker za odsotno
osebo ni izjave P-3/NV.
Preden popisovalec odda Izjavo P-3/NV:
1. prepiπe iz Popisnega vpraπalnika za osebo P-3 na izjavo P-3/NV:
• identifikacije (ObËina, Naselje, PO, IDOS);
• priimek in ime, naslov, EM©O;
2. preËrta na izjavi P-3/NV vrstici z besedilom v leæeËem tisku: ”Podpisani soglaπam, da zaradi moje
odsotnosti iz gospodinjstva v Ëasu popisovanja Ëlan/Ëlanica mojega gospodinjstva posreduje izjavo
o moji narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi za Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
v Republiki Sloveniji v letu 2002.“

Izpolnjene in podpisane Izjave P-3/NV oseba po poπti poπlje Uradu. V ta namen popisovalec pusti
v gospodinjstvu kuverto s plaËano poπtnino. Popisovalec mora Ëlane gospodinjstva opozoriti, da
podatek o narodni/etniËni pripadnosti in veroizpovedi ne bo upoπtevan, Ëe Izjava P-3/NV ne bo
podpisana.

»e so se Ëlani gospodinjstva odloËili za samopopis, popisovalec ob prevzemu popisnih vpraπalnikov
preveri, Ëe so izpolnjeni podatki na vpraπanji 29 (narodna/etniËna pripadnost) in 30 (veroizpoved). »e
niso, v gospodinjstvu pusti Izjave P-3/NV za osebe, ki so bile v Ëasu samopopisa iz gospodinjstva
zaËasno odsotne, ali v navzoËnosti drugih Ëlanov gospodinjstva niso æelele odgovoriti na vpraπanji 29
in 30. Na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 pri vpraπanjih 29 in 30 oznaËi odgovor Odgovor ni moæen,
ker za odsotno osebo ni izjave P-3/NV.
Izjavo P-3/NV praviloma poπljejo Uradu po poπti v priloæeni kuverti s plaËano poπtnino Ëlani gospodinjstva
SAMI. Samo izjemoma izjavo P-3/NV v zaprti kuverti v gospodinjstvu prevzame popisovalec in jo odda
v poπtni nabiralnik.
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8. PRVI REZULTATI ZA POPISNI OKOLI© PRVI/REZ
Sploπno pojasnilo
Prve rezultate za popisni okoliπ pripravi popisovalec, razen Ëe v popisnem okoliπu popisuje veË
popisovalcev. »e popisovalec popisuje v veË popisnih okoliπih, pripravi prve rezultate za vsak popisni
okoliπ posebej.
Za popisne okoliπe, v katerih bosta popisovala dva ali trije popisovalci, prve rezultate pripravi obmoËni
inπtruktor. Vsak popisovalec v tem primeru dobi fotokopijo popisnega vpraπalnika Prvi rezultati, v katerega
vpiπe podatke samo za del popisnega okoliπa. Prve rezultate za celoten popisni okoliπ sestavi obmoËni
inπtruktor tako, da seπteje prve rezultate vseh delov popisnega okoliπa in jih vpiπe v originalni vpraπalnik
Prvi rezultati. ObmoËni inπtruktor fotokopije s podatki za dele popisnega okoliπa uniËi.
V stolpec A popisovalec vpiπe πifro popisnega okoliπa, za katerega izpolnjuje prve rezultate. Vpisana
πifra popisnega okoliπa mora biti enaka predizpisani πifri PO na vpraπalniku Prvi rezultati. Popisovalec,
ki je popisoval v veË popisnih okoliπ, na ta naËin preveri, Ëe je uporabil pravi vpraπalnik Prvi rezultati
za popisni okoliπ PRVI/REZ, za katerega bo vpisal podatke.
V stolpce B do G (z istimi Ërkami so stolpci oznaËeni tudi v Seznamu stavb in stanovanj ST/PO)
popisovalec vpiπe seπtevek podatkov za popisni okoliπ iz Seznama stavb in stanovanj ST/PO.

POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2002

PRVI/REZ
PRVI REZULTATI ZA POPISNI OKOLI©
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6
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Naselje
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B
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VIII. UREJANJE IN ODDAJA POPISNEGA GRADIVA
1. POPISOVALEC
1.1 TekoËe oddajanje gradiva v kontrolo
Popisovalec obmoËnemu inπtruktorju redno oddaja v kontrolo gradivo za popisana stanovanja,
gospodinjstva oziroma osebe, urejeno v naslednjem vrstnem redu:
• predizpisani Popisni vpraπalniki za osebo P-3, za katere je izpolnil samo vpraπanji 5 in 6;
• Popisni vpraπalnik za stavbo P-1, Ëe je æe popisal vsa stanovanja in osebe v stavbi;
• Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2;
• Seznam oseb v gospodinjstvu POM/GO v tem stanovanju;
• Popisni vpraπalnik(-i) za osebo P-3 v tem gospodinjstvu.
»e sta v stanovanju dve ali veË gospodinjstvi, so popisni vpraπalniki za drugo gospodinjstvo zloæeni
za vsemi popisnimi vpraπalniki za prvo gospodinjstvo.
Popisovalci, ki popisujejo na obmoËju, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske oziroma madæarske
narodne skupnosti, izpolnjene popisne vpraπalnike v italijanskem oziroma madæarskem jeziku za
posamezno gospodinjstvo vloæijo v mapo za popisnimi vpraπalniki v slovenskem jeziku tega gospodinjstva.
Popisovalec gradivo v kontrolo prinaπa v kartonski mapi, tako da lahko obmoËni inπtruktor na
naslovno stran mape vpiπe datum kontrole. Gradivo prinaπa v kontrolo po dogovoru z obmoËnim
inπtruktorjem. Ta mora pregledano popisno gradivo najkasneje v dveh dneh vrniti popisovalcu urejeno
tako, kot ga je prejel. Popisovalec mora obmoËnemu inπtruktorju omogoËiti tudi kontrolo izpolnjevanja
Seznama stavb in stanovanj ST/PO in Seznama oseb OS/PO.

1.2 KonËna oddaja popisnega gradiva
Ko popisovalec v celoti zakljuËi popisovanje v popisnem okoliπu, urejeno popisno gradivo za popisni
okoliπ odda obmoËnemu inπtruktorju v predpisani kartonski mapi.
Priprava gradiva v kartonski mapi
Popisovalec iz urejenega popisnega gradiva po stanovanjih in gospodinjstvih izdvoji vse Popisne
vpraπalnike za osebo P-3 in Popisne vpraπalnike za osebo P-3 rezerve popisnega okoliπa, ki jih ni
uporabil ter jih v kartonski mapi zdruæi s Popisnimi vpraπalniki za osebo P-3, za katero je izpolnil samo
vpraπanji 5 in 6. Vsi Popisni vpraπalniki za osebo P-3 (v slovenskem in italijanskem oziroma madæarskem
jeziku) morajo biti enako poravnani in enako zloæeni (glava na glavo). Popisovalec izloËi uniËene
predizpisane Popisne vpraπalnike za osebo P-3.

