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NAMEN RAZISKOVANJA 
Namen Registrskega popisa 2011 je zbrati podatke o demografskih, ekonomskih in drugih 

značilnostih prebivalstva (posebej tudi o njihovih gospodinjstvih ter družinah) ter o številu 

stavb, stanovanj in njihovih značilnostih na ozemlju Slovenije za načrtovanje prihodnjih 

potreb, odločitev in ugotavljanje trendov na različnih teritorialnih ravneh in v različnih 

družbenih skupnostih. 

PRAVNA PODLAGA ZA RAZISKOVANJE 

 Uredba (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o 
popisih prebivalstva in stanovanj, Uradni list Evropske unije L 218/14, 13. avgust 
2008 

 Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001; neuradno prečiščeno 
besedilo) 

 Srednjeročni program statističnih raziskovanj 2008–2012 (Uradni list RS, št. 
119/2007) 

 Letni program statističnih raziskovanj za 2011 (Uradni list RS, št. 93/2010) 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 59/99, 57/01). 

ENOTE OPAZOVANJA 
Osebe: 

 prebivalci po statistični definiciji prebivalstva, objavljeni leta 2008 

 druge osebe z registriranim prebivališčem v Sloveniji 
 



Gospodinjstva: 

 zasebna; 

 skupinska. 
 
Stanovanja: 

 stalno naseljena, občasno naseljena in nenaseljena običajna stanovanja; 

 skupinska stanovanja; 

 drugi naseljeni prostori, ki so se v času Registrskega popisa 2011 uporabljali kot 
stanovanja. 

ZAJETJE 
Popis pomeni popolno zajetje enot opazovanja katerega značilnosti so individualno 

popisovanje, univerzalnost znotraj določenega ozemlja in sočasnost. Referenčni datum 

Registrskega popisa 2011 je bil 1. januar. 

ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV 
Registrski popis je način priprave podatkov o prebivalstvu, gospodinjstvih in stanovanjih, pri 
katerem statistično povežemo podatke iz obstoječih administrativnih in statističnih virov brez 
dodatnega zbiranja na terenu. 
 
Za izvedbo registrskega popisa morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji: 
– zakonodaja, ki omogoča povezovanje podatkov (Statistični urad ima v skladu z 32. in 33. 

členom Zakona o državni statistiki pravico pridobivati in združevati podatke iz različnih 
administrativnih in drugih zbirk za statistične namene); 

– vzpostavljeni morajo biti ustrezni administrativni oziroma statistični viri z enoličnimi 
identifikatorji (npr. EMŠO, naslov, identifikatorji stanovanja); 

– viri morajo vsebovati ustrezne vsebine, ki zagotavljajo podatke v skladu s potrebami 
uporabnikov in z zakonodajo. 

 
Viri podatkov v Registrskem popisu 2011 
 

1. Administrativni registri, ki jih upravljajo drugi državni organi 
 

 Centralni register prebivalstva – Ministrstvo za notranje zadeve 

 Evidenca gospodinjstev – Ministrstvo za notranje zadeve 

 Register nepremičnin – Geodetska uprava RS 

 Register prostorskih enot – Geodetska uprava RS 

 Poslovni register Slovenije – Agencija RS za javnopravne evidence in storitve 
 

2. Statistični register, ki ga upravlja Statistični urad RS  
 

 Statistični register delovno aktivnega prebivalstva 
 

3. Redna statistična raziskovanja Statističnega urada RS, ki temeljijo na popolnem 
zajetju enot opazovanja 

 

 Rojeni 

 Selitve 

 Vpis študentov v terciarno izobraževanje 

 Diplomanti terciarnega izobraževanja 

 Prejemniki štipendij (dijaki in študenti) 



 Popis prebivalstva 2002 
 

4. Podatkovne baze različnih zunanjih upravljavcev 
 

 Brezposelne osebe – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

 Maturanti – Državni izpitni center 

 Nacionalno preverjanje znanja – Državni izpitni center 

 Prejemniki pokojnin – Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

 Zdravstveno zavarovane osebe – Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

 Prejemniki socialnih transferjev – Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

 Dohodnina – Davčna uprava RS 

DEFINICIJE 

PREBIVALSTVO 

 
Običajno prebivališče je naselje, kjer oseba preživlja večino svojega nočnega počitka. 
 
Prebivalec Slovenije je oseba, ne glede na državljanstvo, s prijavljenim stalnim in/ali 
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v Sloveniji prebiva ali ima namen prebivati 
eno leto ali več in ni začasno odsotna iz Republike Slovenije eno leto ali več. 
 
Državljanstvo pomeni stalno pravno razmerje določene osebe do države, ki posamezniku 
priznava poseben pravni status. 
 
Starost je čas, ki ga je oseba preživela od rojstva do kritičnega trenutka popisa (1.1.2011). 
Izražena je v dopolnjenih letih starosti. 
 
Zakonski stan je pravno stanje, ki opredeljuje položaj osebe do drugih oseb. Odločilno je, če 
je oseba že kdaj sklenila zakonsko zvezo ali ne. Glede na to je lahko samska, poročena, 
ovdovela, razvezana. 
 
Prvo prebivališče je območje (Slovenija ali tuja država, kjer je imela mati osebe ob rojstvu 
osebe svoje prebivališče. 
 
Referenčna oseba gospodinjstva je član gospodinjstva, star 15 let ali več. 
 
Razmerje do referenčne osebe gospodinjstva je sorodstvena vez med referenčno osebo 
in članom gospodinjstva. 
 
Položaj v družini določa, ali član gospodinjstva živi v družini ali ne, in sestavo družin. 
Družinski člani so določeni na osnovi generacijskega razmerja. V prvo generacijo spadajo 
sozakonec, zunajzakonski partner in starš (oče ali mati), ki živi z otroki. V drugi generaciji so 
otroci, pri čemer ni pomembno, da so tudi biološki potomci družinskih članov / družinskega 
člana prve generacije. 
 
Tip selitve je značilnost selitve glede na meje teritorialnega območja (meddržavne, notranje 
selitve) in glede na območje opazovanja (selitve med naselji v občini, selitve med občinami, 
selitve med statističnimi regijami). 
 
Število živorojenih otrok je skupno število vseh otrok, ki jih je rodila ženska, tudi tistih, ki ne 
živijo več. Mrtvorojeni otroci niso upoštevani. 
 



Povprečno število živorojenih otrok na žensko je razmerje med skupnim številom vseh 
živorojenih otrok in številom vseh žensk, starih 15 let ali več. Upoštevane so tudi ženske, ki 
(še) niso rodile. 
Tip naselja je razdelitev naselij na mestna in nemestna. 
 
Mestna naselja so opredeljena na podlagi štirih kriterijev: 

 naselja z več kot tri tisoč prebivalci; 

 naselja z dva do tri tisoč prebivalci in presežkom delovnih mest; 

 naselja, ki so sedež občine in imajo vsaj 1 400 prebivalcev ter presežek delovnih 
mest; 

 obmestna naselja z manjšim številom prebivalcev, ki pa se z mestom postopoma 
prostorsko in funkcijsko zraščajo v enovito celoto. 

