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Popisi prebivalstva

Tomaž Banovec

Popis prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj v Sloveniji prestavljen v leto 2002

Čeprav Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev
in stanovanj, objavljen dne 26. 7. 2000 v Uradnem
listu RS št. 66/2000, določa, da bo
popis v Republiki Sloveniji potekal
od 1. do 15. aprila 2001, tega ne
bo, ker prejšnja vlada ni pravo-
časno zagotovila potrebnih denar-
nih sredstev. SURS pripravlja po-
novno spremembo sicer veljavnega
zakona, v kateri prestavlja popis v
leto 2002. Sedanja vlada je namreč
del sredstev za priprave popisa
2002 uspela določiti v predlogu
proračuna za 2001.

Popisi prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj so mednarodna in že dolgo
priporočena akcija v okviru OZN. Za-
kaj samo priporočena? Nekatere čla-
nice nimajo finančnih ali tehničnih možnosti, da bi take
popise izvedle, zato naloga ne more biti mednarodna ob-
veznost, je pa temeljit preizkus razumevanja lastne držav-
nosti, urejenosti in verodostojnosti. Priporočeno je, da
naj bi države izvajale popise vsaj vsakih deset let, najbolje
prvo leto po končanem desetletju in po stanju na dan 31.
marec. To je v času, ko je po izkušnjah večina svetovnega
prebivalstva doma.

Seveda se lahko danes v teh hitrih in modernih časih
vprašamo, zakaj so desetletna obdobja tako pomembna
in zakaj veljajo še danes, ko  živimo tako hitro življenje,
in zakaj se zaradi tega popisna frekvenca ni zgostila vsaj
na pet ali celo na manj let. Življenje pred 150 leti v času
prvih popisov na našem ozemlju ni bilo tako hitro in po-
trebovali so precej manj informacij za preprostejše oblike
odločanja.

Verjetno pri naši sedanji potrebi po podatkih pomaga dej-
stvo, da prebivalcev večinoma ne štejemo več, saj so v ve-
čini razvitih držav že dobro evidentirani in podatki shra-
njeni v pretežno informatiziranih državnih prebivalstve-
nih evidencah, registrih in  drugih podatkovnih bazah.
Za odločanja na področju prebivalstva  so potrebne pred-

vsem poglobljene strukture  do najnižje teritorialne ravni
in za izredno majhne socialne skupine. Potrebni so podat-

ki za analize  značilnosti konkretnih po-
javov in izračune razvojnih trendov.

Zadnje popisne aktivnosti v
Sloveniji

Popis �91
Zadnji Popis ’91 je bil izveden še po
skupni, jugoslovanski metodologiji,
vendar so dogodki v zvezi z osamosvo-
jitvijo preprečili njegovo skupno za-
ključevanje. Popisnih podatkov si ni-
smo izmenjali in nekatere dogovorje-
ne vmesne kontrole niso bile izvedene.
Popis ’91 je bil hkrati še popis kmetij-
stva - izražal je neke vrste vsesplošno
inventuro pred osamosvojitvijo. Podat-

ki so zaradi spremenjenih razmer postali manj uporabni
oz. manj reprezentativni.

Priprave na Popis  2001
Skladno s tradicijo naj bi v letu 2001 tudi v Sloveniji iz-
vedli redni popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj.
Ta mednarodno v okviru OZN priporočena statistična
akcija je postala v 1998 ob pogajanju z Evropsko unijo
sestavina dogovorjenega in obljubljenega v pogajalskih
izhodiščih za področje državne statistike še za Evropsko
unijo. Čas izvedbe, ki smo ga določili v omenjenih izho-
diščih, je določal izvedbo najkasneje v letu 2002.  Seveda
smo imeli pri tem v mislih Popis v letu 2001, saj bi tako
nadaljevali tradicijo,  leto 2002 pa smo postavili kot možen
rezervni termin. Popis v 2001 (ali 2002) pa naj bi bil
tudi inventura pred vključevanjem v veliko novo asocia-
cijo, v Evropsko unijo.