Vsi Popisni vpraπalniki za osebo P-3 (format A3), morajo biti obvezno zloæeni pred popisnimi
vpraπalniki formata A4.
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Oddaja popisnega gradiva za popisni okoliπ v kartonski mapi
V kartonski mapi, na katero se popisovalec ob oddaji podpiπe, morajo biti popisni vpraπalniki urejeni v
naslednjem vrstnem redu:
• izpolnjeni Popisni vpraπalniki za osebo P-3 (skupaj s tistimi, na katerih je izpolnil samo vpraπanji 5
in 6);
• neuporabljeni Popisni vpraπalniki za osebo P-3 rezerve popisnega okoliπa;
• vsi ostali izpolnjeni popisni vpraπalniki v vrstnem redu, kot je potekalo popisovanje na terenu;
• neuporabljeni Popisni vpraπalniki za stavbo P-1 rezerve popisnega okoliπa;
• neuporabljeni Popisni vpraπalniki za stanovanje P-2 rezerve popisnega okoliπa.
Oddaja ostalega popisnega gradiva za popisni okoliπ
Hkrati s kartonsko mapo popisovalec loËeno odda obmoËnemu inπtruktorju gradivo, ki je vezano na
popisni okoliπ:
1. Prve rezultate za popisni okoliπ PRVI/REZ,
2. Seznam stavb in stanovanj ST/PO,
3. Seznam oseb OS/PO,
4. neuporabljene Sezname oseb v gospodinjstvu POM/GO,
5. neuporabljene Izjave P-3/NV,
6. uniËene predizpisane Popisne vpraπalnike za stavbo P-1, za stanovanje P-2 in za osebo P-3.
Oddaja ostalega popisnega gradiva, ki ga je prejel popisovalec
»e
7.
8.
9.

je popisovalec popisoval samo v enem popisnem okoliπu, istoËasno odda v PVC srajËki:
Pooblastilo;
PoroËilo popisovalca o terenskem delu in materialnih stroπkih;
PoroËilo popisovalca o opravljenih kilometrih;

posebej pa πe:
10. Vpraπalnik za popisovalca ANK/POP;
11. neuporabljena Obvestila o ponovnem obisku popisovalca;
12. Navodila za samopopis SAM/SLO, ki jih ni razdelil;
13. nerazdeljene kuverte za vraËanje Izjav P-3/NV;
14. neuporabljene nalepke πtevilk stanovanj in neuporabljena obvestila OBV/STAN.
Popisovalec, ki popisuje v veË popisnih okoliπih, tekoËe oddaja za zakljuËene popisne okoliπe
gradivo, naπteto v toËkah 1- 6. Ko odda gradivo za zadnji popisni okoliπ, v katerem je popisoval, odda
tudi gradivo, naπteto v toËkah 7-14.
Popisovalci, ki popisujejo na obmoËju, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske oziroma
madæarske narodne skupnosti, poleg naπtetega gradiva obmoËnemu inπtruktorju oddajo tudi
neuporabljene popisne vpraπalnike v italijanskem oziroma madæarskem jeziku (Popisne vpraπalnike
za stavbo P-1, za stanovanje P-2, za osebo P-3, Seznam Ëlanov gospodinjstva POM/GO, Izjave P-3/NV)
in Navodila za samopopis v italijanskem oziroma madæarskem jeziku (SAM/IT, SAM/MAD).
Popisovalec ne vrne:
vreËe za popisno gradivo, kape, Navodil za popisovanje, vaj za pouk, kartografsko-tehniËne dokumentacije,
bloka, pisala.
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2. OBMO»NI IN©TRUKTOR
2.1 Gradivo, ki ga je prejel od popisovalcev
ObmoËni inπtruktor po pregledu kartonske mape s svojim podpisom potrdi:
• da je od popisovalca prejel popisno gradivo v celoti,
• da je popisno gradivo pravilno izpolnjeno in
• urejeno skladno z Navodili za popisovanje.
ObmoËni inπtruktor tekoËe oddaja obmoËni popisni komisiji:
• kartonske mape za zakljuËene popisne okoliπe,
• ostalo popisno gradivo, ki ga je prejel od popisovalcev (toËke 1- 6).
Vse ostalo gradivo, ki ga prejme od popisovalcev, odda OPK-ju ob oddaji gradiva zadnjega zakljuËenega
PO-ja:
• PVC srajËko za posameznega popisovalca (toËke 7- 9),
• gradivo, navedeno v toËkah 10-14.

2.2 Gradivo, ki ga je prejel obmoËni inπtruktor
ObmoËni inπtruktor obËinski popisni komisiji odda tudi:
• Evidenco, ki jo vodi obmoËni inπtruktor EV/OI,
• v PVC srajËki pa πe:
- Pooblastilo,
- PoroËilo obmoËnega inπtruktorja o terenskem delu in materialnih stroπkih,
- PoroËilo obmoËnega inπtruktorja o opravljenih kilometrih,
- Prosojnice za pouk popisovalcev.
ObmoËni inπtruktor na obmoËjih, kjer æivijo pripadniki avtohtone italijanske oziroma madæarske
narodne skupnosti, odda tudi:
• Evidenco razdeljenega popisnega gradiva v italijanskem in madæarskem jeziku EV/IT-MAD,
• nerazdeljene popisne vpraπalnike v italijanskem oziroma madæarskem jeziku,
• nerazdeljena Navodila za samopopis v italijanskem oziroma madæarskem jeziku.
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IX. POVZETEK
1. POVZETEK DELA POPISOVALCA
I. V VE»STANOVANJSKI STAVBI
1. Popisovalec ugotovi, ali so stanovanja v veËstanovanjski stavbi oπtevilËena. »e ni oπtevilËeno
nobeno, stanovalcem izroËi nalepke s πtevilkami stanovanj skupaj z obvestilom OBV/STAN.