 
Nemestna naselja so vsa druga naselja, ki ne ustrezajo opredelitvi mestnega naselja. 
 

IZOBRAZBA 

 
Izobrazba je najvišja dosežena javno veljavna izobrazba, ki se praviloma pridobi z uspešnim 
končanjem javno veljavnega izobraževalnega oz. študijskega programa ali po drugih poteh 
izobraževanja (npr. mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit). Pridobitev izobrazbe se 
dokazuje z javno listino (spričevalo, diplomo itd.). 
 
Izobrazbo se razvršča po Klasifikacijskem sistemu izobraževanja in usposabljanja KLASIUS. 
 

AKTIVNOST 

 
Status aktivnosti pomeni razmerje osebe do gospodarske dejavnosti na podlagi 
referenčnega obdobja, ki je določeno v virih podatkov o aktivnosti. V najširšem smislu ločimo 
aktivno in neaktivno prebivalstvo.   
 
 Zaposleni so osebe, stare 15 ali več let, ki prebivajo v Sloveniji ne glede na kraj dela: 

– zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi, samozaposlene osebe in kmetje, ki so 
vključeni v obvezna socialna zavarovanja v Sloveniji; 

– detaširani delavci (osebe zaposlene v Sloveniji, vendar jih je delodajalec napotil na 
delo ali izobraževanje v tujino); 

– zaposlene ali samozaposlene osebe (tudi obmejni delavci), ki so zavarovani pri tujem 
nosilcu zavarovanja, a so vključeni v zdravstveni sistem v Sloveniji; 

– pomagajoči družinski člani v gospodinjstvih kmetov. 
 
 Brezposelni je iskalec zaposlitve, ki: 

– nima redne zaposlitve ali samozaposlitve, ni lastnik ali solastnik poslujočega 
poslovnega subjekta ali ni lastnik ali uporabnik nepremičnin, s katerimi bi se lahko 
preživljal; 

– je sposoben in voljan delati ter je pripravljen sprejeti zaposlitev, primerno njegovi 
strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljenim delovnim zmožnostim, in se zaradi 
iskanja zaposlitve prijavi na pristojnem uradu za delo Zavoda RS za zaposlovanje. 

 
Učenci in dijaki so osebe, stare 15 ali več let, ki niso zaposlene ali brezposelne, in so 
vključene v: 

– redne programe osnovnih šol oziroma prilagojene programe osnovnih šol; 
– v osnovne šole za odrasle; 
– v srednješolske izobraževalne programe za mladino ali odrasle. 



 
Študenti so osebe, ki niso zaposlene, brezposelne ali upokojenci, in so v študijskem letu 
2010/2011 vpisani v programe višjega strokovnega in visokošolskega študija (vključno z 
magistrskim in doktorskim izobraževanjem) ne glede na način študija (redni, izredni). 
 
Upokojenci so osebe, ki prejemajo starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino po predpisih 
Republike Slovenije ali od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja, in po statusu aktivnosti 
niso razvrščene med zaposlene, brezposelne ali študente.  
 
Drugi neaktivni so osebe, ki jih po statusu aktivnosti ni bilo mogoče razvrstiti v nobeno od 
ostalih kategorij neaktivnega prebivalstva. Sem sodijo: 

– prejemniki socialnih in drugih pomoči ter nadomestil; 
– družinski člani zavarovancev (npr. gospodinje); 
– prejemniki državnih pokojnin; 
– druge neaktivne osebe, prijavljene v zdravstveno zavarovanje. 

 
Delovno sposobno prebivalstvo so osebe, stare 15 let ali več.  
 
Aktivno prebivalstvo je seštevek zaposlenih in brezposelnih oseb. 
 
Stopnja aktivnosti je odstotni delež aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem 
prebivalstvu. 
 
Stopnja delovne aktivnosti je odstotni delež zaposlenih v delovno sposobnem prebivalstvu. 
 
Stopnja brezposelnosti je odstotni delež brezposelnih oseb v aktivnem prebivalstvu. 
 
Poklic je statistično-analitična kategorija, v katero se razvrščajo dela, ki so podobna po 
vsebini in zahtevnosti. 
 
Dejavnost je osnovna funkcija poslovnega subjekta, s katero ustvarja dobiček ali dosega 
drug temeljni namen svoje ustanovitve. Ne nanaša se neposredno na delovno aktivno osebo, 
temveč na pravno ali fizično osebo, pri kateri je zaposlena oz. samozaposlena. 
 

GOSPODINJSTVA IN DRUŽINE 

 
Zasebno gospodinjstvo (gospodinjstvo) je skupnost prebivalcev (ali prebivalec, ki živi 
sam), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno isto številko gospodinjstva. 
 
Če ni drugače navedeno, se podatki o gospodinjstvih nanašajo na zasebna gospodinjstva. 
 
Skupinsko gospodinjstvo je skupnost prebivalcev, ki jim namestitev (lahko tudi oskrbo) 
nudi ustanova, v kateri prebivajo. 
 
Tip gospodinjstva je značilnost gospodinjstva glede na to, ali v njem živijo osebe v 
družinskih ali nedružinskih skupnostih. 
 
Družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, katerem sta vsaj dva člana gospodinjstva tudi 
družinska člana. 
 
Nedružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem noben član gospodinjstva ni 
družinski član. Posebna oblika nedružinskega gospodinjstva je enočlansko gospodinjstvo. 
 



Enodružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem so vsi člani istočasno tudi člani 
ene družine. 
Razširjeno družinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, katerem je poleg družinskih članov 
vsaj en član, ki ne spada v nobeno družino v tem gospodinjstvu. 
 
Večdružinsko gospodinjstvo je gospodinjstvo, v katerem prebivajo člani vsaj dveh družin 
brez drugih oseb ali z drugimi osebami, ki niso člani nobene družine. 
 
Povprečna velikost gospodinjstva je razmerje med številom prebivalstva, ki živi v zasebnih 
gospodinjstvih, in številom zasebnih gospodinjstev. 
 
Družina je življenjska skupnost oseb v okviru zasebnega gospodinjstva. To je: 

 življenjska skupnost staršev (obeh ali enega) in neporočenih otrok, ki živijo z njima 
oziroma z enim od staršev. Starost otrok ni omejena, vendar pa le-ti nimajo svoje 
družine oziroma ne živijo v zunajzakonski skupnosti; 

 življenjska skupnost moškega in ženske, ki sta sklenila zakonsko zvezo; 

 življenjska skupnost partnerjev, ki živita v zunajzakonski skupnosti.  
 
