
 
 

 
INFORMATIVNO OBVESTILO (večjezična različica) 

STALNI POPIS PREBIVALSTVA IN STANOVANJ 2021 

Vsako leto se oktobra začne nova raziskava za izdajo stalnega popisa prebivalstva in stanovanj, ki poteka od 
oktobra do decembra. 

Od leta 2018 se popis izvaja letno in ne več na deset let. Izvaja se "vzorčno" izključno prek spleta.  

Leta 2021 je vzorec sestavljen iz 2 milijonov in 472.400 družin v 4.531 italijanskih občinah. 

Popis omogoča poznavanje glavnih strukturnih in družbeno-ekonomskih značilnosti prebivalstva, ki ima 
stalno prebivališče v Italiji, na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; primerja se lahko s popisi iz preteklih let 
in iz drugih držav.  

Zahvaljujoč povezovanju podatkov, zbranih s popisom, s podatki iz administrativnih virov, lahko Istat obnovi 
stalne in pravočasne informacije, reprezentativne za celotno prebivalstvo, hkrati pa zagotavlja obvladovanje 
stroškov in zmanjšanje nevšečnosti za družine.  

Sodelovanje v popisu je zakonska obveznost, za kršitev te obveznosti pa je predvidena kazen.  
 
Kako poteka popis 
Družine, ki jih Istat vsako leto izbere za sodelovanje v popisu, lahko sodelujejo v dveh različnih raziskavah: 

A) "Vzorčne družine", ki prejmejo poimensko naslovljen dopis z informacijami o popisu in z njihovimi 
poverilnicami za dostop, bodo morale spletni vprašalnik izpolniti samostojno in neposredno vstopiti 
v spletno stran Istat.  
Za brezplačno pomoč lahko zaprosijo na brezplačni telefonski številki Istat-a 800 188 802, ali v enem 
od občinskih raziskovalnih centrov. 

B) Po drugi strani bodo družine, ki prebivajo na "vzorčnih ozemljih", kjer je predviden popis s strani 
občinskega raziskovalca, obveščene o popisu s plakatom in splošnim dopisom. Te družine bodo 
morale sodelovati izključno s pomočjo občinskega raziskovalca, ki jim bo lahko dal informacije, jim 
pomagal skupaj izpolniti spletni vprašalnik ali navedel občinski raziskovalni center, kjer bodo lahko 
odgovorile na vprašanja operaterja. 

 
Kaj vsebuje vprašalnik? 

- Seznam s člani družine, torej z vsemi osebami, ki imajo običajno prebivališče v nastanitvi, tudi če so 
na dan popisa odsotni. 

- Razdelek "Nastanitev" z vprašanji o značilnostih stanovanja, o stavbi ter razpoložljivosti 
avtomobilov in parkirnih mest. 

- Razdelek "Končne informacije", ki vsebuje vprašanja o izpolnjevanju vprašalnika in o 
komunikacijskih kanalih. 

 
Več o tem 
www.istat.it 
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