II. V GOSPODINJSTVU
1. Popisovalec se predstavi.
2. »lane gospodinjstva seznani, da lahko osebe in stanovanje, v katerem prebivajo, popiπejo sami samopopis ali pa popis v celoti opravi popisovalec.
3. Ugotovi, koliko gospodinjstev æivi v stanovanju.
4. Ugotovi, katere osebe æivijo v gospodinjstvu:
• KDO SO »LANI gospodinjstva, ne glede na to, ali ima za njih predizpisane P-3 ali ne;
• KDO NISO »LANI GOSPODINJSTVA, pa so v gospodinjstvu zaËasno navzoËi (za njih nima
predizpisanih P-3).
5. Popisovalec pripravi:
• predizpisan P-1;
• predizpisan P-2 v tej stavbi (rezervni P-2);
• predizpisan(-e) P-3 za Ëlane gospodinjstva;
• rezervni(-e) P-3 za Ëlane gospodinjstva, ki tu prebivajo, v Ëasu priprave predizpisa pa so bili
prijavljeni na drugem naslovu;
• rezervni(-e) P-3 za osebe, ki niso Ëlani gospodinjstva (tu prebivajo zaradi πolanja, dela ali drugih
vzrokov), so pa Ëlani gospodinjstva na drugem naslovu;
• POM/GO;
• P-3/NV za vse Ëlane gospodinjstva, stare 14 let ali veË, ki so bili v Ëasu obiska popisovalca iz
gospodinjstva odsotni (niso æeleli odgovoriti na vpraπanji 29 in 30 v prisotnosti drugih Ëlanov
gospodinjstva ali popisovalca).
6. Popisovalec izpolni:
• ©ifro popisovalca na vse vpraπalnike (lahko opravi doma).
• Na POM/GO prepiπe:
Ö IDHI iz P-1,
Ö IDST iz P-2.
• Na vse P-3 vpiπe:
Ö IDST in IDGO iz POM/GO.
• Na POM/GO:
Ö vpiπe priimek in ime referenËne osebe gospodinjstva (ki jo doloËijo Ëlani gospodinjstva);
Ö vpiπe priimke in imena ostalih Ëlanov gospodinjstva v okviru druæin;
Ö vpiπe priimke in imen oseb, ki niso Ëlani gospodinjstva;
Ö priimkom in imenom pripiπe IDOS iz P-3;
Ö vpiπe razmerje do referenËne osebe gospodinjstva (opis);
Ö doloËi zaporedno πtevilko druæine (stolpec 10);
Ö vpiπe vzrok odsotnosti iz gospodinjstva (stolpec 12);
Ö vpiπe odsotnost osebe iz gospodinjstva eno leto ali veË;
Ö vpiπe vzrok navzoËnosti v gospodinjstvu.
• »e v gospodinjstvu pusti Izjavo P-3/NV, na P-3/NV iz P-3 prepiπe:
Ö priimek in ime osebe, naslov ter EM©O,
Ö IDOS osebe;
ter na P-3/NV preËrta vrstici z besedilom v leæeËem tisku: "Podpisani soglaπam..."
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7. Izpolnjevanje popisnih vpraπalnikov
VPRA©ALNIK
P-1
POM/GO
P-2
P-3

OS/PO

OS/PO

P-2
P-3

OS/PO

SAMOPOPIS

IZPOLNJUJE POPISOVALEC

Popisovalec izpolni v celoti.
Izpolni v celoti.
Popisovalec izpolni v celoti.
Izpolni v celoti.
Popisovalec izpolni vpr. 1-7.
Izpolni v celoti.
Popisovalec izpolni vpr. 1-21:
Izpolni vsa vpraπanja, razen vpr. 7-15:
• Vpr. 16-21 izpolni takoj v gospodinjstvu;
• Vpr. 5 izpolni, ko prevzema vpraπalnike
(ponovni obisk gospodinjstva);
• Vpr. 7-15 izpolni doma
• Vpr. 7-15 izpolni doma.
V GOSPODINJSTVU PUSTI P-2, P-3,
(po potrebi P-3/NV in kuverto)
ter Navodila za samopopis.
Za vsako osebo v stolpec SAMOPOPIS
Za vsako osebo v stolpec POPIS vpiπe:
vpiπe:
• Dan obiska (ko je v gospodinjstvu pustil • Dan popisa.
vpraπalnike);
• Dogovorjeni Ëas prevzema vpraπalnikov.
V stolpec P-3/NV oznaËi dan, ko je za Ëlane gospodinjstva pustil P-3/NV.
Vpiπe priimke in imena oseb, Ëe je uporabil vpraπalnike rezerve PO (zap. πt., IDOS,
priimke in imena oseb, Ëe je uporabil vpraπalnike dræavne rezerve).
PONOVNI OBISK GOSPODINJSTVA
Popisovalec pregleda ustreznost in
pravilnost izpolnjenih vpraπalnikov.
Izpolni vpr. 5 na P-3.
Pri vpr. 47 na P-3 vpiπe IDOS(-a)
vzdræevalca(-ev), Ëe je to potrebno.
V stolpec SAMOPOPIS vpiπe dejanski dan
prevzema, Ëe ni vpraπalnikov prevzel ob
dogovorjenem datumu.

-

III. DOMA
•
•
•
•
•
•

Na POM/GO πifrira podatke v stolpcih 8, 9, 11.
Na vse P-3 Ëlanov gospodinjstva izpolni vpr. 7- iz P-3 referenËne osebe gospodinjstva prepiπe
IDOS te osebe (vpraπanje izpolni tudi za referenËno osebo). IDOS referenËne osebe gospodinjstva
je pri vseh Ëlanih gospodinjstva isti.
Na vse P-3 iz POM/GO prepiπe podatke v stolpcih 8-15.
Na POM/GO naredi zbirnik za stolpce F, G, H, E.
V ST/PO izpolni stolpec B (stavba s stanovanji) pri vsaki IDHI, za katero je izpolnil P-1 in stolpec
C (stanovanje) pri vsaki IDST, za katere je izpolnil P-2.
V ST/PO iz POM/GO prepiπe podatke iz stolpcev E, F, G, H (oziroma seπteje vrednosti, Ëe v
stanovanju prebivata dve gospodinjstvi ali veË).