Preložitev popisa  v leto 2002
Pri izvajanju programa pa se je zapletlo. V letu 1999 so
bile velike težave z določanjem proračuna za leto 2000,
saj za pripravo Popisa 2001 v letu 2000  niso bila dolo-
čena proračunska sredstva. Večji del sredstev, namenjen
državni statistiki,  je bil porabljen za izvedbo Popisa kmeč-
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kih gospodarstev  2000.  Odločitev za prestavitev popisa
v leto 2002 je bila težka, a edino možna – držali se bomo
zadnjega ali drugega roka usklajenega v pogajanjih z
Unijo, to je 31. marec 2002. Pripravili smo že predlog
zakona, ki ga je tedanja Drnovškova vlada tudi potrdila.
Pripravili smo tudi postopek za državni zbor.  V zakonu
so bila določena tudi potrebna sredstva,  vendar smo  ta
del besedila  na predlog Ministrstva za finance iz zakona
prenesli v obrazložitev. V zakonu je samo določeno, da
bodo sredstva zagotovljena v proračunu. Vendar je bila
medtem izvoljena nova vlada.

Ponovna odločitev za izvajanje Popisa v letu 2001
Nova, Bajukova vlada je besedilo zakona, tako kot vse,
kar je bilo prevzeto od prejšnje vlade, ponovno obravna-
vala. Zavzela je nova - bistveno drugačna stališča: Popis
mora biti izveden v letu 2001. Kljub temu da smo pojasnili
obstoječe stanje in določila veljavne ureditve, ki ne omogo-
ča razpisovanja predpopisnih aktivnosti brez proračunsko
zagotovljenega denarja, je bil sprejet sklep, da  mora biti
popis izveden v letu 2001, in ne v 2002. Sredstva, potreb-
na za priprave popisa  naj bi zagotovilo Ministrstvo za fi-
nance (MF), in to do 15. julija 2000. Uradu  so bila da-
na osebna zagotovila predsednika vlade, da bodo potreb-
na sredstva za predpopisne aktivnosti v 2000 pravočasno
zagotovljena. Oblikovali smo novo besedilo in zakon z
novim rokom 2001 je bil sprejet v državnem zboru. Na
vprašanja o sredstvih financiranja smo poslance seznanili
s sklepom vlade o zagotovitvi le-teh.

Že v juliju in avgustu se je pokazalo, da način zbiranja
sredstev za popisne aktivnosti, ki ga je določila vlada v
2000, ni bil najboljši. Rezerve so bile prazne ali name-
njene čemu drugemu. MF je prosilo posamezne resorje,
da po svojih močeh spremenijo svoje namene in določijo
sredstva za nov popisni namen. Zbranih je bilo okrog 40
mio (obljub). Konec avgusta 2000 je bilo popolnoma ja-
sno, da naše delo čez počitniško poletje ni imelo smisla,
posebej takrat, ko so iz Ministrstva za finance vprašali,
ali je ob morebitni zagotovitvi sredstev sploh mogoče pri-
praviti in izvesti potrebne razpise.  Pred volitvami smo
prejšnji vladi sporočili, da bomo popravili zakon in za
leto popisa ponovno določili leto 2002,  leto 2001 pa za
leto priprav.

Ponovno popis v 2002
Nova, ponovno Drnovškova vlada je velik del potrebnih
sredstev za priprave popisa 2002 uspela določiti v pred-
logu proračuna za 2001. S temi sredstvi in predpostav-
kami, da bo denar zagotovljen v 2002,  pripravljamo po-
novno  spremembo sicer veljavnega zakona. V tolažbo
nam je lahko, da so iz podobnih - mogoče manj dina-
mičnih, a predvsem materialnih razlogov popise odložili

na leto 2002 še Rusi, nekatere baltiške države, Poljska
in še drugi. Norvežani pa so razmislili, kako bi bilo naj-
bolje pripraviti še register stanovanj in so popis za eno
leto odložili zaradi tega.

