
 

 

 
 

 
 

 

POPIS PO OBMOČJIH 

Vprašalnik za STALNI POPIS PREBIVALSTVA IN STANOVANJ 

Kaj je stalni popis? 

Od leta 2018 ISTAT opravlja enkrat letno (in ne več na deset let) popis glavnih značilnosti prebivalstva, ki običajno 
živi na ozemlju, ter socialnih in ekonomskih razmer na državni, deželni in lokalni ravni. 

Stalni popis prebivalstva in stanovanj ne vključuje vseh italijanskih družin, pač pa vsako leto zajame njihov vzorec: v letu 
2022 bo to približno 1 milijona 330 tisoč družin, ki živijo v 2.531 občinah. 

Ali je izpolnjevanje vprašalnika obvezno? 

Da, obveznost odgovarjanja v tej raziskavi urejata 7. člen zakonodajne uredbe št. 322/1989 in Odlok predsednika 
Republike z dne 9. Marec 2022 za odobritev Nacionalnega statistične programa 2020-2022 in le-temu priloženega 
seznama raziskav z obveznostjo odgovora za fizične osebe; v primeru kršenja obveznosti odgovarjanja so predvidene 
upravne kazni v skladu s 7. in 11. členom Uredbe z zakonsko močjo št. 322/1989 in z Odlokom predsednika Republike z 
dne 9. Marec 2022. 

Raziskava je vključena v veljavni Nacionalni statistični program, ki si ga lahko ogledate na spletni strani Istat na naslovu: 
www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa. 

Ali je moja zasebnost varovana? 

Da, zaščito podanih odgovorov ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, Uredba z zakonsko 
močjo št. 196 z dne 30. junija 2003).  Informacije o obdelavi osebnih podatkov so navedene v informativnem dopisu s 
podpisom predsednika, najdete jih lahko tudi na naslovu www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni. 
Vse osebe, vključene v dejavnosti, ki jih predvideva popis, so zavezane k spoštovanju poklicne molčečnosti v skladu z 9. 
členom Uredbe z zakonsko močjo 322/1989. 

Na koga se lahko obrnem za pojasnila in informacije? 

Za podporo in pojasnila med raziskavo lahko: 

 pokličete na brezplačno telefonsko številko 800.188.802 
Storitev je na voljo vsak dan (vključno s soboto in z nedeljo) od 30. septembra do 22. decembra, od 9:00 do 21:00 
ure 

 pišete na naslov elektronske pošte censimento.areale@istat.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE 

Kaj vsebuje vprašalnik? 

 Seznam v katerega vpišete vse osebe, Italijane ali tuje državljane (opomba 1), ki na dan 2. OKTOBRA 2022: 
- živijo v stanovanju, četudi so začasno odsotne (opomba 2) 
- uporabljajo stanovanje med letom, četudi so začasno odsotne (opomba 2) 
- se priložnostno nahajajo v stanovanju. 

 Individualne obrazce, ki jih je treba izpolniti za vsako osebo iz seznama, četudi ni prisotna. 
 Razdelek Druge informacije ki vsebuje vprašanja o načinu izpolnjevanja in o komunikacijskih kanalih. 

Opomba 1. Vpisani v matični register ali imetniki veljavnega dovoljenja za bivanje v Italiji. Pravico do prebivanja v Italiji 
imajo tudi tujci, pri katerih je postopek za izdajo dovoljenja za prebivanje še v teku (oz. še ni zaključen). 

Opomba 2. Osebe, odsotne manj kot 12 mesecev, vključno z osebami, ki začasno bivajo v tujini. 

Kako je treba izpolniti vprašalnik? 

 Odgovori se morajo nanašati na stanje na dan 2. OKTOBRA 2022, razen če je v vprašanju navedeno drugačno 
časovno obdobje. 

 Preden začnete izpolnjevati vprašalnik, najprej ustvarite seznam. 
 Vprašalnik lahko kadarkoli shranite in nadaljujete z izpolnjevanjem kasneje; lahko ga tudi zaprete, brez 

nevarnosti, da bi izgubili podatke. 
 Pri nekaterih vprašanjih so na voljo dodatne informacij tako, da kliknete na simbol "i". 
 Po izpolnitvi vseh razdelkov si na strani Povzetek lahko ogledate vnesene odgovore. 
 Za dokončanje izpolnjevanje morate vprašalnik odposlati s strani Pošiljanje ali s strani Povzetek. 
 Ko je vprašalnik odposlan, ga ne bo več mogoče spreminjati. 