IV. PO ZAKLJU»ENEM POPISOVANJU V PO
•
•

Izpolni Prve rezultate za popisni okoliπ PRVI/REZ (iz ST/PO prepiπe oz. seπteje podatke v vrstici
SE©TEVEK ZA STRAN - stolpci B, C, D, E, F in G).
Uredi gradivo za oddajo obmoËnemu inπtruktorju: vsi P-3 morajo biti zloæeni na zaËetku mape za
PO pred vsemi ostalimi vpraπalniki formata A4 (P-1, P2, POM/GO) in urejeni v vrstnem redu, kot
je potekalo popisovanje na terenu.
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2. PREGLED IZPOLNJEVANJA POPISNIH VPRA©ALNIKOV
1. Popisovalec mora izpolniti VSE popisne vpraπalnike rednega predizpisa za PO:
• na Popisnem vpraπalniku za stavbo P-1 najmanj vpraπanji 1 in 2,
• na Popisnem vpraπalniku za stanovanje P-2 najmanj vpraπanji 1 in 2,
• na Popisnem vpraπalniku za osebo P-3 najmanj vpraπanji 5 in 6,
in na njih v skladu z Navodili za popisovanje VPISATI predvidene identifikacije.
2. Popisne vpraπalnike rezerve popisnega okoliπa:
• Popisni vpraπalnik za stavbo P-1,
• Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2,
• Popisni vpraπalnik za osebo P-3,
popisovalec v skladu z Navodili za popisovanje izpolni samo v primeru, da jih uporabi.
3. Na neuporabljene popisne vpraπalnike rezerve popisnega okoliπa:
• Popisni vpraπalnik za stavbo P-1,
• Popisni vpraπalnik za stanovanje P-2,
• Popisni vpraπalnik za osebo P-3,
popisovalec NE vpisuje NI»ESAR.

3. PREGLED VRA»ANJA POPISNIH VPRA©ALNIKOV
Popisovalec mora v mapi za PO po konËanem popisovanju v PO vrniti:
1. VSE popisne vpraπalnike rednega predizpisa (razen uniËenih oz. izgubljenih),
2. VSE popisne vpraπalnike rezerve PO (porabljene in neuporabljene).
3. SAMO izpolnjene Sezname oseb v gospodinjstvu POM/GO.

Popisovalec obmoËnemu inπtruktorju po konËanem popisovanju v PO vrne posebej:
• izpolnjene Prve rezultate za popisni okoliπ PRVI/REZ,
• neuporabljene Sezname oseb v gospodinjstvu POM/GO,
• neuporabljene Izjave P-3/NV.
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PRILOGE
Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002
Uradni list RS, πt. 66-3056/2000, in Uradni list RS 26-1584/2001

I. SPLO©NI DOLO»BI
1. Ëlen
Ta zakon ureja priprave, organizacijo in izvajanje popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v
Republiki Sloveniji leta 2002 (v nadaljnjem besedilu: popis), doloËa organe,
pristojne za izvedbo popisa, ureja pravice in obveznosti udeleæencev popisa, varstvo osebnih podatkov,
zbranih s popisom, objavljanje rezultatov popisa in financiranje popisa.
2. Ëlen
Popis v Republiki Sloveniji poteka od 1. do 15. aprila 2002.
Takoj po popisu se v vzorËno izbranih popisnih okoliπih opravi statistiËna kontrola zajetja in kakovosti
s popisom zbranih podatkov.
Popis in statistiËna kontrola zajetja in kakovosti s popisom zbranih podatkov se opravi po stanju na dan
31. marca 2002 ob 24. uri.

II. ENOTE POPISOVANJA, VSEBINA POPISA IN ZAGOTAVLJANJE PODATKOV
3. Ëlen
S popisom se zajamejo:
1. osebe:
-

-

dræavljani oziroma dræavljanke Republike Slovenije s stalnim ali zaËasnim prebivaliπËem v Republiki
Sloveniji, ne glede na to, ali so v kritiËnem trenutku popisa v Republiki Sloveniji navzoËi ali ne;
tujci oziroma tujke z dovoljenjem za stalno ali zaËasno prebivanje v Republiki Sloveniji in osebe z
zaËasnim zatoËiπËem v Republiki Sloveniji, ne glede na to, ali so v kritiËnem trenutku popisa v
Republiki Sloveniji navzoËi ali ne;
druge osebe, ki so ob popisu navzoËe na obmoËju Republike Slovenije;

2. gospodinjstva oseb iz 1. toËke tega Ëlena;
3. stanovanja in drugi naseljeni prostori v Republiki Sloveniji;
4. stavbe v Republiki Sloveniji, v katerih so stanovanja in drugi naseljeni prostori.
4. Ëlen
S popisom se ne zajamejo diplomatsko osebje tujih diplomatskih in konzularnih predstavniπtev ter
predstavniki mednarodnih organizacij in teles v Republiki Sloveniji, njihovi druæinski Ëlani in stanovanja
v lasti tujih dræav v Republiki Sloveniji.
5. Ëlen
Stavbam in stanovanjem se za potrebe vzpostavitve registra stavb in stanovanj doloËi identifikacija.
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Lastnik ali upravnik, doloËen s pogodbo o upravljanju veËstanovanjske stavbe, ali lastniki stanovanj
oznaËijo
stanovanja in druge prostore v veËstanovanjskih stavbah s πtevilko stanovanja najkasneje do 31. januarja
2002. ©tevilko stanovanja in πtevilko drugih prostorov v obliki tablice, nalepke ali v drugi trajni obliki
namestijo nad ali ob vhodna vrata stanovanja in drugih prostorov.
Stanovanja se oπtevilËijo z zaporedno πtevilko v okviru ene stavbe. »e ima stavba veË loËenih vhodov
in za vsak vhod doloËeno svojo hiπno πtevilko, se πtevilke stanovanj doloËijo za vsak vhod posebej.
Pomoæni prostori, ki pripadajo stanovanju, se oπtevilËijo s πtevilko stanovanja in dodatkom a, b, c, itd.
Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za okolje in prostor v sodelovanju z Ministrstvom za
notranje zadeve in StatistiËnim uradom Republike Slovenije sprejme v uredbo o
identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj.
6. Ëlen
S popisom se za osebo zberejo podatki o:
-

priimku in imenu,
enotni matiËni πtevilki obËana (EM©O) oziroma datumu rojstva,
spolu,
naslovu prebivaliπËa,
naslovu stanovanja,
πtevilki stanovanja,
navzoËnosti / odsotnosti v kritiËnem trenutku popisa,
prebivaliπËu leto dni pred popisom,
kraju rojstva,
prebivaliπËu ob rojstvu,
selitvah,
dræavljanstvu,
narodni (etniËni) pripadnosti,
veroizpovedi,
materinem jeziku,
pogovornem jeziku v gospodinjstvu (druæini),
zakonskem stanu,
πtevilu æivorojenih otrok,
izobrazbi,
izobraæevanju,
statusu aktivnosti,
zaposlitvenem statusu,
dejavnosti,
poklicu,
obiËajnem delovnem Ëasu,
kraju dela / izobraæevanju,
potovanju na delo / v πolo,
glavnem viru preæivljanja,
vzdræevanosti,
stanovanjskem razmerju osebe,
drugih stanovanjih v lasti osebe (lastnik oziroma solastnik stanovanja).
7. Ëlen