Registrska orientacija slovenske državne statistike
in popisi
Slovenska državna statistika je v zadnjih tridesetih letih
uporabila podatke teh največjih in najdražjih terenskih
akcij še za druge - lahko rečemo evidenčne namene. Podat-
ki popisa 1971  so bili uporabljeni za nastavitev Central-
nega registra prebivalstva (SURS ga je v letu 1999 oddal
v upravljanje Ministrstvu za notranje zadeve). Popis 1981
je bil namenjen tudi so-oblikovanju registra teritorialnih
enot in nastavitvi evidence hišnih številk (Register teritori-
lanih enot je Geodetska uprava RS (GURS) v letu 1999
prevzela kot svoj izvorni Register prostorskih enot (RPE)).
SURS  je  vzpostavil statistični  Register teritorialnih enot
in pripravil Standardno klasifikacijo teritorialnih enot,
ki jo je vlada sprejela v letu 2000.  Register se v nekaterih
vsebinah pokriva z RPE-jem. Stavbam, ki imajo hišne
številke, so pri GURS-u v 1991 dodali še koordinatno
opredelitev (centroid). Slovenija je s povezovanjem vsebin
raznih podatkovnih baz pridobila nekatere odlično vzdrže-
vane evidence, ki bi bile zelo dobra podlaga za izpeljave
prihodnjih popisov.
S popisom 1991 zbrane podatke o stanovanjih smo posku-
sili uporabili za nastavitev Registra stanovanj Slovenije.
Stanovanjski zakon je tako določal, prav tako je bilo tako
določeno v tem zakonu, ki zavezuje ministra za okolje in
prostor, da nastavitev uredi s pravilnikom v šestih mesecih
po sprejemu tega zakona. Pravilnika ni bilo in prevzema
podatkov tudi ne, koncepta registra še danes nimamo.
Mislili smo, da bo v letu 2000 možno popise 2001 ali
2002 izvesti iz registrskih virov. Ne gre! Nimamo evidenč-
nih podatkov o stanovanjih in ne o stanovalcih oziroma
gospodinjstvih, vezanih na stanovanja.

Skušamo narediti vse, da bi popise 2002  izvedli tako, da
bi uresničili idejo iz 1991, in tako, da bi lahko prihodnje
popise izvajali iz registrov in statističnih registrov ali po-
datkovnih baz  in prihranili velika sredstva v letu 2011.
Poleg tega naj bi tako povezani registri stanovanj in ne-
premičnin  pred tem v celoti omogočali še druge funkci-
je, med drugim tudi večjo frekvenco in globino stano-
vanjskih statistik.

Kako sedaj
Zakon o popisu 2001 je vsebinsko že usklajen in sprejet v
državnem zboru. Popravki, ki so potrebni zaradi pomanj-
kanja denarja v 2000 in zaradi premika  popisa v 2002,
bodo ponovno predloženi vladi in  državnemu zboru.
Vendar imamo zaradi tega majhno – ne zelo veliko prilož-
nost, in to je, da v tem delu še kaj dodamo ali kaj izpustimo.
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Krajšanje nekaterih vsebin bi pomenilo poenostavljanje
ter črtanje posameznih skupin atributov, dokler ne bi bi-
lo v škodo osnovnim namenom popisa. Omogočilo pa bi,
da bi jih nadomestili z vsebinami, potrebnimi za nastavitev
statističnega registra stanovanj. Vendar je še vprašanje,
ali bomo v takih razmerah vseeno poskusili nastaviti osno-
ve za nujno potrebni administrativni register stano-
vanjskih stavb in stanovanj? In ali bodo omenjeni  regi-
stri vzdrževani tako, da bo mogoče iz teh izvajati  prihod-
nje popise prebivalcev, gospodinjstev in stanovanj

O tem se zdaj intenzivno pogovarjamo. Predložili smo
koncept izgradnje registra Stanovanjskih stavb in sta-
novanj (RSSS) in nujno potrebno akcijo pred tem, ki
pomeni  fizično identifikacijo stanovanjskih enot ali dru-

gih delnih enot v večstanovanjskih stavbah. Fizična identi-
fikacija pomeni, da je nad vhodom v stanovanje pritrjena
še tablica s tekočo številko identifikatorja, ki je povezan z
nadrejeno šifro – hišno številko ali številko, vezano na
centroid. Taka identifikacija bi omogočila, da vsi, ki zbi-
rajo katerikoli podatek o stanovanjih in njihovi oskrbi
ali prebivalcih, svoje podatke »obesijo« ali vežejo na to
identifikacijo. Dobimo model jedra identifikatorjev RSSS,
ki bo omogočil obdobne prevzeme podatkov iz raznih delu-
jočih, na stanovanja vezanih zbirk podatkov.

Verjamemo, da je to mogoče. Verjetno bomo uspeli, če
bomo te predpopisne aktivnosti izvedli tako, kot smo si
zamislili. Ali lahko katero od ministrstev odkloni tako
idejo?