   



 

 

Kako izpolnimo seznam: 

1. Porre la prima domanda e aggiungere i dati delle persone che vivono nell’alloggio. 

Katere osebe so živele v tem stanovanju na dan 2. oktobra 2022, četudi so začasno odsotne (opomba 2)? 

  Vse osebe, za katere to stanovanje predstavlja edino ali glavno bivališče. 

Opomba 2. Osebe, odsotne manj kot 12 mesecev, vključno z osebami, ki začasno bivajo v tujini. 

2. Porre la seconda domanda e aggiungere i dati delle altre persone che utilizzano l’alloggio. 

Ali razen oseb, ki živijo v tem stanovanju, obstajajo druge osebe, ki ga uporabljajo med letom? 

Primer:  

 Študenti iz drugih krajev, ki uporabljajo stanovanje v času predavanj in izpitov. 
 Študenti, ki se redno vračajo v to stanovanje, vendar v času predavanj in izpitov živijo v drugem stanovanju.  
 Osebe, ki zaradi dela (opomba 3) ali poklicnega izobraževanja uporabljajo to stanovanje, vendar se redno 

vračajo v drugo stanovanje.    
 Osebe, ki se redno vračajo v to stanovanje, vendar zaradi dela (opomba 3) ali izobraževanja živijo večji del časa 

v drugem stanovanju. 
 Najemniki ene sobe ali dela stanovanja.  
 Osebe, ki uporabljajo to stanovanje, vendar so začasno v tujini (manj kot 12 mesecev). 
 Osebe, ki uporabljajo to stanovanje kot drugo bivališče (počitniška hiša) 

Opomba 3. Vključno s pripadniki vojske. 

3. Porre la terza domanda, aggiungere i dati delle persone occasionalmente presenti nell’alloggio e selezionare Per-
sona occasionalmente presente. 

Ali so v tem stanovanju na dan 2. oktobra 2022 priložnostno bivale druge osebe? 

  Osebe, ki stalno živijo v drugem stanovanju, vendar so bile priložnostno prisotne na dan 2. oktobra 2022. 

4. Tra le persone elencate nella Lista, maggiorenni e non occasionalmente presenti, selezionarne una come Persona 
di riferimento (nota 4). 

Opomba 4. Treba je določiti referenčno osebo, da se lahko opredeli sorodstveno razmerje med osebami, ki živijo v 
bivališču ali ga uporabljajo med letom. 

5. Confermare i dati inseriti con il tasto Conferma la lista. 

SEZNAM OSEB 

 
Priložnostno prisotna      

oseba 
Referenčna       

oseba 
 

Ime 

Priimek 

Enotna matična številka 

|______| 

|______| 

|______| 

  INDIVIDUALNI OBRAZEC 

 

 

 

 

 

   

Dodaj osebo 



 

 

 INDIVIDUALNI OBRAZEC - [IME in PRIIMEK] 
 1. PODATKI IZ MATIČNEGA REGISTRA IN OSEBNI STATUS 

* 
 

1.1  Sorodstveno razmerje ali razmerje skupnega gospodinjstva z osebo [IME IN PRIIMEK]  

1  Referenčna oseba 
2  Zakonec osebe [IME IN PRIIMEK] 

3  Partner v civilni zakonski zvezi z osebo [IME IN PRIIMEK] (v skladu z alinejami 1 - 35 1. člena Zakona št. 
76 z dne 20. maja 2016, ki ureja istospolne partnerske zveze) 

4 Partner osebe [IME IN PRIIMEK]                                                                                                                         
(partnerska skupnost)          

 
 
 
 

5  Sin/hči osebe [IME IN PRIIMEK] in zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti 

6  Sin/hči samo osebe [IME IN PRIIMEK] 

7  Sin/hči samo zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] 

8  Zakonec sina/hčere osebe [IME IN PRIIMEK] in/ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski 
skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] (zet/snaha)  