S popisom se za gospodinjstvo zberejo podatki o:
-

vrsti gospodinjstva,
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-

πtevilu Ëlanov gospodinjstva,
referenËni osebi gospodinjstva,
razmerju do referenËne osebe zasebnega gospodinjstva,
πtevilu druæin v zasebnem gospodinjstvu,
druæinskem statusu osebe,
pravni ali drugi podlagi, po kateri gospodinjstvo naseljuje stanovanje,
Ëlanu zasebnega gospodinjstva, ki je lastnik, solastnik oziroma najemnik stanovanja,
lastniπtvu oziroma najemu garaæe,
pridelavi hrane za lastne potrebe ali prodajo.
8. Ëlen

S popisom se za stanovanje zberejo podatki o:
-

vrsti in uporabi stanovanja,
lastniπtvu stanovanja,
povrπini stanovanja, πtevilu sob in πtevilu sob za opravljanje dejavnosti,
opremljenosti stanovanja s kuhinjo ter njeno povrπino, kopalnico in straniπËem,
drugih prostorih v sklopu stanovanja,
πtevilu oseb v stanovanju,
πtevilu gospodinjstev v stanovanju,
letu zadnje prenove stanovanja,
napeljavah,
naËinih in virih ogrevanja,
legi stanovanja v stavbi,
πtevilki stanovanja v stavbi.
9. Ëlen

S popisom se za stavbo zberejo podatki o:
-

vrsti stavbe,
πtevilu nadstropij v stavbi,
materialu nosilne konstrukcije,
letu zgraditve stavbe,
vrsti kritine stavbe in letu zadnje menjave kritine,
napeljavah,
naËinih in virih ogrevanja,
πtevilu stanovanj v stavbi.
10. Ëlen

Popisana oseba mora brezplaËno posredovati pravilne in popolne odgovore na vsa vpraπanja iz popisnih
vpraπalnikov.
Podatke o odsotnih Ëlanih gospodinjstva posreduje tisti Ëlan gospodinjstva, ki so mu podatki najbolj
znani, o otrocih, starih do 15 let, pa eden od starπev, posvojitelj ali skrbnik. Za odsotne Ëlane gospodinjstva,
ki so na dan popisa dopolnili 14 let starosti, se podatki o veroizpovedi in narodnosti posredujejo tako,
da se predloæi njihovo pisno soglasje za posredovanje teh podatkov za namene tega popisa ter njihova
pisna opredelitev o njihovi narodnosti in veroizpovedi.
Popisana oseba se ni dolæna izreËi o narodni (etniËni) pripadnosti in veroizpovedi, popisni vpraπalnik
pa mora vsebovati o tem pravni pouk.
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Popisovalec mora v popisne vpraπalnike vnesti podatke, kot mu jih posreduje popisana oseba.
11. Ëlen
Podatki z identifikacijami za osebo, gospodinjstvo, stanovanje in stavbo, potrebni za izvedbo popisa,
se lahko zbirajo oziroma pridobijo iz vseh obstojeËih uradnih in drugih administrativnih zbirk podatkov
javnega in zasebnega sektorja.
12. Ëlen
Upravljavci zbirk podatkov, ki so pooblaπËeni za njihovo vodenje in vzdræevanje, morajo posredovati
potrebne podatke iz teh zbirk StatistiËnemu uradu Republike Slovenije (v nadaljevanju: urad) brezplaËno,
v roku in na naËin, kot ga doloËi urad.
13. Ëlen
Ministrstvo, pristojno za zdravstvo, javni zavodi, ki opravljajo dejavnost socialnega varstva, ter drugi
Upravljavci zbirk podatkov socialnega varstva sodelujejo z uradom pri posredovanju
podatkov za osebe, za katere vodijo zbirke podatkov.
Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, sodeluje z uradom pri posredovanju podatkov za osebe, za
katere vodi uradne evidence.
Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor, in Sluæba vlade za lokalno samoupravo sodelujeta z uradom
pri posredovanju podatkov o stavbah in stanovanjih.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, sodeluje z uradom pri posredovanju podatkov za osebe, ki prestajajo
zaporno kazen.
Ministrstvo, pristojno za πolstvo, sodeluje z uradom pri posredovanju podatkov za osebe, ki prebivajo
v dijaπkih in πtudentskih domovih.
Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, sodeluje z uradom pri posredovanju podatkov za osebe na
delu v diplomatskih in konzularnih predstavniπtvih in tiste dræavljane Republike Slovenije, ki delajo v
tujini, ter osebe, ki z njimi prebivajo v tujini.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje sodeluje z uradom pri posredovanju podatkov o brezposelnih
osebah.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje sodeluje z uradom pri posredovanju podatkov o osebah,
ki prejemajo pokojnino ali kakrπnokoli drugo dajatev iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zavod za zdravstveno zavarovanje sodeluje z uradom pri posredovanju podatkov o osebah, ki so v
Republiki Sloveniji zdravstveno zavarovane.

III. PRIPRAVA, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA POPISA
14. Ëlen
Popis pripravi in organizira urad ob sodelovanju izvajalcev, doloËenih s tem zakonom.
Nosilec povezovanja in usklajevanja dela je urad.
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15. Ëlen
Naloge, za katere je zadolæen urad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

vodenje, organiziranje, usklajevanje in nadziranje priprav na popis in izvedbo popisa,
priprava metodoloπkih osnov popisa,
zagotovitev prevoda popisnih vpraπalnikov in navodil za popisovanje v jezika narodnosti,
doloËitev tehnologije za vnos in obdelavo podatkov in arhiviranje s popisom zbranih podatkov,
celovito in pravoËasno obveπËanje prebivalstva o popisu,
dajanje navodil pooblaπËenim izvajalcem popisa,
organiziranje in izvedba strokovno-metodoloπkega usposabljanja dræavnih inπtruktorjev,
nudenje strokovno-metodoloπke pomoËi pri izvedbi strokovno-metodoloπkega usposabljanja obmoËnih
popisnih komisij, inπtruktorjev in popisovalcev ter priprava, organiziranje in izvedba popisovanja,
priprava metodoloπkih osnov in izvedba statistiËne kontrole kakovosti s popisom zbranih podatkov,
zagotovitev ustreznih prostorov za shranjevanje popisnega gradiva,
zagotovitev arhiviranja popisnega gradiva,
priprava popisnega gradiva za obdelavo in njegova obdelava,
definiranje kontrole za popravljanje napak v popisnem gradivu in njihova izvedba,
objava zbranih podatkov ter njihovo arhiviranje,
posredovanje podatkov popisa uporabnikom.
16. Ëlen

