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Popisi na ozemlju Slovenije od 1921 do 1991
in kje najti rezultate le-teh v tiskani obliki1

Nelka Vertot

Podatki o prebivalstvu kot osnovnem dejavniku proizvod-
nje in distribucije materialnega bogastva vsake države so
po svetu pogosto iskani. Da bi države lažje načrtovale in
čim bolj uravnoteženo izvajale ekonomski in socialni raz-
voj, upravne dejavnosti ali znanstveni razvoj, namreč po-
trebujejo zanesljive in podrobne podatke o številu, razpo-
reditvi in sestavi prebivalstva.2

Tako kot vse države tudi Slovenija potrebuje,vsaj občasno,
dobro sliko oz. presek stanja vsega prebivalstva tudi za
manjše teritorialne enote. Take podatke uporablja v števil-
ne namene:  na primer kot pomoč pri načrtovanju in vo-
denju ustrezne gospodarske in prebivalstvene politike drža-
ve in izboljšanju njene obrambne sposobnosti, kot merilo
za upravno razdelitev svojega ozemlja, kot pomoč pri
iskanju ustreznih rešitev prometnih problemov ipd. Tudi
statistični podatki o drugih področjih človekovega delo-
vanja in hotenja dobijo svojo pravo vsebino in “težo” še-
le tedaj, ko jih lahko primerjamo s številom prebivalstva
tistega območja, na katero se nanašajo.

Take podatke zbere statistični urad s popisi (prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj)ki jih izvaja skladno z med-
narodnimi  priporočili vsakih deset let.
Nekdaj so popise prebivalstva imenovali štetja prebivalstva,
ker so bila v osnovi res omejena zgolj na preštevanje ljudi

1  O zgodovini popisov na slovenskem ozemlju glej več v: Vertot  N., Ilić M. ( 2000), Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v
Sloveniji v letu 2001 v luči popisov prebivalstva na Slovenskem v preteklosti in prihodnosti. Statistična omrežna sodelovanja za večjo
evropsko usklajenost in kakovostno sodelovanje. Statistični dnevi 2000, Radenci, 13. do 15. november 2000. Ljubljana, Statistični
urad Republike Slovenije, str. 497-506.

2 Principi in priporočila za popise prebivalstva in stanovanj, Prenovljena izdaja 1. Statistični dokumenti. Serija M, št. 67/ Rev. 1.
Združeni narodi, New York, 1998. ST/ESA/STAT/SER.M/67//Rev. 1 (1.2)
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na danem območju. Popisi prebivalstva v novejšem času
pa so mnogo  podrobnejši in nudijo poleg podatka o številu
tudi informacije o vrsti socioloških in ekonomsko pomem-
bnih sestavah prebivalstva. Prav zato so sodobni popisi
redne obsežne statistične akcije. Popis prebivalstva je, prak-
tično povedano, “fotografija naroda”, sicer pa del celotne-
ga statističnega sistema države ter ena redkih vladnih de-
javnosti, ki skuša doseči vsakogar v državi.

Združeni narodi definirajo popis prebivalstva kot proces
zbiranja, dopolnjevanja, ocenjevanja, analiziranja in raz-
širjanja ali diseminacije (tudi publiciranja) demografskih,
ekonomskih in socialnih podakov v določenem času o
vseh osebah v državi ali določenem delu države. Povedano
preprosteje: popis je inventura prebivalcev države in njiho-
vega načina življenja. Od drugih statističnih raziskovanj
se popis razlikuje v dvojem: preštet in popisan je vsakdo
in vse osebe so popisane hkrati3 . Podatke, zbrane s popi-
som prebivalstva, lahko predstavimo in razčlenimo glede
na prebivalce, zakonske pare, družine in gospodinjstva
in razne geografske enote, od države do posameznih
majhnih skupnosti.

Eden temeljnih ciljev vsakega popisa prebivalstva je tudi
zagotovitev “standardne” oblike objave glavnih rezultatov
popisa, čim bolj prilagojene potrebam uporabnikov le-
teh. Zakaj standardne? Popisni podatki vsake države imajo
namreč večjo vrednost (za državo samo kot tudi regional-
no in mednarodno), če jih je mogoče primerjati z rezultati
popisov v drugih državah, ki so bili izvedeni približno v
istem času. Zato se lahko države odločijo izvajati popise v
letih, ki se končajo z “0” ali kar se da blizu tem letom4 .