9  Partner v civilni zakonski zvezi s sinom/hčerjo osebe [IME IN PRIIMEK] in/ali zakonca/partnerja v civilni 
zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] (zet/snaha) 

10 Partner v partnerski skupnosti s sinom/hčerjo osebe [IME IN PRIIMEK] in/ali zakonca/partnerja v civilni 
zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] (zet/snaha)  

11 Roditelj osebe [IME IN PRIIMEK]  

12  Zakonec/partner v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z roditeljem osebe [IME IN PRIIMEK] 
(očim/mačeha) 

13 Roditelj (ali zakonec/partner v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti roditelja) zakonca/partnerja v civilni 
zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] (tast/tašča) 

14 Stari/a oče/mati osebe [IME IN PRIIMEK] ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z 
osebo [IME IN PRIIMEK]  

15 Brat/sestra osebe [IME IN PRIIMEK] 

16 Brat/sestra zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] 
(svak/svakinja) 

17 Zakonec brata/sestre osebe [IME IN PRIIMEK] ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski 
skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] (svak/svakinja) 

18 Partner v civilni zakonski zvez z bratom/sestro osebe [IME IN PRIIMEK] ali zakonca/partnerja v civilni 
zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] (svak/svakinja) 

19 Partner v partnerski skupnosti z bratom/sestro osebe [IME IN PRIIMEK] ali zakonca/partnerja v civilni 
zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo [IME IN PRIIMEK] (svak/svakinja) 

20 Nečak/-inja osebe [IME IN PRIIMEK] ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z 
osebo [IME IN PRIIMEK]  

21  Vnuk/-inja osebe [IME IN PRIIMEK] ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z osebo 
[IME IN PRIIMEK] 

22 Drug sorodnik osebe [IME IN PRIIMEK] ali zakonca/partnerja v civilni zakonski zvezi/partnerski skupnosti z 
osebo [IME IN PRIIMEK] 

23 Druga oseba, ki ni v partnerskem, sorodstvenem ali pripadnostnem razmerju 

* 
 

1.3 Spol    

1 Moški 

2 Ženski 

* 
 

1.4 Datum rojstva  

dan  |_|_|   mesec  |_|_|   leto  |_|_|_|_| 

* 
 

1.5 Kraj rojstva 

1 V tej občini 

2 V drugi italijanski občini   navedite občino           |_____________________________|  

3 V tujini                              navedite tujo državo   |_____________________________| 

1.2  Ali je partnerska skupnost registrirana na občini (v 
skladu z Zaconom št. 76 z dne 20. maja 2016 alineje 
36 - 65 1. člena, ki urejajo zunajzakonske skupnosti)? 

1 Da                               2 Ne 



 

 

 

* 
 

ZA OSEBE STAROSTI 12 LET IN VEČ 

1.6 Zakonski stan  

1  Samski/samska   

2  Poročen/a 

3  Živi ločeno 

4  Sodno ločen/a 

5  Razvezan/a 

6  Vdovec/a 

7  V civilni zakonski zvezi 

8  Ni več v civilni zakonski zvezi zaradi prekinitve zveze (primerljivo z ločenim življenjem) 

9  Ni več v civilni zakonski zvezi zaradi razveze (primerljivo s sodno razvezo) 

10 Ni več v civilni zakonski zvezi zaradi smrti partnerja 

   



 

 

 2. DRŽAVLJANSTVO 

* 
 

2.1 Katero je Vaše državljanstvo?  
Kdor ima poleg italijanskega še drugo državljanstvo, izbere samo "italijansko”. 

1 Italijansko 

2 Tuje    navedite tujo državo, katere državljan ste, in pojdite na vpr. 2.5   |_____________________| 

3 Oseba brez državljanstva    pojdite na vpr. 3.1 

* 
 

2.2 Imate italijansko državljanstvo od rojstva?  

1 Da     pojdite na vpr. 2.4  

2 Ne 

* 
 

2.3 Katerega leta ste pridobili italijansko državljanstvo? 

leto  |_|_|_|_| 

* 
 

2.4 Ali ima poleg italijanskega državljanstva še drugo državljanstvo? 

1 Da     navedite državo drugega državljanstva                                                       

                      |_______________________| 

2 Ne 

* 
 

2.5 Ali ima poleg navedenega državljanstva še drugo državljanstvo? 

1 Da     navedite državo drugega državljanstva      |_______________________| 

2 Ne 

   

pojdite na 
vpr. 3.1 



 