Tip družine značilnost družine glede na razmerje med zakonci, zunajzakonskimi partnerji, 
starši in otroci. Osnovni tipi družine so: 

 zakonski par brez otrok,  

 zakonski par z otroki,  

 mati z otroki,  

 oče z otroki,  

 zunajzakonska partnerja brez otrok,  

 zunajzakonska partnerja z otroki. 
 
Zakonska skupnost je tip družine, ki jo sestavlja zakonski par brez otrok ali zakonski par z 
otroki. 
 
Zunajzakonska skupnost je dlje časa trajajoča življenjska skupnost moškega in ženske, ki 
nista sklenila medsebojne zakonske zveze. Zakonski stan zunajzakonskih partnerjev ni 
pomemben. 
 
Enostarševska družina je tip družine, ki jo sestavlja mati z otroki in oče z otroki. 
 
Dvostarševska družina je tip družine, ki jo sestavlja zakonski par z otroki in zunajzakonska 
partnerja z otroki. 
 
Družina brez otrok je tip družine, ki jo sestavlja zakonski par brez otrok in zunajzakonska 
partnerja brez otrok. 
 
Družina z otroki je tip družine, ki jo sestavlja enostarševska in dvostarševska družina. 
 
Povprečno število otrok v vseh družinah je razmerje med številom otrok, ki živijo v 
družinah z otroki, in številom vseh družin. 
 
Povprečno število otrok v družinah z otroki je razmerje med številom otrok, ki živijo v 
družinah z otroki, in številom družin z otroki. 
 
 
 
 



STAVBE IN STANOVANJA 
 
Stavba je vsak gradbeni objekt, ki ima štiri samostojne zidove in enega ali več vhodov in je 
zgrajen zato, da se v njem prebiva, opravlja katerokoli dejavnost ali hrani materialne dobrine. 
 
Oblika nastanitve zajema celotno prebivalstvo in se nanaša na tip nastanitve, v kateri oseba 
običajno prebiva med popisom. Prebivalstvo vključuje vse osebe, ki imajo običajno 
prebivališče v različnih tipih bivalnih prostorov, osebe, ki nimajo običajnega prebivališča in v 
določenem tipu bivalnih prostorov bivajo začasno vendar vsaj 12 mesecev, in osebe, ki so 
med popisom brez strehe nad glavo in spijo na prostem ali v zasilnih zatočiščih, imajo pa 
prijavljeno stalno prebivališče (ali začasno prebivališče vsaj za 12 mesecev) na Centrih za 
socialno delo. 
 
Stanovalci so osebe z običajnim prebivališčem v krajih, ki so navedeni v ustreznih 
kategorijah v skladu z definicijo prebivalstva po kateri je  prebivalec  oseba s prijavljenim 
stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v Sloveniji prebiva ali ima namen 
prebivati eno leto ali več in ni začasno odsoten iz Slovenije eno leto ali več. 
 
Vrsta stavbe je lahko opredeljena tudi glede na število stanovanj in namen stavbe, pri 
ločevanju med stanovanjsko in nestanovanjsko stavbo pa je upoštevano še merilo vrste 
zgraditve stavbe. V število stanovanj niso všteti zasilno naseljeni ali naseljeni poslovni 
prostori, stanovanja, namenjena samo za opravljanje dejavnosti, ter skupinska stanovanja. 
Tako so stavbe razvrščene v štiri skupine: 
 Enostanovanjska stavba je stavba z enim stanovanjem.  
 Dvostanovanjska stavba je stavba z dvema stanovanjema.  
 Tri- ali večstanovanjska stavba je stavba s tremi ali več stanovanji  
 Nestanovanjske stavbe so stavbe, ki se pretežno uporabljajo za nestanovanjske namene, 

ali stavbe, v katerih so večinoma prostori, ki niso stanovanja (poslovne stavbe, šole, razni 
domovi ipd.).  

 
Pretežna raba stavbe  je opredeljena glede na to, ali gre samo za stanovanjsko uporabo ali 
pa se stavba uporablja tudi za druge namene. Če se stavba ne uporablja samo za 
stanovanjske namene, je njena raba  določena po pretežnem deležu površine, ki se 
uporablja za določene namene.  
 
Tip bivalnih prostorov:  bivalni prostor je nastanitev, ki je običajno prebivališče ene ali več 
oseb. Pojmi „stanovanja“, „druge stanovanjske enote“ in „skupni bivalni prostori“ so 
opredeljeni enako kot v vsebini „oblika nastanitve“. 
 
Stavba s stanovanji  je stavba, ki vsebuje vsaj eno stanovanje,  namenjeno za  prebivanje 
ljudi  ali  za   sezonsko oziroma sekundarno rabo.  Stavbe, ki vsebujejo skupne in druge 
stanovanjske enote, niso vštete. Seštevek naseljenih stanovanj in drugih stanovanjskih enot 
predstavlja „stanovanjske enote“.  
 
Stanovanja so strukturno ločeni in neodvisni prostori na fiksnih lokacijah, namenjeni za 
trajno prebivanje ljudi in se na referenčni dan: (a) uporabljajo kot prebivališče, (b) so prazni 
ali (c) rezervirani za sezonsko ali sekundarno rabo. „Ločeni“ pomeni obdani s stenami in 
pokriti s streho ali stropom, tako da se ena ali več oseb lahko osami. „Neodvisni“ pomeni, da 
imajo neposreden dostop z ulice ali s stopnišča, s prehoda, s hodnika ali iz kleti.  
 
Stanovanje za sezonsko ali sekundarno rabo je po definiciji stanovanje, ki se občasno ali 
več mesecev v letu uporablja za počitek in rekreacijo ali se uporablja samo občasno.  
 
Stanovanja po vrsti stavbe  se nanaša na število stanovanj v stavbi, v kateri se nahaja 
stanovanje.  



 
Stanovanja po letu zgraditve  se nanaša na leto, ko je bila stavba, v kateri se nahaja 
stanovanje, dokončana.  
 
Povprečno število stanovanj na stavbo je razmerje med številom vseh stanovanj in 
številom vseh stavb s stanovanji v določeni upravni prostorski enoti.  
 
Druge stanovanjske enote so koče, barake, kolibe, bivalne prikolice, plovila za bivanje, 
skednji, mlini, jame ali druga zatočišča, v katerih med popisom prebivajo ljudje, ne glede na 
to, ali so namenjena za prebivanje ljudi ali ne.  
 
Skupni bivalni prostori  so prostori, ki so predvideni za nastanitev večjih skupin 
posameznikov ali več gospodinjstev in jih med popisom uporablja kot običajno prebivališče 
najmanj ena oseba. 
 
Naseljena stanovanja, druge stanovanjske enote in skupni bivalni prostori skupaj 
predstavljajo „bivalne prostore“. Vsak bivalni prostor  mora biti običajno prebivališče 
najmanj ene osebe. 
  
Naseljena stanovanja so stanovanja, ki so med popisom običajno prebivališče ene ali več 
oseb.  
 