V Sloveniji bo tudi popis prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj, ki sodi v okvir popisov prebivalstva v svetu okrog
leta 2000, izvajal Statistični urad Republike Slovenije.
V skladu s programom prilagajanja evropskemu pravne-
mu redu na področju statistike mora Statistični urad Re-
publike Slovenije pri pripravi metodologije Popisa 2002
upoštevati vsa določila mednarodnih priporočil za to pod-
ročje statistike. Za evropske države je Ekonomska komisija
Združenih narodov za Evropo izdala v sodelovanju z Ev-
ropskim statističnim uradom (Eurostatom) Priporočila

za popise prebivalstva in stanovanj okrog leta 2000 v
državah članicah Ekonomske komisije Združenih naro-
dov za Evropo (Statistični standardi in študije št. 49)5 .

V okvir priprav statističnega urada na prihodnji popis
pri nas sodi tudi priprava pregleda gradiv, v katerih lahko
uporabniki najdejo rezultate preteklih popisov prebival-
stva, gospodinjstev in stanovanj za Slovenijo v tiskani
obliki, in sicer za popise, ki so bili na ozemlju Slovenije
izvedeni po končani prvi svetovni vojni in so sodili v okvir
velikih “jugoslovanskih” popisov. V tem prispevku smo
pripravili bralcem pregled naslovov publikacij, v katerih
so bili objavljeni rezultati popisov 1921, 1931, 1948,
1953, 1961, 1971, 1981 in 19916 . Gre za publikacije Zvez-
nega zavoda za statistiko7  in Statističnega urada Repu-
blike Slovenije, v katerih so uporabnikom popisnih podat-
kov le - ti na voljo v tiskani obliki.

Za podatke, ki so bili zbrani za popise 1921 - 1971 in so
bili objavljeni v tako imenovanih popisnih knjigah, naslo-
vov tabel ne objavljamo, ker za tak način v tem prispevku
ni dovolj prostora. Več prostora smo namreč namenili
objavam v drugih periodičnih publikacijah, saj so uporab-
nikom popisnih podatkov popisne knjige laže dostopne (v
knjižnicah) kot ostale izdaje periodičnih publikacij, v
katerih so tudi bili objavljeni rezultati popisov (predvsem
popisov 1981 in 1991). Zaradi omejenega prostora, ki je
na voljo za objavo v tej publikaciji, smo se za popisa 1981
in 1991 omejili predvsem na objave statističnega urada
(zbirki: Rezultati raziskovanj in Statistične informacije.
Več je razbrati v  uvodnih pojasnilih k objavam podatkov
iz teh dveh popisov.

Upamo, da bo pregled teh gradiv uporabnikom popisnih
podatkov dobrodošlo in uporabno pomagalo za lažjo
orientacijo po rezultatih popisov prebivalstva, gospodinj-
stev in stanovanj za obdobje 1921 - 1991.

Pri pripravi informacij o objavah popisnih izsledkov za
različne teritorialne ravni (republiko - državo, občine,
krajevne skupnosti, naselja) smo uporabili okrajšave oz.
kratice:  REP = republika (država Slovenija),  OBC =
občina, KS = krajevna skupnost, NAS = naselje.

3 isti vir kot pri kot 2, (1.1.)
4 isti vir kot pri kot 2, (1.10)
5 RECOMMENDATIONS FOR THE 2000 CENSUSES OF POPULATION AND HOUSING IN THE ECE REGION, jointly prepared

by the  United Nations Economic Commission for Europe and the Statistical Office of the European Communities, New York and
Geneva, 1998

6 pri pripravi pregleda sta sodelovali Milena Ilić in Darja Šter
7 uporabili smo naziv Zvezni zavod za statistiko, čeprav se je ime tega urada v obravnavanem času  spreminjalo
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1. KJE SO  OBJAVLJENI REZULTATI OZIROMA TABELE  POPISOV  OD 1921 DO 1991 V
TISKANI OBLIKI8

1.1. Naslovi knjig Zveznega zavoda za statistiko v Beogradu,  popisi  od 1921 do 1971

Oznaka knjige Naslov knjige Kraj in leto izida

Popis prebivalstva Kraljevine Jugoslavije leta 1921
Knjiga I Končni rezultati popisa prebivalstva Sarajevo, 1932

Popis prebivalstva Kraljevine Jugoslavije leta 1931
Knjiga I Prisotno prebivalstvo, število hiš in gospodinjstev Beograd, 1937
Knjiga II Prisotno prebivalstvo po veroizpovedi Beograd, 1938
Knjiga III Prisotno prebivalstvo po pismenosti in starosti Beograd, 1938
Knjiga IV Prisotno prebivalstvo po poklicu Sarajevo, 1940

