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Popis prebivalstva 2002

Irena Križman

Statistični urad se
pospešeno pripravlja na

Popisi prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj (v nada-
ljevanju popis) se po mednarodnih priporočilih izvajajo
z desetletno periodiko. Večina držav razen redkih izjem
(nordijske države in Nizozemska) vsaj del popisa izvaja
na klasičen način, s popisovanjem na terenu.

Po sprejemu Zakona o Popisu prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj v RS leta 2002 (Uradni list št. 66/2000 in
26/2001) se Statistični urad RS (SURS) še intenzivneje
pripravlja na to obsežno in predvsem organizacijsko, stroš-
kovno in izvedbeno zelo zahtevno nalogo. Zakon oprede-
ljuje priprave, organizacijo in izvajanje popisa, pravice
in obveznosti udeležencev popisa, varstvo osebnih podat-
kov, zbranih s popisom in objavljanje rezultatov ter finan-
ciranje celotne akcije. Popis 2002 bo v Republiki Sloveniji
potekal od 1. do 15. aprila 2002. Podatki, zbrani s popi-
som in tudi kontrolnim popisom v izbranih popisnih okoli-
ših, se bodo nanašali na stanje 31. marca 2002 ob 24.
uri. Celotna finančna sredstva za popisne aktivnosti v šti-
riletnem obdobju - za priprave, izvedbo, obdelavo in dise-
minacijo rezultatov - znašajo 3.335.302.000 SIT.

Za izvajanje popisa je odgovoren SURS. Ker gre za najob-
sežnejše statistično raziskovanje, je poleg posebnih finanč-
nih sredstev potrebna posebna organizacija, potrebna so
tudi obsežna opravila različnih vrst, ki jih ni mogoče
izvesti samo znotraj državne statistike. Čeprav Zakon o
Popisu 2002 predvideva tudi sodelovanje drugih inštitucij
javne uprave, je treba del nalog za Popis 2002 oddati zu-
nanjim izvajalcem z javnim naročilom. Javni razpis za
storitve: priprave, distribucije in obdelave popisnega gradi-
va je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 56, z dne 6. 7.
2001. Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom in začetek
del sta predvidena za 15. 11. 2001.
Predmet javnega razpisa so predvsem naslednje storitve:
- ustrezno varovani in delovno in tehnično opremljeni

prostori za delo osrednjega popisnega središča
- logistika popisa

Popis prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2002

- strojna in programska oprema
- najem in šolanje obdelovalcev podatkov
- izdelava obrazcev, vključno s predtiskom in pripravo

gradiva za teren
- sprejem, evidentiranje, obdelava podatkov in skladišče-

nje gradiva
- poročanje in zagotavljanje kakovosti in vodenje pove-

zave vseh naštetih aktivnosti.

Za organizacijo in izvedbo Popisa 2002 je bila že v letu
2000 ustanovljena centralna popisna komisija (CPK); v
njej poleg delavcev SURS-a sodelujejo tudi predstavniki
Ministrstva za notranje zadeve in Geodetske uprave RS.
Pomembno vlogo v organizaciji Popisa 2002 bodo imeli
državni inštruktorji, na terenu pa območne popisne komi-
sije (OPK), ki jih bo do novembra 2001 v skladu z zako-
nom imenoval generalni direktor Statističnega urada RS.
OPK imajo predvsem naslednje naloge:
- pomoč SURS-u pri organizaciji in najemu prostorov

in tehničnih sredstev
- pomoč pri izboru izvajalcev (območni inštruktorji in

popisovalci)
- razdelitev popisnega gradiva popisovalcem glede na

število popisnih enot v popisnih okoliših
- aktivno sodelovanje v promociji popisa na lokalni ravni
- postopen prevzem popisnega gradiva po končanem

popisovanju na terenu
- vodenje evidenc
- priprava pogodb in obračunov za izvajalce popisa.

Pomemben člen v pripravah in pri izvajanju Popisa 2002
bodo upravne enote in ostale inštitucije javne uprave,
katerih aktivno sodelovanje naj bi pripomoglo k raciona-
lizaciji popisnih aktivnosti. Prav zdaj potekajo pogovori
z Ministrstvom za notranje zadeve o pravnih in tehničnih
možnostih sodelovanja upravnih enot. Gre predvsem za
storitve izplačil popisovalcem, območnim inštruktorjem
in članom OPK. Obstaja tudi možnost, da bi se ta storitev
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zagotovila centralno v organizaciji SURS-a. Vsekakor pa
se bodo v popisu uporabila možna tehnična sredstva in javne
uprave na lokalni ravni. Pričakujemo, da bo v popisnih
aktivnostih dejavno sodelovalo tudi lokalno prebivalstvo.

Prebivalci Slovenije so že v dosedanjih popisih izkazali
veliko pripravljenost in naklonjenost za to veliko in odgo-
vorno statistično aktivnost in pričakujemo, da bo tako tu-
di ob Popisu 2002. Ta bo kombinacija samopopisa in
zbiranja podatkov s pomočjo popisovalcev na terenu; ti
bodo vsem, ki bodo to želeli, tudi prijazno pomagali
izpolniti vprašalnike.

Zaradi intenzivne uporabe podatkov, zbranih v admini-
strativnih in drugih statističnih virih, smo število vprašanj
zmanjšali oziroma ga kljub dodatnim zahtevam uporab-
nikov nismo povečali. Popisi so bili tudi v preteklosti
osnova za nastavitev administrativnih registrov, ki so dol-
goročno pogoj za prijaznejšo in pravičnejšo državno upra-
vo. Zakon o popisu tokrat predvideva, da se bo del popisnih
podatkov smel uporabiti za nastavitev registra gospodinj-
stev in registra stavb in stanovanj. Ti podatki bodo na po-
pisnih vprašalnikih jasno označeni.