Nenaseljena stanovanja so stanovanja, ki med popisom niso običajno prebivališče nobene 
osebe.  Sem sodijo tudi  stanovanja za sezonska in sekundarna stanovanja.  Stanovanja, v 
katerih so navzoče osebe, ki niso zajete v popis, se uvrstijo v kategorijo  „stanovanja za 
sezonsko ali sekundarno rabo“. 
 
Stanovanje za poslovno dejavnost je stanovanje, v katerem ne živi nihče in je v celoti 
namenjeno opravljanju poslovne dejavnosti. V arhitekturnem smislu ni spremenjeno v 
poslovni prostor. Stanovanje za poslovno dejavnost se ne šteje med stanovanja. 
 
Tip lastništva se nanaša na lastništvo stanovanj, in ne na lastništvo zemljišča, na katerem 
stanovanje stoji. 
 
 Lastniška stanovanja  so tista, katerih najmanj en stanovalec je lastnik delov ali celotnega 
stanovanja.  
 
Zadružno lastništvo  se nanaša na lastništvo v okviru stanovanjske zadruge.  
 
Najemna stanovanja  so tista, v katerih najmanj en stanovalec plačuje najemnino za 
uporabo stanovanja in v katerih noben  stanovalec ni lastnik delov ali celotnega stanovanja. 
Nenaseljena stanovanja se uvrstijo  med prazna stanovanja. 
 
Stanovanja z drugim tipom lastništva ali t. i. uporabniška stanovanja so stanovanja, v 
katerih  nihče od stanovalcev, ki stanovanje uporabljajo, ni  lastnik, hkrati pa stanovanje ni 
najemno; lastniki  takih stanovanj so lahko sorodniki, prijatelji ali  druge osebe. Lastnik so 
lahko tudi pokojni sorodniki, kjer dedni postopki in vpisi v uradne evidence še niso zaključeni.  
    
Vrsta najema  je način pogodbenega razmerja med stanovalcem in najemodajalcem, če je 
sklenjena pogodba ali če  se plačuje najemnina.    

 neprofitno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja za neprofitno najemnino 
ali ki se oddaja upravičencu do najema neprofitnega stanovanja (npr. stanovanje, ki ga 
daje v najem občina); 

 tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se  prosto oddaja na trgu; 



 službeno najemno stanovanje  je stanovanje, ki je  namenjeno za oddajo zaradi 
zadovoljevanja službenih potreb; 

 namensko najemno stanovanje je  stanovanje, ki je namenjeno za  institucionalno 
varstvo starejših oseb, upokojencev ali posebnih skupin odraslega prebivalstva; 

 ni v najemu 
 
Uporabna površina se opredeli kot: 
— površina, izmerjena  znotraj  zunanjih  sten,  brez nebivalnih kleti in podstrešij  ter brez 

skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah, ali  
— skupna površina sob, ki ustrezajo opredelitvi „soba“. 
Uporabna površina stanovanja je seštevek površin vseh sob, kuhinje in drugih pomožnih 
prostorov (kopalnice, stranišča, predsobe). V površino je všteta tudi površina sobe in kuhinje, 
ki sta gradbeno ločeni od stanovanja, vendar se celo leto uporabljata kot sestavni del 
stanovanja. V  uporabno površino stanovanja ni všteta površina  teras, balkonov in lož, 
površina gradbeno ločenih pomožnih prostorov, površina garaž, nebivalnih kleti in podstrešij. 
V mansardi  se upošteva samo površina, pri kateri  je višina stropa najmanj 1,6 m.  
 
Povprečna uporabna površina stanovanja je razmerje med skupno uporabno površino 
stanovanj in številom vseh stanovanj v določeni upravni prostorski enoti.  
 
Povprečna uporabna  površina stanovanja na osebo se izračuna za vsako posamezno 
stanovanje, v katerem prebivajo osebe, in sicer kot razmerje med uporabno površino 
stanovanja in številom oseb v stanovanju. Površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne 
dejavnosti v stanovanju, se odštejejo.  
 
Neto tlorisna površina  je  površina vseh prostorov, ki sestavljajo stanovanje (npr. kuhinja, 
kopalnica, spalnica, otroška soba, balkon, garaža, klet). Če je stanovanje v več etažah, se 
upošteva seštevek površin vseh etaž. 
 
Soba je prostor, namenjen za prebivanje,  ki je od drugih stanovanjskih prostorov ločen z 
zidovi, ima neposredno dnevno svetlobo in najmanj 6 m2 površine. Kuhinja se ne šteje za 
sobo. Če pa se kuhinja nahaja v večjem prostoru, ki se uporablja tudi za druge namene (npr. 
kot dnevna soba), se ta prostor šteje za sobo.  Upoštevajo se tudi gradbeno ločene sobe, ki 
se uporabljajo kot del stanovanja, in sobe za opravljanje dejavnosti. V mansardi  se upošteva 
samo površina, pri kateri  je višina stropa najmanj 1,6 m. 
 
Število stanovalcev določene stanovanjske enote je število oseb, za katere stanovanjska 
enota pomeni običajno prebivališče. Upošteva se zadnja definicija prebivalstva,  po kateri je  
prebivalec  oseba s prijavljenim stalnim in/ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki v 
Sloveniji prebiva ali ima namen prebivati eno leto ali več in ni začasno odsoten iz Slovenije 
eno leto ali več. 
 
Standard gostote  se nanaša na uporabno površino v kvadratnih metrih ali na število sob na 
število stanovalcev, kakor je opredeljeno v vsebini „število stanovalcev“. Države članice EU 
poročajo o standardu gostote, ki se izmeri na podlagi „uporabne površine“ ali, če to ni 
mogoče, na podlagi„števila sob“. Površine, ki so namenjene za opravljanje poslovne 
dejavnosti v stanovanju, se odštejejo. 
 
Vodovod  je opredeljen na osnovi tega, ali je oskrba z vodo v stanovanjski enoti ali ne.  
 
Stranišče  je  opredeljeno na osnovi tega, ali je stranišče   v stanovanjski enoti ali ne.  
 
Kopalnica  je  opredeljena  na osnovi tega, ali sta  v stanovanjski enoti  nameščeni kad ali 
prha. 
 



Način ogrevanja:  stanovanjska enota se šteje za centralno ogrevano, če je ogrevanje 
zagotovljeno iz skupne centralne kurjave ali iz naprave v stavbi ali stanovanjski enoti, 
postavljeni za namene ogrevanja ne glede na vir energije.  
 
Material nosilne konstrukcije stavbe je material, iz katerega je večina konstrukcijskih 
(nosilnih) sten ali zidovja, pri okvirnih (skeletnih) stavbah pa okvira stavbe.  
 
Pomožni prostori v stanovanju so kuhinja, kopalnica in stranišče. Stanovanje nima 
naštetih pomožnih prostorov, če so ti zunaj stanovanja v isti stavbi ali na dvorišču (npr. 
stranišče). 
 
Kanalizacija: priključek na javno kanalizacijsko omrežje. 
 