Popis prebivalstva Federativne narodne republike Jugoslavije leta 1948
- Predhodni rezultati popisa Beograd, 1948
Knjiga I Prebivalstvo po spolu in gospodinjstva Beograd, 1951
Knjiga II Prebivalstvo po starosti in spolu Beograd, 1951
Knjiga III Prebivalstvo po poklicu Beograd, 1954
Knjiga IV Prebivalstvo po šolski izobrazbi Beograd, 1952
Knjiga V Prebivalstvo po pismenosti Beograd, 1955
Knjiga VI Prebivalstvo po kraju rojstva Beograd, 1955
Knjiga VII Prebivalstvo po zakonskem stanu Beograd, 1954
Knjiga VIII Žensko prebivalstvo po številu živorojenih otrok Beograd, 1952
Knjiga IX Prebivalstvo po narodnosti Beograd, 1954
Knjiga X Gospodinjstva Beograd, 1956

Popis prebivalstva Federativne narodne republike Jugoslavije leta 1953
Končni rezultati za FNRJ in narodne republike

Knjiga I Vitalne in etnične značilnosti Beograd, 1959
Knjiga II Ekonomske značilnosti prebivalstva Beograd, 1960
Knjiga III Pismenost in šolska izobrazba Beograd, 1960
Knjiga IV Fertilne značilnosti Beograd, 1960

Podatki po okrajih glede na upravno teritorialno razdelitev ozemlja leta 1953
Knjiga V Dejavnost in kmečko prebivalstvo Beograd, 1960
Knjiga VI Poklic Beograd, 1960
Knjiga VII Zakonski stan Beograd, 1959
Knjiga VIII Narodnost in materni jezik Beograd, 1959
Knjiga IX Pismenost in šolska izobrazba Beograd, 1960
Knjiga X Fertilnost Beograd, 1960

Podatki po občinah glede na upravno teritorialno razdelitev ozemlja leta 1953
Knjiga XI Starost, pismenost in narodnost Beograd, 1960
Knjiga XII Ekonomske značilnosti prebivalstva Beograd, 1960
Knjiga XIII Prebivalstvo in gospodinjstva Beograd, 1959
Knjiga XIV Osnovni podatki o prebivalstvu Beograd, 1958
Knjiga XV Osnovni podatki o prebivalstvu - razdelitev od 30. 6. 1953 dalje Beograd, 1958
Knjiga XVI Gospodinjstva in družine - rezultati popolne obdelave in vzorca Beograd, 1962

8 POPISI: 1921, 1931, 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 in 1991
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Popis prebivalstva Federativne narodne republike Jugoslavije leta 1961
Rezultati za republike in demografske rajone

Knjiga I Vitalne, etnične in migracijske značilnosti Beograd, 1970
Knjiga II Pismenost in šolska izobrazba Beograd, 1971
Knjiga III Ekonomske značilnosti, 1. del (skupno in aktivno prebivalstvo) Beograd, 1970
Knjiga IV Ekonomske značilnosti prebivalstva, 2. del (delavci - uslužbenci) Beograd, 1969
Knjiga V Značilnosti gospodinjstev in družin Beograd, 1973

Rezultati po občinah
Knjiga VI Vitalne, etnične in migracijske značilnosti Beograd, 1967
Knjiga VII Pismenosti, šolska izobrazba in stopnja strokovne izobrazbe Beograd, 1968
Knjiga VIII Ekonomske značilnosti prebivalstva Beograd, 1968
Knjiga IX Gospodinjstva in prebivalstvo glede na značilnosti gospodinjstev Beograd, 1966

Rezultati po naseljih
Knjiga X Prebivalstvo in gospodinjstva leta 1948, 1953 in 1961 Beograd, 1965
Knjiga XI Spol in starost Beograd, 1965
Knjiga XII Migracijske značilnosti Beograd, 1966
Knjiga XIII Šolska izobrazba in pismenost Beograd, 1965
Knjiga XIV Aktivnost in dejavnost Beograd, 1965
Knjiga XV Kmečko prebivalstvo Beograd, 1966
Knjiga XVI Velikost in viri dohodkov gospodinjstev Beograd, 1965

Popis stanovanj Federativne narodne republike Jugoslavije leta 1961
Stanovanja v naseljih pretežno mestnega značaja Beograd, 1966