 

 3. PREBIVALIŠČE 

* 

 

3.1  Iz katerega vzroka uporabljate to stanovanje med letom? 

1 To je stanovanje, v katerem živite 

2 Ga uporablja v času predavanj in izpitov 

3 Ga uporablja zaradi dela ali poklicnega izobraževanja 

4 V to stanovanje se vračate, da bi bili skupaj s svojo družino  

5 Ga uporabljate iz zdravstvenih vzrokov (hospitalizacija/zdravljenje)  

6 Ga uporabljate za počitnice 

7 Ga uporabljate iz drugih vzrokov 

 

* 

Za otroke mlajše od enega leta, odgovorite samo na vprašanje Navedite število mesecev 

3.2a Koliko časa živite v tem stanovanju? 
Označite z 0, če je minil manj kot en mesec, odkar oseba živi prebivališče. 

1 Manj kot eno leto       navedite število mesecev     |_|_|  

2 Eno leto ali več      

 

* 

Za otroke mlajše od enega leta, odgovorite samo na vprašanje Navedite število mesecev 

3.2b Koliko časa uporabljate to stanovanje? 
Označite z 0, če je minil manj kot en mesec, odkar oseba uporablja prebivališče. 

1 Manj kot eno leto       navedite število mesecev     |_|_|       pojdite na vpr. 3.4 

2 Eno leto ali več       

* 3.3  V celoti koliko časa uporabljate stanovanje v teku leta? 
Seštejte obdobja uporabe, tudi če si ne sledijo nepretrgoma. 

1 Do 30 dni     pojdite na vpr. 3.5 

2 Od 31 do 90 dni  

3 Od 91 do 180 dni  

4 Od 181 do 270 dni 

5 Več kot 270 dni     

* 

 

3.4  Na splošno kako pogosto uporabljate to prebivališče? 

1 Redno za večji del leta (npr. Vsak teden ali enkrat/dvakrat mesečno skoraj vsak mesec) 

2 Redno, a samo v določenih obdobjih v letu (npr. sezonsko delo, v obdobju predavanj ali izpitov, poletne ali 
zimske počitnice) 

3 Občasno ali nestalno 

* 
 

3.5  Ali med letom uporabljate tudi druga stanovanja?  

1 Da  

2 Ne    pojdite na razd. 4  

 

* 

Se dom. 3.1 = 1 non è possibile selezionare la modalità 1 

3.6  Kateri je glavni vzrok, iz katerega uporabljate druga stanovanja? 
Če uporabljate več kot eno stanovanje, navedite, tistega, ki ga najpogosteje uporabljate. 

1 Drugo stanovanje je vaše glavno bivališče                                       pojdite na vpr. 3.8 

2 V to stanovanje se vračate, da bi bili skupaj s svojo družino 

3 Druga stanovanja uporabljate v času predavanj in izpitov 

4 Druga stanovanja uporabljate zaradi dela ali poklicnega izobraževanja  

5 Druga stanovanja uporabljate iz zdravstvenih vzrokov (hospitalizacija/zdravljenje) 

6 Druga stanovanja uporabljate za počitnice 

7 Druga stanovanja uporabljate iz drugih vzrokov 

 

pojdite na vpr. 3.2b 

pojdite na vpr. 3.5 



 

 

* 

 

3.7 Kako pogosto uporabljate druga stanovanja? 
Če uporabljate več kot eno stanovanje, navedite, tistega, ki ga najpogosteje uporabljate. 

1 Cel mesec 

2 Trikrat na mesec 

3 Dvakrat na mesec  

4 Enkrat na mesec  

5 Manj kot enkrat na mesec 

6 V določenih obdobjih leta 

* 

 

3.8 Drugo stanovanje se nahaja 
Če uporabljate več kot eno stanovanje, navedite, tistega, ki ga najpogosteje uporabljate. 