Javni sektor sestavljajo enote sektorja država in javne družbe. Po Standardni klasifikaciji 
institucionalnih sektorjev (SKIS) to vključuje: 

- sektor država (S.13),   
- javne nefinančne družbe (S.11001),   
- centralna banka (S.121),   
- javne druge denarne finančne institucije (S.12201),   
- javne druge finančne posrednike, razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov 

(S.12301),   
- javne izvajalce pomožnih finančnih dejavnosti (S.12401),  
- javne zavarovalne družbe in pokojninske sklade (S.12501).  

 

TERITORIJ 

Za objavljene podatke po upravno administrativni razdelitvi Slovenije je upoštevano stanje 
teritorija po standardni klasifikaciji teritorialnih enot (SKTE) na dan 1. 1. 2011. 

POJASNILA 
 
Prednosti in omejitve registrskega načina izvedbe 
 

1. Prednosti 

 Terensko delo ni potrebno, zato je tudi število izvajalcev registrskega popisa 
majhno. V popisu 2002 je sodelovalo več kot 10 tisoč izvajalcev  

 Prebivalcev ne obremenjujemo z vprašanji po podatkih, ki so jih že sporočili 
drugim državnim organom ali za kakšno drugo statistično raziskovanje. 

 Stroški takega popisa so bistveno nižji. Ocenjujemo, da smo z registrsko izvedbo 
popisa prebivalcev prihranili državnemu proračunu vsaj 10 mi. EUR. Stroški 
registrskega popisa pomenijo samo 10 % stroškov klasičnega terenskega popisa.  

 Nobenega dodatnega zaposlovanja. Pri izvedbi sodelujejo samo statistiki 
metodologi ter strokovnjaki za informacijsko tehnologijo Statističnega urada. 

 Podatki so kakovostni, saj je mogoče zagotoviti enoten in nadzorovan 
metodološki pristop v vseh fazah procesa.  

 Čas obdelave podatkov je krajši, ker so vhodni viri podatkov že predhodno 
urejeni, zato so podatki lahko uporabnikom prej na razpolago. 

 Tak popis je mogoče izpeljati pogosteje, ne le na 10 let kot doslej. Sodobna 
družba se hitro spreminja, uporabniki pa potrebujejo ažurne in aktualne podatke. 

 
 
 

2. Omejitve 



 Odvisnost od obstoječih virov podatkov, njihove vsebine in kakovosti podatkov v 
njih. Statistični urad ne more vplivati na upravljanje administrativnih virov, poleg 
tega je tudi metodologija vodenja prilagojena administrativnim potrebam. 

 Neujemanje istovrstnih vsebin in podatkov v različnih virih (zaradi različnih 
časovnih presekov zbiranja podatkov, metodologije, ažurnosti posodabljanja 
podatkov). 

 Neobstoj nekaterih podatkov v administrativnih virih. Doslej so se v Sloveniji s 
terenskim popisovanjem tradicionalno zbirali različni mnenjski podatki (npr. o 
narodnosti, o veroizpovedi, o načinu potovanja na delo), ki v vsebino 
Registrskega popisa 2011 niso več zajeti. 

 Nepravočasnost podatkov nekaterih administrativnih virov. Do tega pride, ker 
upravljavci potrebujejo določen čas, da podatke zberejo in obdelajo. S tem se 
tudi podaljša čas za pripravo podatkov posameznih vsebin registrskega popisa. 

 
Primerljivost podatkov o prebivalstvu s preteklimi popisi 
 
Pri analizi in uporabi podatkov iz Registrskega popisa 2011 ter predvsem pri primerjavi 
podatkov o prebivalstvu s podatki iz prejšnjih popisov je treba upoštevati, da podatki o 
prebivališču in posledično o sestavi gospodinjstev in družin ter o naseljenosti stanovanj 
temeljijo na administrativno urejenem prebivališču, vendar to ni vedno tudi dejansko 
prebivališče osebe. 
 
Ob Registrskem popisu 2011 smo dosegli popolno uskladitev podatkov redne demografske 
statistike o prebivalstvu (objavljamo jih štirikrat letno) s popisnimi podatki. Ob Popisu 2002 
sta se podatka razlikovala za več kot 30.000 oseb. Pri definiciji običajnega prebivališča se 
upošteva nova definicija prebivalstva (ta poleg stalnega upošteva tudi začasno prebivališče). 
Tako so na naslovih začasnih prebivališč praviloma zajeti tudi študenti v študentskih domovih 
in stanovalci domov za starostnike ter drugih ustanov institucionalnega varstva mladine oz 
odraslih (upoštevani kot skupinsko gospodinjstvo).  
 
Metodologija priprave podatkov o selitvah 
 
Statistični urad je pri pripravi podatkov o selitvah oziroma selitveni zgodovini prebivalcev 
Slovenije uporabil 4 vire podatkov: 

– Popis prebivalstva 2002 
– redno letno statistično raziskovanje o selitvah za obdobje 2002–2010 
– redno letno statistično raziskovanje o rojenih za obdobje 2002–2010 
– redno statistično raziskovanje o prebivalstvu, stanje 1. januar 2010. 

 
Zaradi metodoloških razlik med posameznimi selitvenimi vsebinami smo statistični proces 
prilagodili vsaki vsebini posebej. Osnovno metodološko načelo je bilo hierarhije vira. To 
pomeni: če je podatek o selitvah na voljo v več virih, upoštevamo tisti podatek, ki je v viru, 
označenem z višjo stopnjo prioritete; če pa je v istem viru na voljo za isto osebo več 
podatkov o selitvah (velja samo za statistično raziskovanje o selitvah), upoštevamo tistega, ki 
je metodološko ustrezen. Pri tem je treba upoštevati, da je statistična definicija selitve 
sprememba naselja prebivališča. 
 

Prvo prebivališče 
 
Podatki o prvem prebivališču so za osebe, ki so bili prebivalci Slovenije 31. 3. 2002, prevzeti 
iz popisa prebivalstva 2002. Za osebe, ki so bile rojene 1. 4. 2002 in pozneje v Sloveniji, smo 
kot prvo prebivališče upoštevali naslov, na katerem so jih starši prijavili po njihovem rojstvu. 
Za osebe, ki so se v Slovenijo priselile po 1. 4. 2002, smo kot prvo prebivališče upoštevali 
državo, iz katere so se preselili v Slovenijo, oz. v skladu z mednarodnimi priporočili državo 



rojstva (dejanski kraj rojstva ob rojstvu iz Centralnega registra prebivalstva), če podatek ni bil 
na voljo v nobenem od virov. 
 