Popis prebivalstva Socialistične federativne republike Jugoslavije leta 1971
Rezultati po republikah in pokrajinah

Knjiga I Vitalne, etnične in migracijske značilnosti Beograd, 1974
Knjiga II Pismenost in šolska izobrazba Beograd, 1974
Knjiga III Ekonomske značilnosti, 1. del (skupno in aktivno prebivalstvo) Beograd, 1974
Knjiga IV Ekonomske značilnosti, 2. del (zaposlene osebe) Beograd, 1974
Knjiga V Gospodinjstva in družine Beograd, 1974

Rezultati po občinah - naseljih
Knjiga VI Etnične, kulturne in ekonomske značilnosti prebivalstva in

gospodinjstev po številu članov Beograd, 1974
Knjiga VII Gospodinjstva in prebivalstvo leta 1948, 1953, 1961 in 1971

in stanovanja leta 1971 Beograd, 1974
Knjiga VIII Spol in starost (I in II knjiga) Beograd, 1973
Knjiga IX Migracijske značilnosti Beograd, 1973
Knjiga X Dejavnost Beograd, 1974
Knjiga XI Kmečko prebivalstvo Beograd, 1973
Knjiga XII Velikost  posesti in viri dohodkov gospodinjstev Beograd, 1974

Popis stanovanj Socialistične federativne republike Jugoslavije leta 1971
Rezultati po občinah - naseljih

Knjiga I Uporaba stanovanja in osebe Beograd, 1972
Knjiga II Velikost, lastnina, gospodinjstva in osebe Beograd, 1972
Knjiga III Leto zgraditve in kvaliteta Beograd, 1972
Knjiga IV Naseljenost Beograd, 1972
Knjiga V Preskrba gospodinjstev s pitno vodo Beograd, 1972
Knjiga VI Stanovanja za počitek in rekreacijo Beograd, 1973
Knjiga VII Stanovanjski sklad v mestih Beograd, 1973

Vir: Uporedni pregled rezultata popisa od 1921. do 1981. godine. Savezni zavod za statistiku, Beograd, 1988 godine,
100 str.
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1.2 POPIS 1981

Gradiv in rezultatov popisa 1981 zvezni zavod ni objavil v knjigah, kot je bilo običajno pri predhodnih popisih.
Oboje je bilo natisnjeno samo v posebnih zvezkih, in v omejeni nakladi 500 izvodov. Zato je rezultate popisa 1981 za
Republiko Slovenijo objavil Statistični urad Republike Slovenije v svojih zbirkah Rezultati raziskovanj in Statistične
informacije. Navajamo naslove posameznih številk teh zbirk, tistih, v katerih so bili objavljeno rezultati popisa 1981.

1.2.1. Naslovi objavljenih  tabel  s podatki popisa 1981
Zbirka: Rezultati raziskovanj, Statistični urad Republike Slovenije

Številka Datum Naslov publikacije Teritorialna
publikacije izida enota

228 junij 1981 Prvi podatki po naseljih REP, OBC, NAS
229 junij 1981 Prvi podatki po krajevnih skupnostih REP, OBC, KS
264 marec 1982 Prebivalstvo po narodnosti REP
275 maj 1982 Prebivalstvo po starosti REP, OBC
282 avgust 1982 Končni rezultati po občinah: PREBIVALSTVO,

GOSPODINJSTVA,  STANOVANJA REP, OBC
304 april 1983 Prebivalstvo po materinem jeziku, pismenosti in

obiskovanju šole REP, OBC
305 april 1983 Skupno in kmečko prebivalstvo REP, OBC
306 april 1983 Priselitve REP, OBC
307 april 1983 Prebivalstvo na začasnem delu v tujini REP, OBC
314 julij 1983 Gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom  REP, OBC

2 febr. 1984 Površina, število in gostota prebivalcev po
krajevnih skupnostih v SR Sloveniji REP, OBC, KS

323 novem. 1984 Stanovanja REP, OBC
336 maj 1984 Način ogrevanja v kurilni sezoni 1980 - 1981 REP, OBC
346 julij 1984 Zaposleni po področjih dejavnosti  (in po naseljih) REP, OBC, NAS

1.2.2. Naslovi objavljenih  tabel  s podatki popisa 1981
Zbirka: Statistične informacije,  Statistični urad Republike Slovenije

Številka Datum Naslov publikacije - Naslov tabele Teritorialna
publikacije izida enota

39 3. 1982 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP, OBC
25 3. 2. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
82 april 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP

107 28. 4. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
108 28. 4.1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
157 23. 6. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
158 27. 6. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
216 8. 9. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
218 12. 9. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
232 23. 9. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
244 4. 10. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
259 24. 10. 1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
260 24. 10.  1983 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP

41 29. 2. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP
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66 14. 3.  1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981
- Delavci po poklicu, spolu, vrsti dohodkov in občasno

opravljanih delih, ki jih je oseba opravljala v letu 1980
izven delovnega razmerja REP

73 23. 3. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981
- Delavci po kraju stalnega prebivališča, poklicu,

pogostosti vračanja v kraj stalnega prebivališča in
trajanju dela izven kraja stalnega prebivališča REP

84 4. 4. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981
- Prebivalci, ki živijo v SR Sloveniji, tisti, ki so na

začasnem delu v tujini in njihovi družinski člani, ki z
njimi živijo v tujini, po letu rojstva in spolu REP

107 11. 5. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981
- Osnovne skupine prebivalstva SR Slovenije v tujini,

glede na državo dela - bivanja REP
108 11. 5. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981

- Vzdrževani študenti višjih in visokih šol v SR Sloveniji,
glede na socialno poklicni položaj vzdrževalca,
dokončano šolo in spol REP

237 12. 10. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981
- Delavci po občini stalnega prebivališča in občini v

kateri delajo, po spolu in stopnji strokovne izobrazbe REP,OBC
241 15. 10. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981

- Aktivno prebivalstvo, ki opravlja poklic, po občini dela,
spolu in družbeno ekonomskem položaju REP, OBC

282 28. 11. 1984 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v letu 1981 REP,OBC
- Aktivni prebivalci SFR Jugoslavije, ki opravljajo poklic

v eni izmed občin SR Slovenije, po republiki stalnega
prebivališča

- Aktivni prebivalci SR Slovenije, ki opravljajo poklic,
po občini stalnega prebivališča ter socialistični republiki
kraja dela

1.2.3. Naslovi objavljenih  tabel  s podatki popisa 1981
Zbirka: Posebne publikacije,  Statistični urad Republike Slovenije

Leto izida Naslov publikacije

1983 Starostna struktura prebivalstva socialističnih republik in pokrajin SFR Jugoslavije ter občin SR
Slovenije; analiza (N. Vertot).

1.3 POPIS 1991

Popis 1991, torej v letu osamosvojitve, je Slovenija sicer še pripravila po skupni metodologiji Zveznega zavoda za
statistiko, ki je bila pripravljena za vse republike in pokrajine nekdanje SFR Jugoslavije. Samostojno pa je popis
izvedla na terenu in zbrane podatke obdelala ter rezultate pripravila za objavo. Zvezni zavod za statistiko večine
popisnih rezultatov za nekdanjo SFR Jugoslavijo in njene republike ni več objavil v knjigah.
Zato navajamo tu samo objave tistih rezultatov Zveznega zavoda za statistiko, ki so uporabnikom na voljo tudi v
informacijskem središču našega urada.
Objavo rezultatov Popisa 1991 za Slovenijo je zagotovil Statistični urad Republike Slovenije.
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1.3.1 Naslovi tabel  rezultatov Popisa 1991 za Slovenijo in naslovi publikacij, v katerih so  objavljeni
Zbirka: Statistični bilten, Zvezni zavod za statistiko v  Beogradu

Številka Datum Naslov publikacije - Naslov tabele Teritorialna
publikacije izida enota

1890 1991 Prvi rezultati po občinah
- Prvi rezultati po občinah Prebivalstvo, gospodinjstva,

stanovanja in kmečka gospodarstva, popis 1991 REP, OBC
1934 Narodnostna sestava prebivalstva po občinah; prvi rezultati

Prebivalstvo po narodni pripadnosti REP, OBC

1.3.2. Naslovi tabel  rezultatov Popisa 1991 za Slovenijo in naslovi publikacij, v katerih so  objavljeni
Zbirka: Rezultati raziskovanj, Statistični urad Republike Slovenije

Številka Datum Naslov publikacije - Naslov tabele Teritorialna
publikacije izida enota

538 1991 (junij) Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- Prvi - začasni podatki popisa prebivalstva, gospodinjstev,

stanovanj in kmečkih gospodarstev v Republiki Sloveniji
v letu 1991 po občinah, naseljih in krajevnih skupnostih REP, OBC, KS,