1 V tej občini 

2 V drugi občini iste pokrajine 

2 V drugi pokrajini iste dežele 

4 V drugi deželi 

5 V tujini 

   



 

 

 4. IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJE 
 

OSEBE STAROSTI 9 LET ALI VEČ ODGOVORIJO NA VPR. 4.2 DALJE 

 

* 
 

OSEBE STAROSTI MANJ KOT 9 LET 

4.1 Otrok obiskuje  

1 Otroške jasli, mikro-vrtec, baby parking, itd. (3-36 mesecev) 

2 Vrtec 

3 Osnovna šola 

4 Niti otroških jasli, niti vrtca, niti osnovne šole     

ZA OTROKE POD 9 LETI STAROSTI SE INDIVIDUALNI OBRAZEC KONČA 

 

* 
 

ZA OSEBE STAROSTI 9 LET IN VEČ 

4.2 Katera je najvišja stopnja izobrazbe, ki ste jo dosegli med naštetimi?   

1  Brez formalne izobrazbe in ne znam brati ali pisati 

2  Brez formalne izobrazbe, vendar znam brati ali pisati 

3  Osnovna šola / Zaključno spričevalo    pojdite na vpr. 4.3 

4  Nižja srednja šola (od leta 2007 imenovana                     
"Diploma srednješolske izobrazbe I. stopnje") 

 ali poklicno usposabljanje (pridobljeno pred letom 1965)      pojdite na vpr. 4.3, nato na vpr. 4.5 

5  Spričevalo 2-3-letnega srednješolskega poklicnega usposabljanja (2. stopnje), ki ne omogoča vpisa na 
univerzo 

6  Spričevalo triletnega poklicnega usposabljanja (operater) / Diploma strokovne tehnične izobrazbe IeFP (četrti 
letnik) (od leta 2005) 

7  Maturitetna diploma/diploma 4- ali 5-letne srednješolske izobrazbe (2. stopnje), ki omogoča vpis na univerzo 

8  Potrdilo o višji tehnični specializaciji IFTS (od leta 2000) 

9  Diploma višjega tehničnega instituta ITS (dvoletni ali triletni študij) (od leta 2013) 

10 Diploma Likovne akademije, Akademije za ples, gledališče, ISIA itd., konservatorija (pred bolonjsko reformo) 

11 Dodiplomski študij (2- ali 3-letni program) pred bolonjsko reformo (vključno s šolami usmerjenega 
izobraževanja ali visokimi šolami) 

12 Akademska diploma visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) 1. stopnje 

13 Univerzitetna diploma 1. stopnje triletnega bolonjskega študija 

14 Akademska diploma visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) 2. stopnje 

15 Dvoletna specializacija/magisterij (2. bolonjska stopnja) 

16 Dodiplomski študij (4-6-letni program) pred bolonjsko reformo, enotna podiplomska specializacija/magisterij po 
bolonjski reformi 

17 Doktorat znanosti / Akademska diploma znanstvenoraziskovalne smeri (AFAM) 

* 
 

4.3 Ali ste doseženo stopnjo izobrazbe pridobili v tujini?  

1 Da 

2 Ne 

* 4.4 Ali ste trenutno vpisani v redni študijski program?  
Osnovna šola, nižja ali višja srednja šola, univerza ali program AFAM.  

1 Da 

2 Ne      pojdite na vpr. 4.7 

   

pojdite na vpr. 4.4 



 

 

* 
 

4.5 V kateri izobraževalni program ste vpisani?  

1  Osnovna šola 

2  Nižja srednja šola  

3  Triletni program ali četrti letnik poklicnega izobraževanja in usposabljanja IeFP 

4  Višja srednja šola 

5  Program višje stopnje tehničnega izobraževanja in usposabljanja IFTS 

6  Višji tehnični institut ITS 

7  Dodiplomski program I. stopnje ali master I. stopnje 

8  Akademski študij visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) I. stopnje; Podiplomski študij ali po-
akademski študij (vključno z masterji I. stopnje) 

9  Akademski študij visoke umetniške, glasbene smeri in korevtike (AFAM) II. stopnje; Podiplomski študij ali po-
akademski študij (vključno z masterji II. Stopnje) 