Zadnja selitev 
 
Podatki o zadnji selitvi so bili najprej prevzeti iz rednega letnega statističnega raziskovanja o 
selitvah. Ker so selitve ponovljiv demografski dogodek (oseba se lahko večkrat seli tudi v 
posameznem letu), je bil po pravilu prioritete upoštevan časovno zadnji selitveni dogodek, ki 
ustreza statistični definiciji selitve (sprememba naselja prebivališča). Če sta bili naselji 
prebivališča 1. januarja 2010 in 1. januarja 2011 različni, pa smo poleg tega upoštevali tudi 
podatek o prebivališču pred enim letom iz rednega statističnega raziskovanja o prebivalstvu. 
Za osebe, ki so se nazadnje selile pred letom 2002, so bili podatki o zadnji selitvi prevzeti iz 
popisa prebivalstva 2002.  
 

Prebivanje v tujini  
 
Podatki o prebivanju v tujini so izpeljani iz podatkov o prvem prebivališču oziroma iz 
podatkov o zadnji selitvi iz tujine ter iz podatka o letu priselitve v Slovenijo oziroma letu 
zadnje selitve iz tujine. Če se je oseba priselila v Slovenijo večkrat, sta upoštevana leto 
njenega zadnjega prihoda (njene zadnje priselitve) v Slovenijo ter država, iz katere se je 
oseba preselila (oz. ki jo je zapustila) ob zadnji priselitvi v Slovenijo.  
 
Uporabljena sta bila samo dva vira, in to po naslednji hierarhiji: 
1. redno letno statistično raziskovanje o selitvah za obdobje 2002–2010; 
2. popis prebivalstva 2002 
 
Za prebivalce Slovenije, katerih prvo prebivališče je bilo v tujini (tj. zunaj države Slovenije), je 
država prebivanja v tujini lahko: 

– država prvega prebivališča, če se oseba po priselitvi v Slovenijo ni več odselila iz 
Slovenije; 

– pri večkratnih meddržavnih selitvah država, iz katere se je oseba nazadnje priselila v 
Slovenijo, če se je oseba v Slovenijo večkrat priselila. 

 
Za prebivalce Slovenije, katerih prvo prebivališče je bilo v Sloveniji, je država prebivanja v 
tujini tista, iz katere so se po odselitvi iz Slovenije znova priselili v Slovenijo. 
 
Metodologija priprave podatkov o številu živorojenih otrok 
 
Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o rodnosti žensk, starih 15 ali več let, 
prvič na podlagi administrativnih in statističnih podatkovnih virov, in sicer po stanju 1. 
januarja 2011. Doslej so se podatki o rodnosti žensk zbirali samo s terenskimi popisi (zadnji 
je bil 31. 3. 2002), in sicer na podlagi izjave posameznice, s prehodom na novo metodologijo 
pa se podatki večinoma pridobijo na podlagi uradnih evidenc. 
 
Statistični urad je pri pripravi podatkov o rodnosti žensk uporabil 4 podatkovne vire: 

– Centralni register prebivalstva (v nadaljevanju CRP), stanje 1. januar 2011; 
– redno letno statistično raziskovanje o rojenih za obdobje 2002–2010;  
– popis prebivalstva 2002;  
– Evidenca gospodinjstev, stanje 1. januar 2011. 

 
Iz CRP smo želene podatke izpeljali na osnovi bioloških vezi med materjo in otroki. Ker je v 
CRP za večino otrok naveden podatek o materi, smo iz tega vira dobili podatek o številu 
otrok za 77 % opazovane populacije žensk, a med temi le za tretjino tujk (tj. k nam priseljenih 
tujih državljank). Podatek o številu otrok je bil za večino žensk, ki so rodile v obdobju 2002–
2010, že vključen v CRP. Če je ženska v tem obdobju rodila večkrat, smo upoštevali podatek 



o številu otrok pri navedbi zadnjega poroda. Iz popisa 2002 smo prevzeli ta podatek za tiste 
ženske, za katere tega podatka v CRP ni bilo ali je bila vrednost tega podatka v popisu 2002 
višja. Iz popisa 2002 so bili ti podatki prevzeti pretežno za najstarejše prebivalke Slovenije. V 
omenjenih podatkovnih virih pa tudi ni bilo podatka o številu živorojenih otrok za vse 
priseljene prebivalke (tj. za tiste ženske, katerih prvo prebivališče takoj po njihovem rojstvu je 
bilo v tujini oz. zunaj Slovenije); manjkajoči podatek za te prebivalke smo pridobili tako, da 
smo upoštevali tudi podatek o številu otrok, ki živijo z njimi v gospodinjstvu; ta podatek smo 
pridobili iz Evidence gospodinjstev. 
 
Če je bil podatek o številu živorojenih otrok na voljo (dostopen) v več virih, smo upoštevali 
podatek iz tistega vira, v katerem je bila vrednost podatka najvišja. Če je bila vrednost 
podatka v več virih enaka, eden izmed teh virov pa je bil CRP, smo kot vir upoštevali CRP. 
 
Metodologija priprave podatkov o izobrazbi 
 
Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o izobrazbi za vse prebivalstvo 
Slovenije prvič na podlagi administrativnih ter statističnih virov, in sicer po stanju 1. januarja 
2011. Doslej so se podatki o izobrazbi za vse prebivalstvo zbirali samo s terenskimi popisi 
(zadnji je bil 31. 3. 2002), in sicer na podlagi izjave posameznika, s prehodom na novo 
metodologijo pa se podatki večinoma pridobijo na podlagi uradnih evidenc in dokazil o 
dokončanju posamezne ravni izobraževanja. 

Statistični urad je pri pripravi podatkov o izobrazbi uporabil 9 podatkovnih virov po 
metodologiji hierarhije vira. Vsak predviden vir podatkov o izobrazbi smo pregledali in ocenili 
njegovo primernost za uporabo z vidika kakovosti oz. zanesljivosti, ažurnosti, dostopnosti ter 
primerljivosti podatkov. Priprava podatkov o izobrazbi je zahteven statistični proces, saj se 
zbirajo podatki o osebah, ki so se izobraževale v različnih obdobjih in v različnih 
izobraževalnih sistemih. Poleg tega je treba upoštevati, da se vedno večji del prebivalstva 
med zbiranjem podatkov še izobražuje. 

Če je posamezni podatek o izobrazbi na voljo (dostopen) v več virih, upoštevamo po 
metodologiji hierarhije vira tisti podatek, ki je v viru, označenem z višjo stopnjo prioritete. Če 
je bilo v posameznem viru na voljo več podatkov o isti osebi, smo upoštevali najvišjo raven 
dosežene izobrazbe (če je oseba po visokošolski univerzitetni izobrazbi dokončala še 
magisterij znanosti, smo upoštevali magisterij znanosti). Viri, katerih upravljavec je SURS, so 
redna letna statistična raziskovanja o študentih (vpis in diplomanti) in štipendistih ter 
statistični register delovno aktivnega prebivalstva (SRDAP). Poleg tega smo nekatere 
podatke prevzeli še iz popisa 2002, in sicer podatke o izobrazbi oseb, ki jih nismo našli v 
nobenem od prvih osmih virov (praviloma so to podatki o starejše osebah, ki se po letu 2002 
niso več izobraževale ali niso bile več delovno aktivne).  