NAS
603 1994 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih

gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991- končni
podatki: Prebivalstvo po letih starosti in letih rojstva
- Stalno prebivalstvo in začasno prisotno prebivalstvo

Republike Slovenije po letih starosti, letih rojstva in
spolu ob popisu 1981 REP

- Stalno prebivalstvo in začasno prisotno prebivalstvo
Republike Slovenije po občinah po letih starosti,
letih rojstva in spolu ob popisu 1981 REP, OBC

617 1994 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 REP, OBC
Prebivalstvo po občinah
PREBIVALSTVO
- Prebivalstvo po kraju popisa in prisotnosti
- Nekatere skupine stalnega prebivalstva
- Prebivalstvo po starosti in spolu
- Prebivalstvo, mlajše od 30 let, po spolu in starosti
- Prebivalstvo, staro 15 in več let po starosti, spolu in

zakonskem stanu
- Prebivalstvo po narodnostni pripadnosti
- Prebivalstvo po veroizpovedi
- Prebivalstvo, staro 15 in več let, po spolu, šolski izobrazbi

in pismenosti
- Prebivalstvo, staro 10 in več let, po spolu; nepismeni po

spolu in starosti
- Prebivalstvo po aktivnosti in spolu (brez oseb, ki delajo

v tujini, in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
- Aktivno prebivalstvo, ki opravlja poklic, po dejavnosti (brez oseb,

ki delajo v tujini, in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
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- Aktivno prebivalstvo, ki opravlja poklic, po občini stalnega
prebivališča, poklicu in dejavnosti (brez oseb, ki delajo v
tujini, in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)

- Zaposlene osebe po kraju dela, področju dejavnosti, spolu
in stopnji strokovne izobrazbe (brez oseb, ki delajo v tujini,
in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)

- Zaposlene osebe po naselju stalnega prebivališča in kraju
dela, dnevni migranti ter nezaposlene osebe (brez oseb, ki
delajo v tujini, in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)

- Skupno in kmečko prebivalstvo po spolu in aktivnosti
(brez oseb, ki delajo v tujini, in družinskih članov, ki z
njimi živijo v tujini)

- Prebivalstvo, ki od rojstva živi v naselju stalnega
prebivališča, ter priseljeni glede na območje in leto priselitve

DRUŽINE
- Družine po tipu in številu otrok v družini
- Družine brez otrok in z otroki po tipu družine in številu otrok
- Družine, kjer so vsi otroci mlajši od 26 let, po tipu družine

in številu otrok
GOSPODINJSTVA
- Gospodinjstva, ki imajo oziroma nimajo kmečkega

gospodarstva, po številu članov in številu družin v njih
(brez skupinskih gospodinjstev)

- Površina vseh in obdelovalnih zemljišč v lasti in uprabi
članov gospodinjstva ter gospodinjstva po površini vseh
porabljanih zemljišč

- Gospodinjstva po številu živine
STANOVANJA
- Stanovanja in stanovanjska površina po uporabi, drugi

naseljeni prostori ter število oseb v stanovanju
- Stanovanja po lastništvu, naseljena stanovanja po načinu

uporabe ter skupno število gospodinjstev v njih
- Naseljena stanovanja po številu gospodinjstev in povprečni

površini stanovanja na osebo
- Stanovanja po številu sob, lastništvu in površini ter število

vseh sob v stanovanjih
- Stanovanja po številu sob, lastništvu, opremljenosti z

napeljavami in pomožnimi prostori
- Stanovanja po številu sob, naseljenosti, lastništvu in

letu zgraditve
- Počitniška stanovanja po številu sob, površini in vrsti stavbe
- Počitniška stanovanja po letu zgraditve, materialu zunanjih

zidov, opremljenosti z napeljavami in pomožni prostori
KMEČKA GOSPODARSTVA
- Kmečka gospodarstva po skupnih uporabljanih površinah

zemljišč in viru dohodka
- Gospodinjstva s kmečkim gospodarstvom po aktivnosti

članov in viru dohodka
- Kmečka gospodarstva po viru dohodka, uporabljani

površini in kategoriji zemljišč, številu dreves in vinskih trt
- Kmečka gospodarstva po viru dohodka, številu in moči

traktorjev in kombajnov, številu priklopnikov, površini
hlevov in prostorov za shranjevanje ter prostornin silosov

- Kmečka gospodarstva po viru dohodka, povprečni površini
vseh, kmetijskih in obdelovalnih zemljišč, polnovredni
delovni moči in številu glav velike živine ter moči dvoosnih
traktorjev
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1.3.2 Naslovi tabel  rezultatov Popisa 1991 za Slovenijo in naslovi publikacij, v katerih so  objavljeni
Zbirka: Statistične informacije, Statistični urad Republike Slovenije