V popisnih obmoËjih organizira in izvede popis obmoËna popisna komisija.
ObmoËna popisna komisija ima predsednika in najmanj tri Ëlane, ki jih imenuje predstojnik urada.
17. Ëlen
Za podporo izvedbe nalog obmoËnih popisnih komisij se racionalno uporabijo kadri, storitve in tehniËna
oprema javne uprave.
18. Ëlen
Urad izbere in imenuje obmoËne inπtruktorje, popisovalce in kontrolorje na podlagi seznamov, ki jih
pripravijo obmoËne popisne komisije v sodelovanju z javno upravo.
ObmoËna popisna komisija na obmoËju, na katerem je zadolæena za izvedbo popisa, nadzira delo oseb
iz prvega odstavka.
19. Ëlen
Popisovanje in drugo delo na terenu izvajajo popisovalci, obmoËni inπtruktorji popisa, kontrolorji popisa,
Ëlani obmoËnih popisnih komisij in dræavni inπtruktorji popisa, ki dosledno upoπtevajo doloËila metodoloπkih
osnov popisa in organizacijska navodila, ki so pripravljena za popis.
20. Ëlen
Dræavne inπtruktorje popisa imenuje predstojnik urada.
Naloge dræavnih inπtruktorjev se opredelijo v metodoloπkih osnovah popisa.
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21. Ëlen
Na obmoËjih obËin, kjer æivijo pripadniki italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti, mora biti
imenovano ustrezno πtevilo Ëlanov obmoËnih popisnih komisij, obmoËnih inπtruktorjev in popisovalcev
tudi izmed predstavnikov samoupravnih narodnih skupnostih, ki jih predlaga narodna skupnost, z znanjem
italijanskega oziroma madæarskega jezika.
Za popisovanje na obmoËjih obËin, kjer æivijo pripadniki italijanske oziroma madæarske narodne skupnosti,
mora biti zagotovljeno tudi ustrezno πtevilo popisnih vpraπalnikov v italijanskem oziroma madæarskem
jeziku.
22. Ëlen
Osebe iz 19. Ëlena tega zakona morajo imeti za svoje delo pisno pooblastilo, ki ga izda predstojnik
urada. Pri izvrπevanju svojih nalog morajo to pooblastilo pokazati popisani osebi brez njene predhodne
zahteve.
Izdajatelj pooblastil vodi evidenco izdanih in vrnjenih pooblastil.
Po preteku veljavnosti pooblastila morajo pooblastilo vrniti izdajatelju, in sicer po zakljuËenem delu
oziroma najkasneje naslednji dan po izteku veljavnosti.

IV. UPORABA IN VARSTVO PODATKOV IN NJIHOVA
ZA©»ITA
23. Ëlen
Podatki, zbrani s popisom, se uporabljajo samo za statistiËne namene, razen tistih, ki jih bosta v svoji
pristojnosti uporabila organa, pristojna za vzpostavitev registra stavb in stanovanj in
registra gospodinjstev.
Podatki, ki se bodo uporabili za vzpostavitev registrov iz prejπnjega odstavka, so:
-

identifikacija stavbe in identifikacija stanovanja,
naslov stanovanja,
EM©O, priimek in ime ter naslov prebivaliπËa lastnika stanovanja, morebitnega solastnika in najemnika
Ëe ta tudi prebiva v stanovanju,
EM©O, priimek in ime ter naslov prebivaliπËa drugih oseb v stanovanju,
referenËna oseba gospodinjstva,
razmerje do referenËne osebe zasebnega gospodinjstva,
lastniπtvo stanovanja,
pravna ali druga podlaga po kateri gospodinjstvo naseljuje stanovanje,
vrsta in uporaba stanovanja,
povrπina stanovanja,
πtevilo sob v stanovanju,
kuhinja, kopalnica, straniπËe in drugi prostori v sklopu stanovanja,
leto zadnje prenove stanovanja,
napeljave v stanovanju,
lega stanovanja v stavbi,
πtevilka stanovanja v stavbi,
vrsta stavbe,
πtevilo nadstropij v stavbi,
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-

material nosilne konstrukcije,
leto zgraditve stavbe.

Podatki, ki se uporabijo za vzpostavitev registrov iz prvega odstavka tega Ëlena, morajo biti na popisnih
vpraπalnikih oznaËeni s Ërko R.
Uporaba podatkov iz drugega odstavka tega Ëlena za vzpostavitev registrov iz prvega odstavka tega
Ëlena je moæna najveË dve leti po konËanem popisu, vzpostavita pa ju pristojna organa za
vzpostavitev registra stavb in stanovanj in registra gospodinjstev.
24. Ëlen
Urad in drugi izvajalci, ki v okviru popisa zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo podatke, ki se
nanaπajo na doloËenega ali doloËljivega posameznika, sprejmejo in zagotovijo izvajanje organizacijskih
in logiËnih tehniËnih postopkov ter ukrepov za zavarovanje podatkov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo
osebnih podatkov.
25. Ëlen
Varstvo podatkov, zbranih s popisom, ki se nanaπajo na doloËenega ali doloËljivega posameznika, se
zagotavlja v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
26. Ëlen
Osebe, ki sodelujejo pri izvajanju popisa in pri svojem delu izvedo za vsebino podatkov, zbranih s
popisom, ki se nanaπajo na doloËenega ali doloËljivega posameznika, so jo dolæni varovati
kot uradno tajnost.
27. Ëlen
Na popisnih vpraπalnikih mora biti vidno oznaËeno, da vsi podatki na njih predstavljajo uradno tajnost.
28. Ëlen
Po konËani obdelavi s popisom zbranih podatkov urad oblikuje popisno bazo podatkov.
S povezovanjem podatkov iz popisne baze podatkov s podatki iz administrativnih in drugih zbirk podatkov
urad oblikuje, vodi in vzdræuje popopisno bazo podatkov.

V. OBJAVA PODATKOV
29. Ëlen
Podatkov, zbranih s popisom, ki se nanaπajo na doloËenega ali doloËljivega posameznika, ni dovoljeno
objavljati ali dajati v javnost.
30. Ëlen
StatistiËni podatki popisa smejo biti objavljeni samo v agregatni obliki in na enak naËin dostopni vsem
uporabnikom.
Predstojnik urada v enem letu po uveljavitvi tega zakona doloËi program posredovanja podatkov popisa
uporabnikom.
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31. Ëlen
Rezultate popisa objavi urad, in sicer najkasneje:
1. prve v 60 dneh po konËanem popisu,
2. osnovne podatke leto po konËanem popisu,
3. celovite in podrobne rezultate popisa pa dve leti po konËanem popisu.