Viri podatkov o izobrazbi po stopnji prioritete 

Prioriteta Upravljavec vira Vsebina vira Obdobje 

1 SURS diplomanti terciarnega izobraževanja 1989–2010 

2 Državni izpitni center maturanti splošne in poklicne mature 2002–2010 

3 Zbornice (gospodarska, 
obrtno-podjetniška in 
trgovinska) 

srednja poklicna izobrazba in osebe, ki so 
opravile mojstrski, delovodski oziroma 
poslovodski izpit 

2002–2010 

4 SURS vpis študentov v terciarno izobraževanje – 
izobrazba ob vpisu 

2002/03 -
2010/11 

5 Državni izpitni center nacionalno preverjanje znanja ob koncu 3. 

vzgojno-izobraževalnega obdobja 

2002–2010 

6 SURS prejemniki štipendij 2006–2010 

7 SURS osebe v Statističnem registru delovno 1986–2010 



aktivnega prebivalstva s podatkom o 
izobrazbi 

8 Zavod RS za 
zaposlovanje 

registrirane brezposelne osebe 1. 1. 2011 

9 SURS popis prebivalstva 2002 – dokončana 
izobrazba oz. vključenost v izobraževalni 
program 

31. 3. 2002 

 
Pri statističnem spremljanju izobrazbene sestave vsega prebivalstva smo prvič uporabili 
klasifikacijski sistem izobraževanja in usposabljanja (klasifikacija KLASIUS-SRV). Podatke v 
vseh virih, ki so bili pripravljeni v skladu s takrat veljavnimi klasifikacijami izobrazbe, je bilo 
treba zato predhodno pretvoriti v klasifikacijo KLASIUS-SRV. Podatke izkazujemo po 
izvedenkah klasifikacije KLASIUS-SRV. 
 
Metodologija priprave podatkov o aktivnosti 
 
Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o aktivnosti za vse prebivalstvo 
Slovenije prvič v celoti samo na podlagi administrativnih ter statističnih virov, in sicer po 
stanju na 1. januar 2011. Doslej so se podatki o aktivnosti za vse prebivalstvo zbirali samo s 
terenskimi popisi. Že v zadnjem terenskem popisu v letu 2002 so bili podatki o aktivnosti v 
veliki meri prevzeti iz posameznih administrativnih in statističnih virov (Statistični register 
delovno aktivnega prebivalstva, registrirane brezposelne osebe, prejemniki pokojnin, vpis 
študentov v terciarno izobraževanje); ti so bili uporabljeni tudi v letu 2011, hkrati pa smo v 
letu 2011 vključili še dodatne vire podatkov. 
 
Statistični urad spremlja podatke o aktivnem prebivalstvu tudi z vidika trga dela v Sloveniji. 
Podatki, ki se objavljalo mesečno, zajemajo vse osebe, ki delajo v Sloveniji, tudi tiste, ki 
morda prebivajo tudi v tujini (npr. dnevni migranti iz sosednjih držav, večinoma iz Hrvaške). V 
prebivalstveni statistiki pa nasprotno spremljamo zaposlene osebe, ki so v skladu s 
statistično definicijo prebivalci Slovenije, delajo pa lahko tudi v drugih državah pri tujih 
delodajalcih (večinoma v Italiji in Avstriji) ali ki so jih slovenski delodajalci napotili na delo v 
tujino (npr. diplomatsko in konzularno osebje, vojaki v mednarodnih misijah). 
 
Statistični urad je pri pripravi podatkov o aktivnosti celotnega prebivalstva uporabil 8 virov 
podatkov po metodologiji hierarhije vira. Vsak predviden vir podatkov o aktivnosti smo 
pregledali ter ocenili primernost za uporabo z vidika kakovosti oz. zanesljivosti, ažurnosti, 
dostopnosti ter primerljivosti podatkov. Kadar je na primer podatek o aktivnosti na voljo 
(dostopen) v več virih, se po metodologiji hierarhije vira upošteva tisti podatek, ki je v viru, 
označenem z višjo stopnjo prioritete (ne glede na to, ali je podatek v več virih enak ali 
različen). Pri določanju prioritete virov pa smo izhajali iz hierarhije statusov aktivnosti ter 
mednarodnih priporočil za to področje. Prednost imajo viri s podatki o delovni aktivnosti, 
sledijo jim viri s podatki o osebah, ki so vključene v izobraževanje, nazadnje pa se uporabijo 
viri s podatki o neaktivnem prebivalstvu.  
 
Podatki o aktivnosti se praviloma nanašajo na stanje 1. januarja 2011; pri posameznih virih 
smo predpostavili, da se podatki nanašajo na to časovno točko. Najpomembnejši vir za 
podatke o aktivnosti je Statistični register delovno aktivnega prebivalstva; od tem smo 
prevzeli podatke o vseh osebah, ki so bile v skladu z metodologijo in mednarodnimi 
priporočili delovno aktivne v zadnjem tednu pred referenčnim datumom (tj. pred 1. januarjem 
2011). 

 

 



Viri podatkov o aktivnosti po stopnji prioritete 

Prio-
riteta 

Upravljavec vira Vsebina vira Obdobje 

1 SURS Statistični register delovno aktivnega 
prebivalstva: 

-        zaposlene osebe s pogodbo o zaposlitvi, 
samozaposlene osebe in kmetje, ki so 
vključeni v obvezna socialna zavarovanja; 
-        detaširani delavci (osebe, zaposlene v 

Sloveniji, vendar jih je delodajalec napotil na 
delo ali izobraževanje v tujino); 
-        zaposlene ali samozaposlene osebe (tudi 
obmejni delavci), ki so zavarovani pri tujem 
nosilcu zavarovanja, a so vključeni v 
zdravstveni sistem v Sloveniji  

24.12. -
31.12. 2010 

2 Zavod RS za 
zaposlovanje 

registrirane brezposelne osebe 1. 1. 2011 

3 SURS redni in izredni študenti v višjem strokovnem 
in visokošolskem izobraževanju 

Študijsko 
leto 

2010/2011 

4 SURS prejemniki štipendij v srednjem in terciarnem 
izobraževanju 

1. 1. 2011 

5 Zavod za 
pokojninsko in 
invalidsko 
zavarovanje 
Slovenije 

prejemniki starostnih, invalidskih, družinskih in 
državnih pokojnin 

1. 1. 2011 

6 Zavod za 
zdravstveno 
zavarovanje 
Slovenije 

družinski člani zavarovancev in druge 
neaktivne osebe, prijavljene v zdravstveno 
zavarovanje 

1. 1. 2011 

7 Ministrstvo za 

delo, družino in 
socialne zadeve 

prejemniki socialnih in drugih pomoči ter 

nadomestil 

2010 

8 Davčna uprava 
Republike 
Slovenije 

zavezanci za dohodnino 2010 

 
Metodologija priprave podatkov o gospodinjstvih 
 
Statistični urad Republike Slovenije objavlja podatke o gospodinjstvih in družinah za vse 
prebivalstvo Slovenije v Registrskem popisu 2011 prvič na podlagi administrativnih virov. Do 
sedaj so se podatki o gospodinjstvih in družinah za vse prebivalstvo zbirali samo s terenskimi 
popisi (zadnji tak popis je bil 31. 3. 2002). Osnovni vir s podatki o gospodinjstvih je Evidence 
gospodinjstev, ki jo upravlja Ministrstvo za notranje zadeve, sekundarni vir pa podatki 
Centralnega registra prebivalstva o bioloških vezeh med starši in otroci ter povezavi med 
zakoncema. 
 