Številka Datum Naslov publikacije - Naslov tabele Teritorialna
publikacije izida enota

113 14. 5. 1991 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991 REP,OBC
- prvi - začasni podatki :
- Prvi rezultati po občinah
- Prebivalci in gospodinjstva
- Stanovanja in kmečka gospodarstva
Gostota poseljenosti

30 6. 2. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- začasni podatki:
- Stalni prebivalci Republike Slovenije po narodnostni

pripadnosti ob popisih 1953, 1961, 1971, 1981 in 1991 REP
- Stalni prebivalci Republike Slovenije po narodnostni

pripadnosti po občinah ob popisih
1961, 1971, 1981 in 1991 REP, OBC

- Stalni prebivalci Republike Slovenije po narodnostni
pripadnosti po občinah ob  popisih
1961, 1971, 1981 in 1991, struktura REP, OBC

- Stalni prebivalci Republike Slovenije po
maternem jeziku  1991 REP, OBC

- Stalni prebivalci Republike Slovenije po
veroizpovedi 1991 REP, OBC

173 10. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Prebivalstvo po spolu in starosti

(petletne starostne skupine) REP, OBC
- Prebivalstvo mlajše od 30 let po spolu in letih starosti REP, OBC

181 17. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Prebivalstvo po narodni pripadnosti
- Prebivalstvo po materinem jeziku
- Prebivalstvo po veroizpovedi

182 20. 7. 1991 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Stanovanja in stanovanjska površina po uporabi in

drugi naseljeni prostori
- Stanovanja in stanovanjska površina po uporabi,

drugi prostori in   stanovalci

183 23. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC



19STATISTI^NA SPORO^ILA, {t 1-2/2001

- Stanovanja in stanovalci, vrsta stanovanj in leto
zgraditve

- Stanovanja in stanovalci, napeljava in pomožni prostori
v stanovanjih in vrsta materiala

- Število vseh stanovanj po lastništvu, število naseljenih
stanovanj po načinu uporabe in skupno
število gospodinjstev

184 23. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Naseljena stanovanja in družbena naseljena stanovanja

po številu gospodinjstev in oseb
- Povprečna površina stanovanja na osebo v naseljenih

stanovanjih

185 23. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Stanovanja za počitek in rekreacijo po številu sob, površini

in vrsti stavbe
- Stanovanja za počitek in rekreacijo po letu zgraditve,

napeljavi in pomožnimi prostori ter materialu zunanjih
zidov stavbe

188 24. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Prebivalstvo, staro 15 let in več, po spolu, šolski

izobrazbi, in pismenosti
- Prebivalstvo, staro 10 let in več, po spolu, nepismeni

po spolu in starosti

189 27. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Prebivalstvo po spolu in aktivnosti (brez oseb, ki delajo

v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)
- Aktivno prebivalstvo, ki opravlja poklic, po dejavnosti

(brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov,
ki z njimi živijo v tujini)

194 29. 7.  1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Skupno prebivalstvo in kmečko prebivalstvo po spolu

in aktivnosti spolu (brez oseb, ki delajo v tujini in
družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini)

- Osnovne skupine stalnega prebivalstva in začasno prisotni
zaradi dela in šolanja

195 30. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Gospodinjstva (brez skupinskih) po številu članov

ter družine po sestavi
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196 12. 8. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Dnevni migranti - aktivni v Republiki Sloveniji, ki so

opravljali poklic zunaj naselja stalnega prebivališča in so
se v naselje stalnega prebivališča vračali vsak dan; osebe,
ki so bile na delu v Avstriji, Italili in Hrvaški in so se v
naselje stalnega prebivališča vračali vsak dan ali enkrat na
teden, po stalnem prebivališču, kraju dela in spolu i

- Dnevni migranti -  učenci in študenti v Republiki Sloveniji,
ki so se šolali zunaj naselja stalnega prebivališča in so se
v naselje stalnega prebivališča vračali vsak dan, po
stalnem prebivališču, kraju šolanja in spolu

198 30. 7. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Število živine ob popisih (1960, 1971, 1981, 1991)
- Število živine v gospodinjstvih, ki imajo oziroma

nimajo kmečkega gospodarstva

204 7. 8. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo po

skupnih uprabljanih zemljiščih in viru dohodka

205 5. 8. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki: REP, OBC
- Zaposleni po naselju stalnega prebivališča in kraju dela,

nezaposleni, dnevni migranti ter učenci in študenti
(brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov,
ki z njimi živijo v tujini)