VI. ZAGOTAVLJANJE FINAN»NIH SREDSTEV
32. Ëlen
FinanËna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa se zagotovijo uradu v okviru proraËuna
za leta 2001, 2002, 2003 in 2004.
Celotna finanËna sredstva znaπajo 3.335.302.000 tolarjev in se razporedijo na posamezna leta v zneskih:
1.
2.
3.
4.

za leto 2001: 326. 202.000 tolarjev,
za leto 2002: 2.606.218.300 tolarjev,
za leto 2003: 252.781.700 tolarjev,
za leto 2004: 150.000.000 tolarjev.

FinanËna sredstva iz prejπnjega odstavka se tekoËe revalorizirajo v skladu s stopnjo rasti cen æivljenjskih
potrebπËin v Republiki Sloveniji.
33. Ëlen
FinanËna sredstva za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa se uporabijo za plaËilo materialnih stroπkov,
plaËilo izvajalcev popisa in nakup potrebne opreme.

VII. KAZENSKI DOLO»BI
34. Ëlen
Z denarno kaznijo od 500.000 do 1,000.000 tolarjev se kaznuje za prekrπek pravna oseba, Ëe ne da
podatkov, ki se od nje zahtevajo s popisom ali Ëe jih ne da pravoËasno (12. Ëlen).
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrπek odgovorna oseba pravne
osebe, ki stori prekrπek iz prejπnjega odstavka tega Ëlena.
35. Ëlen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrπek:
-

posameznik, Ëe ne da podatkov, ki se od njega zahtevajo s popisom, ali Ëe da nepravilne podatke
(prvi odstavek 10. Ëlena),
popisovalec, Ëe pobira podatke o narodni pripadnosti in veroizpovedi v nasprotju z drugim in tretjim
odstavkom 10. Ëlena,
popisovalec, Ëe v popisne vpraπalnike ne vnese podatkov, ki mu jih da popisana oseba oziroma
vnese napaËne podatke (Ëetrti odstavek 10. Ëlena).
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VIII. KON»NE DOLO»BE
36. Ëlen
Predstojnik urada predpiπe vsebino popisnih vpraπalnikov in metodoloπke osnove popisa ter vsa potrebna
organizacijska navodila za izvedbo popisa.
37. Ëlen
V Ëasu od 1. januarja 2002 do 30. junija 2002 je prepovedano spreminjanje imen ulic, naselij in mest
ter hiπnih πtevilk.
38. Ëlen
Geodetska uprava Republike Slovenije na predlog urada opravi do zaËetka priprave kartografske
dokumentacije revizijo obstojeËih popisnih okoliπev, tako da le-te oblikuje na velikost, ki omogoËa, da
popisovalec v 15 dneh v njih opravi popis.
39. Ëlen
Urad poroËa Vladi Republike Slovenije in sploπni javnosti o opravljenih nalogah in porabljenih finanËnih
sredstvih za pripravo, organizacijo in izvedbo popisa vsako leto najkasneje do
31. marca za predhodno leto.
ZakljuËno poroËilo in dokonËen obraËun porabljenih sredstev predloæi Urad Vladi Republike Slovenije
in sploπni javnosti najkasneje do 31. decembra 2004.
40. Ëlen
Ta zakon zaËne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

(1) Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
v Republiki Sloveniji leta 2001 (ZPPG01-A) (Uradni list RS, πt. 26-1584/2001),
objavljen 12.4.2001, ki velja od 27.4.2001, doloËa tudi:
"1. Ëlen
V naslovu zakona o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2001
(Uradni list RS, πt. 66/00) in v 1. Ëlenu se letnica 2001 spremeni v letnico 2002.
14. Ëlen
Uredbo o identifikacijskih oznakah stavb in stanovanj iz 4. Ëlena tega zakona sprejme vlada v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona."
Opomba: 4. Ëlen sprememb in dopolnitev se nanaπa na 5. Ëlen zakona
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SEZNAM STAVB IN STANOVANJ V POPISNEM OKOLI©U IN PRVI REZULTATI ZA POPISNI OKOLI©
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SEZNAM OSEB V POPISNEM OKOLI©U IN PREGLED POTEKA POPISOVANJA

ObËina

Naselje

PO

POPIS
Zap.
πt.

IDOS

Priimek

OS/PO

Ime

Ulica

dan
H©/
dod.H© popisa

PONOVNI OBISK
P-3/NV
SAMOPOPIS
dogovorjeni dejanski
dogovorjeni
1
dan Ëas prevzema
2
3
Ëas prevzema
dan
obiska
dan ura prevzema dan ura dan ura dan ura dan ura
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POPIS
Zap.
πt.

IDOS

Priimek

Ime

Ulica

H©/
dod.H©

dan
popisa

PONOVNI OBISK
P-3/NV
SAMOPOPIS
dogovorjeni
dogovorjeni
1
2
3
dan Ëas prevzema dejanski
Ëas prevzema
dan
obiska
dan ura prevzema dan ura dan ura dan ura dan ura

str. 154

str. 155
POPIS PREBIVALSTVA, GOSPODINJSTEV IN STANOVANJ V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2002

SAM/SLO
NAVODILA ZA SAMOPOPIS

SAMOPOPIS

PRAVNE OSNOVE

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.

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

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

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 .

☎

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.

• 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

Izpolnjevanje

NapaËno

• Ustrezen odgovor oznaËite tako, da v okence pred
odgovorom vpiπete .
• Upoπtevajte zaporedje vpraπanj, ki jih nakazujejo
puπËice (preskoki).
Primer:
27 Ali ste se v naselje popisa priselili?
Da.

vpr.

28

Ne.

vpr.

29

• »e je treba odgovore vpisati v predvidena polja, vpiπite
pred ponujenim odgovorom najprej
, v predvidena
polja pa ustrezno besedilo.
Primer:
v drugem naselju Slovenije (vpiπite):

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

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

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

Opozorili

Primer:
23

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

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

• »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:
44 Kako obiËajno potujete na delo?
Z osebnim avtomobilom kot voznik(-ca).
Z osebnim avtomobilom kot sopotnik(-ca).

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

minute

Primer 2:
v drugem naselju Slovenije (vpiπite):

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

POPISNI VPRA©ALNIK ZA STANOVANJE (P-2)
POJASNILA POSAMEZNIH VPRA©ANJ IN MOÆNIH ODGOVOROV
. VPRA©ANJE: 8 Lega stanovanja v stavbi

. VPRA©ANJE: 12 ©tevilo sob v stanovanju

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

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

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

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

»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: 9 Uporaba stanovanja
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: 11 Skupna povrπina stanovanja v m2

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

. VPRA©ANJE: 14 Kuhinja v stanovanju
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: 15 Povrπina kuhinje v m2
»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.