Osnovna izhodišča za novo definicijo zasebnega in za statistično izpeljavo družin v okviru 
gospodinjstva so:   

– običajno prebivališče v skladu z novo definicijo prebivalstva (uvedena leta 2008), ki 
temelji na prijavljenem stalnem in/ali začasnem prebivališču;  

– opredeljeno gospodinjstvo iz Evidence gospodinjstev (osebe z isto zaporedno 
številko gospodinjstva na istem naslovu);  

– sorodstvena razmerja do referenčne osebe gospodinjstva iz Evidence gospodinjstev; 
– številka stanovanja (v večstanovanjskih stavbah) iz Centralnega registra prebivalstva; 

– opredeljeno razmerje med zakonci ter starši in otroci, prevzeto iz Centralnega registra 
prebivalstva;  

– uporaba statističnih metod za določanje gospodinjstev in družin 



 
Z uporabo administrativnih vhodnih podatkov o gospodinjstvih se v prebivalstveni statistiki 
opušča dosedanja definicija gospodinjstva, ki je temeljila na ekonomskih merilih (skupna 
poraba sredstev za osnovne življenjske potrebe). Gospodinjstvo je po novi definiciji skupnost 
prebivalcev (ali prebivalec, ki živi sam), ki prebivajo v istem stanovanju in imajo opredeljeno 
isto številko gospodinjstva. 
 
Primerljivost podatkov o stavbah in stanovanjih s preteklimi popisi 
 
Pri definicijah obveznih  spremenljivk  ni bistvenih razlik, nekaj razlik je le v klasificiranju  
(npr. vodovod, stranišče). Upoštevati pa je treba dejstvo, da so bili podatki  za leto 2011 
pridobljeni  iz administrativnih  virov, in ne na terenu. Naseljenost stanovanja oziroma 
drugega prostora je zato vezana na prijavo v Centralnem registru prebivalstva na Ministrstvu 
za notranje zadeve, obstoj  in lastnosti stanovanj  ter stavb so vezani na vpis v Kataster 
stavb in Register nepremičnin  na Geodetski upravi RS, lastništvo pa na vpis v Zemljiško 
knjigo  na Vrhovnem sodišču  RS   in  v Register nepremičnin.  
Spremenljivke, na katerih se pozna vpliv načina pridobitve podatkov: 

– status naseljenosti običajnih stanovanj;  
– tip lastništva stanovanja (lastniško zasedeno, najemno, druga oblika lastništva); 
– število stanovalcev v stanovanju (gostota); 
– tip bivalnih prostorov za  kategorijo  'druge bivalne enote‘  (niso vključene naseljene 

enote, ki so brez naslova, kot so npr. kolibe, barake); 
– počitniška stanovanja (sekundarna in sezonska); se  ne upoštevajo vsa in sicer zato, 

ker so v nekaterih stanovanjih, ki naj bi bila počitniška (atribut v REN), prijavljeni 
stanovalci (v CRP); takšnih stanovanj ne uvrščamo med počitniška ali  sekundarna, 
temveč med običajna stanovanja. 

 
Način pridobitve podatkov vpliva tudi na to, kdaj postanejo podatki končni. Pri 
nepremičninskih evidencah lahko nekateri postopki  trajajo kar nekaj časa, zato so podatki 
dlje časa začasni.  
 
Zaupnost podatkov 
 
V podatkih je upoštevana zaupnost. Namesto podatka je izpisan znak 'z'. V vsotah so ti 
podatki upoštevani. Zaupnost podatkov določajo Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 
45/95, 09/01) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 59/99). 

OBJAVLJANJE REZULTATOV 
Posamezen popis prebivalstva je enkratno statistično raziskovanje, ki se je v Sloveniji do 
sedaj izvajalo na 10 let. S prehodom na registrsko izvedbo bo možno v prihodnje popise 
izvajati bolj pogosto. Naslednja izvedba je predvidena za 1.1.2015. 
 
Podatki popisa prebivalstva so najpogosteje objavljeni v frekvenčnih tabelah kot absolutne 
vrednosti ob upoštevanju statistične zaupnosti. V skladu s strategijo diseminacije so na višjih 
teritorialnih ravneh (Slovenija, kohezijski regiji) lahko objavljeni bolj podrobni podatki kot na 
nižjih teritorialnih ravneh (občine). 
 
Objave podatkov: 

 SI-STAT podatkovni portal: 
 http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp 

 
 



       PREBIVALSTVO 
Število prebivalcev 
Sestava prebivalstva 
Rodnost 
Gospodinjstva 
Družine 
Socioekonomske značilnosti prebivalstva 

 
      ŽIVLJENJSKA RAVEN 

           Naseljena in nenaseljena stanovanja 
 

 Spletna stan http://www.stat.si/popis2011/ 
 

 Posebna publikacija Ljudje, družine, stanovanja  
http://www.stat.si/doc/pub/Ljudje_druzine_stanovanja.pdf 

REVIDIRANJE PODATKOV 
Podatki Registrskega popisa 2011 se ne revidirajo. 

DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA 
 

 Conference of European Statisticians Recommendations for the 2010 Censuses of 
Population and Housing 
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/CES_2010_Census_Recomm
endations_English.pdf 

 

 Uredba Komisije (ES) št. 1201/2009 z dne 30. novembra 2009 o izvajanju Uredbe 
(ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in 
stanovanj v zvezi s tehničnimi specifikacijami za vsebine in posamezne razčlembe 
teh vsebin, Uradni list Evropske unije L 329/29, 15. december 2009 
 

 Uredba Komisije (ES) št. 519/2010 z dne 16. junija 2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 
763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj o 
sprejetju programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in 
stanovanj, Uradni list Evropske unije L 151/1, 17. junij 2010 
 

 Uredba Komisije (EU) št. 1151/2010 z dne 8. decembra 2010 o izvajanju Uredbe (ES) 
št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o popisih prebivalstva in stanovanj 
glede načina in strukture poročil o kakovosti ter tehničnega formata za pošiljanje 
podatkov, Uradni list Evropske unije L 324/1, 9. december 2010 

PRIPRAVIL\A\I: 

Danilo Dolenc 
Erna Miklič 

ZADNJIČ OSVEŽENO: 
19. 8. 2014 
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