10 Dvoletna podiplomska specializacija/magisterij 

11 Podiplomska specializacija/magisterij z enotnim ciklom ali s 4-6-letnim programom; Master II. stopnje; 
Univerzitetni podiplomski specialistični študij 

12 Doktorat znanosti / Akademski študij znanstvenoraziskovalne smeri 

* 
 

4.6 Ali trenutno obiskujete predavanja, na katera ste vpisani? 

1 Da 

2 Ne 

* 
 

4.7 Ali ste v tednu od 25. septembra do 1. oktobra 2022 obiskovali program poklicnega 
usposabljanja/izpopolnjevanja (brezplačen ali plačljiv)? 
Na primer, usposabljalni tečaj, ki ga organizira podjetje, v katerem ste zaposleni, dežela, pokrajina, zasebni 
jezikovni tečaji itd.  

1 Da 

2 Ne 

 15 ALI VEČ LET STARE OSEBE GREDO NA VPR. 5.1  
ZA MLAJŠE OD 15 LET INDIVIDUALNI OBRAZEC KONČA 

   



 

 

 5. ZAPOSLITVENI STATUS 

* 
 

5.1 Ste bili v tednu od 25. septembra do 1. oktobra 2022 
Če vaš status sovpada z več kot enim spodaj naštetih opisov, izberite tistega, ki se je pojavil najprej na seznamu. 
Če ste na primer gospodinja, ki prejema starostno pokojnino, morate navesti "prejemnik/prejemnica ene ali več 
pokojnin”. 

1 Zaposlen/a 

2 V iskanju nove zaposlitve         

3 V iskanju prve zaposlitve 

4 Prejemnik/ca ene ali več pokojnin iz naslova minulega dela ali prejemnik/ca kapitalskih dobičkov                       
(iz naslova vlaganj v nepremičnine ali premičnine) 

5 Študent/ka 

6 Gospodinja/ec 

7 Drugačno stanje 

   



 

 

 DRUGE INFORMACIJE 

Na koncu vas vprašam, če ste pripravljeni dati svojo telefonsko številko ali svoj elektronski naslov za izboljšanje 
kakovosti popisa in vseh raziskav o družinah in posameznikih, ki jih izvaja Nacionalni statistični urad. S pomočjo teh 
podatkov bi se lahko znova povezali z vami, da bi nam posredovali informacije o morebitnih težavah pri izpolnjevanju 
tega vprašalnika ali za druge raziskave, ki jih bo ISTAT izvajal v skladu s predvidenimi dejavnostmi v okviru 
nacionalnega statističnega programa. 

Kontaktne podatke bo Istat hranil 10 let. Seveda pa lahko kadarkoli uveljavite svojo pravico do dostopa, vnosa 
sprememb ali izbrisa podatkov, omejitev obdelave ali ugovora (15. 16. 17. 18. člen in nasl. Uredbe EU 2016/679) na 
načine, navedene v razdelku “Stalni popis prebivalstva in stanovanj” na spletni strani Istat-a: 
https://www.istat.it/it/censimenti-permanenti/popolazione-e-abitazioni. 

Posredovanje kontaktnih podatkov je prostovoljno. 

 M.9a ’Ste nam pripravljeni zaupati vsaj en vaš kontaktni podatek? 

1 Da  

2 Ne   izpolnjevanje se tu zaključi 

 (če je M.9a = 1) 

M.9b Nam zaupate številko vašega stacionarnega telefona? 

1 Da     Številka telefona   |___________________________|  

2 Ne, nimam stacionarnega telefona 

3 Ne 

 (če je M.9a = 1) 

M.9c Vi ste… 

|___________________________|  

 (če je M.9a = 1) 

M.10 Nam zaupate številko vašega mobilnega telefona? 

1 Da     št. mobilnega   telefona   |___________________________| 

2 Ne, nimam mobilnega telefona  

3 Ne 

 (če je M.9a = 1) 

M.12 Nam zaupate naslov vaše elektronske pošte? 