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

. VPRA©ANJE: 16 Kopalnica v stanovanju

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

Odgovor ne oznaËite, Ëe v stanovanju ni kopalnice ali je
ta zunaj stanovanja v isti stavbi.
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. VPRA©ANJE: 17 StraniπËe v stanovanju

VPRA©ANJE: 22 Napeljava plina

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

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

. VPRA©ANJE: 19 Napeljava vodovoda

. VPRA©ANJE: 29 Ali je bilo stanovanje kdaj prenovljeno?

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

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.

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.

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.

POPISNI VPRA©ALNIK ZA OSEBO (P-3)
POJASNILA POSAMEZNIH VPRA©ANJ IN MOÆNIH ODGOVOROV
. VPRA©ANJE: 24

Vaπe prvo prebivaliπËe po rojstvu
je bilo

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: 31 Materni jezik:
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: 32 Jezik, ki ga obiËajno govorite v
gospodinjstvu oziroma v druæini:
- »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: 34 Katero najviπjo javnoveljavno
izobrazbo ste dosegli?
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.
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. VPRA©ANJE: 38 Kako pogosto se iz πole vraËate
na naslov prebivaliπËa?

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: 43 Kako pogosto se z dela vraËate na
naslov prebivaliπËa?

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: 44 Kako obiËajno potujete na delo?
. VPRA©ANJE: 39 Kako obiËajno potujete v πolo?

Smiselno upoπtevajte pojasnila pri vpraπanju 39.

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

. VPRA©ANJE: 46 Ali ste vzdræevana oseba?

»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: 42

Kaj ste po statusu aktivnosti?

»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.

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: 47 Odgovorili ste, da ste vzdræevana oseba, zato oznaËite, kdo vas vzdræuje:
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: 48 Ali delate v tujini?
Pri odloËanju o tem, ali delate v tujini, upoπtevajte Ëas
zadnjih treh mesecev in dejstvo, kje ste opravljali delo
preteæni del tega Ëasa.
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EV/OI-1

SEZNAM POPISOVALCEV PO OBMO»NIH IN©TRUKTORJIH

IME OPC:

Priimek in ime obmoËnega inπtruktorja:

©IFRA OPC:

©ifra obmoËnega inπtruktorja:

Zap.
πt.

©ifra
popisovalca

Podatki o popisovalcu
priimek in ime

Popisuje v
naslov

telefon

obËini (πifra)

naselju (ime)

Podpisal in oddal
PO (πifre)

pogodbo

izjavo o
varovanju
podatkov

1
2

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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EVIDENCA POPISNEGA GRADIVA, KI GA OBMO»NI IN©TRUKTOR PREVZAME OD
POPISOVALCA IN GA ODDA OPK

Popisoval v
©ifra
Zap. OI/popiπt. sovalca

OI
1
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Prevzeto osnovno popisno gradivo
seznam

Priimek in ime obmoËnega
inπtruktorja/popisovalca

obËini
(πifra)

PO
(πifra)

OPV

Vpiπite

Vpiπite

Datum

Pomoæno gradivo

neuporabljeno, uniËeno

Prvi
stavb in
rezultati
izjave
oseb
stanovanj
(POM/GO)
(PRVI/
P-3/NV
(OS/PO)
(ST/PO)
REZ)

EV/OI-2

P-1
P-2
P-3

Prazni
drugo pomoæno gradivo
OPV v
obvestilo
navodilo neupo- IT. oz.
teren. opravo ponovza samo- rabljene MADÆ.
vrnjeno in mat. ljenih ANK/OI ANK/POP
nem
popis kuverte jeziku
stroπkih
km
obisku

pooblastilo
πtevilka
pooblastila
Vpiπite

poroËilo o

vpraπalnik
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OBVESTILO O PONOVNEM OBISKU POPISOVALCA(-KE)
Zakon o dræavni statistiki (Uradni list RS, πt. 45/95 in πt. 9/01
Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002 (Uradni list RS, πt. 66/00 in 26/01)

Spoπtovani,

Ker ste bili v Ëasu mojega obiska odsotni, Vas bom ponovno obiskal(-a)
dne

. aprila 2002, predvidoma ob

. uri.

Popisovanje bo potekalo najbolj enostavno, Ëe boste navzoËi vsi polnoletni Ëlani gospodinjstva.
»e to ni mogoËe, Vas vljudno prosim, naj bo doma vsaj en polnoletni Ëlan gospodinjstva.
»e Vam navedeni Ëas ne ustreza, me o tem lahko obvestite tudi po telefonu:

Zahvaljujem se Vam in Vas lepo pozdravljam.

Popisovalec(-ka):
Datum:
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v Ëasu od 1. do 15. aprila 2002 poteka na ozemlju Republike Slovenije popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj. Popis izvajamo pooblaπËeni popisovalci(-ke) StatistiËnega
urada Republike Slovenije.
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Metodoloπko gradivo, πt. 2/2002

Naselja, kjer je moæen sistem daljinskega ogrevanja (podatki za leto 2001)
Celje
Gornji Grad
Grosuplje
Hrastnik
Jesenice
KoËevje
Kranj
Ljubljana
Maribor
Murska Sobota
Naklo
Nazarje

Nova Gorica
Piran
Ptuj
Ravne na Koroπkem
Slovenj Gradec
Slovenske konjice
Trbovlje
Velenje
Zagorje ob Savi
Æalec
Æelezniki

Naselja, kjer obstaja omreæje zemeljskega plina
AjdovπËina
Celje
Domæale
Hrastnik
Jesenice
Kamnik
Kranj
Lendava
Ljubljana
Maribor
Medvode
Meæica
Murska Sobota
Nova Gorica
Novo Mesto
Ormoæ

Prevalje
RadeËe
Radenci
Radovljica
Ravne na Koroπkem
Ruπe
Sevnica
Slovenska Bistrica
©empeter-Vrtojba
©entjur pri Celju
TræiË
Velenje
Vrhnika
Zagorje ob Savi
ZreËe
Æalec

Naselja, kjer obstaja omreæje utekoËinjenega naftnega plina
»rnomelj
Domæale
Kobarid
LuËe
Piran
Æalec

Seznam je le okviren in ni popoln, saj ne odraæa dejanskega stanja ob Popisu 2002. DoloËena napeljava
se lahko pojavi tudi v naselju, ki ga ni na seznamu.