- Prebivalstvo, ki od rojstva živi v naselju stalnega
prebivališča ter priseljeni glede na območje
in leto priselitve

219 10. 8. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Število in moč traktorjev po popisih 1981 in 1991 REP
- Število kmečkih gospodarstev, uporabljana zemljišča,

število dreves in število vinskih trt REP, OBC
- Število in moč traktorjev in kombajnov, število

priklopnikov, površina hlevov in prostorov za
shranjevanje ter prostornina silosov REP, OBC

221 10. 8. 1992 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Člani gospodinjstev s kmečkim gospodarstvom po

aktivnosti in viru dohodka REP, OBC
- Povprečno število članov gospodinjstev s kmečkim

gospodarstvom, za leti 1981 in 1991 REP
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52 3. 3. 1993 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Prebivalstvo Republike Slovenije po letih starosti,

spolu in zakonskem stanu ob popisu 1991 REP
- Prebivalstvo Republike Slovenije, staro 15 let in več

(skupaj, v Republiki Sloveniji, v tujini), po starosti,
spolu in zakonskem stanu ob popisu 1991 REP

- Prebivalstvo Republike Slovenije, staro 15 let in več
(skupaj, v Republiki Sloveniji, v tujini), po starosti,
spolu in zakonskem stanu ob popisu 1991 (struktura) REP

82 5. 4. 1993 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Stanovanja glede na način ogrevanja v kurilni sezoni

1990/1991 po vrsti, lastnini in površini stanovanj REP

106 6.  5. 1993 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Skupno prebivalstvo in kmečko prebivalstvo Republike

Slovenije (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih članov,
ki z njimi živijo v tujini), po starosti, šolski izobrazbi,
pismenosti, aktivnosti in spolu REP

133 31. 5. 1993 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Gospodinjstva, ki imajo  kmečko gospodarstvo po

številu goveda, popisA 1981 in 1991 REP
- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo,

po številu krav in brejih telic REP
- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo,

po  številu prašičev REP
- Gospodinjstva, ki imajo kmečko gospodarstvo,

po številu plemenskih svinj in mladih brejih svinj REP

169 8. 7. 1993 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Naseljena stanovanja po opremljenosti z napeljavo,

letu zgraditve in številu sob REP
- Gospodinjstva glede na število sob v stanovanju

in na število oseb REP
- Gospodinjstva glede na površino stanovanja

in na število sob REP

290 26. 11. 1993 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki:
- Kmečka gospodarstva po viru dohodka, poprečni površini

vseh, kmetijskih in obdelovalnih zemljišč, polnovredni
delovni moči in številu glav velike živine ter
moči dvoosnih traktorjev REP
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336 28. 12. 1994 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki9 :
- Osnovni podatki o prebivalcih (število, aktivni, osebe

z lastnimi dohodki, vzdrževani, delež kmečkega
prebivalstva, zaposlene osebe, dnevni migranti:
zaposleni, učenci in študenti, osebe na delu v tujini)
po občinah Republike Slovenije, popis 1991 REP, OBC

337 28. 12. 1994 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki10 :
- Osnovni podatki o stanovanjih (število po tipu zgradbe,

napeljavah; leto zgraditve, povprečna površina) po
občinah Republike Slovenije, popis 1991 REP, OBC

338 28. 12. 1994 Popis prebivalstva, gospodinjstev, stanovanj in kmečkih
gospodarstev v Republiki Sloveniji v letu 1991
- končni podatki11 :
- Gospodinjstva (brez skupinskih) po številu članov,

kmečka gospodarstva in povprečna površina zemljišč
ter število živine REP, OBC

9 Preračun za občine (147 občin) je bil pripravljen po teritorialni razdelitvo Slovenije, ki jo določata Zakon o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Ur. l. RS, št. 69/94).

10 Preračun za občine (147 občin) je pripravljen po teritorialni razdelitvo Slovenije, ki jo določata Zakon o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Ur. l. RS, št. 69/94).

11 Preračun za občine (147 občin) je pripravljen po teritorialni razdelitvo Slovenije, ki jo določata Zakon o ustanovitvi občin ter o
določitvi njihovih območij (Ur. l. RS, št. 60/94) in Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (Ur. l. RS, št. 69/94).