1 Da   |_________________________@___________________________| 

2 Ne, nimam naslova elektronske pošte 

3 Ne 



 

 

Sklicna zakonodaja 
 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 763/2008 z dne 9. julija 2008, ki je predpisala 

izvajanje popisa prebivalstva in stanovanj v vseh državah članicah in opredelila načine izvajanja, pri 
čemer je poudarila obvezno naravo popisa, ter tri Izvedbene uredbe: Izvedbena uredba Komisije (ES) 
št. 2017/543 z dne 22. marca 2017, ki je določila tehnične specifikacije za vsebine in posamezne 
razčlembe teh vsebin; Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 2017/712 z dne 20. aprila 2017, ki je 
določila program podatkov in metapodatkov; Izvedbena uredba Komisije (ES) št. 2017/881 z dne 23. 
maja 2017, ki določa načine in strukture poročil o kakovosti ter tehnični format za pošiljanje podatkov; 

 Z odstavki od 227 do 237, 1. člena Zakona št. 205 z dne 27. decembra 2017, ki vsebuje državni 
proračun za proračunsko obdobje 2018 in večletni proračun za triletno obdobje 2018-2020, so se z 
enim samim zakonodajnim aktom uvedli stalni popis prebivalstva in stanovanj, stalni ekonomski popisi 
podjetij, neprofitnih in javnih ustanov, 7. splošni popis kmetijstva in stalni popis kmetijstva ter uredili 
njihovi glavni profili in pravni učinki. Konkretno je stalni popis prebivalstva in stanovanj uveden v 
skladu s 3. členom zakonodajne uredbe št. 179 z dne 18. oktobra 2012, preoblikovane s 
spremembami v Zakon št. 221 z dne 17. decembra 2012, ter v skladu z odlokom predsednika 
ministrskega sveta z dne 12. maja 2016 na področju popisa prebivalstva in nacionalnega arhiva hišnih 
številk in mestnih ulic (ANNCSU), s katerim so določeni roki za izvedbo stalnega popisa; 

 Zakonska uredba št. 322 z dne 6. septembra 1989 »Zakonodaja o Nacionalnem statističnem sistemu 
in reorganizaciji Državnega statističnega urada« – 6. člen (pristojnosti statističnih uradov), 6(a) 
(ravnanje z osebnimi podatki), 7. člen (obveznost posredovanja statističnih podatkov), 8. člen 
(obvezna poslovna skrivnost odgovornih v statističnih uradih), 9. člen (določbe za varstvo statistične 
zaupnosti), 11. člen (upravne kazni), 13. člen (Nacionalni statistični program); 

 Odlok predsednika republike št. 166 z dne 7. septembra 2010, »Pravilnik o reorganizaciji Državnega 
statističnega urada«; 

 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679 z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, ter o razveljavitvi 
Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov); 

 Zakonska uredba št. 196 z dne 30. junija 2003 »Pravilnik o varovanju osebnih podatkov«; 

 Zakonska uredba št. 101 z dne 10. avgusta 2018 »Določbe za uskladitev nacionalne zakonodaje 
določbam uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 2016/679« z dne 27. aprila 2016 (Splošna 
uredba o varstvu podatkov); 

 Deontološka pravila obdelave podatkov v statistične namene in v namene znanstvenih raziskav, 
opravljenih v okviru Nacionalnega statističnega sistema – (priloga A.4 k Uredbi z zakonsko močjo št. 
196/2003); 

 Zakonska uredba št. 33 z dne 14. marca 2013 »Reorganizacija discipline glede pravic državljanov do 
dostopa do informacij in obveznosti javnega obveščanja, preglednosti in razširjanja informacij s strani 
javnih uprav« - 5(c) člen (dostop do osnovnih podatkov, zbranih v statistične namene, za znanstvene 
namene); 

 Piano Generale del Censimento Permanente della popolazione e delle abitazioni 2022 – 2031,  
https://www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione; 

 Odlok predsednika republike z dne 9. marec 2022 za odobritev Nacionalnega statistične programa 
2020-2022 in povezanih seznamov popisa z obveznostjo odgovora za zasebnike in za osebe, za 
katere so v primeru kršenja obveznosti predvidene upravne kazni, celoten ogled možen na spletni 
strani Istat https://www.istat.it/it/organizzazione-e-attività/organizzazione/normativa (Uradni list, redna 
številka 122 z dne 26. 5. 2022 - redno dopolnilo št. 20). 

 


