UVOD
1. SPLOŠNA POJASNILA O POPISIH
Popisi prebivalstva v Jugoslaviji
Popis z dne 31. marca 1971 je Sesti jugoslovanski popis prebivalstva po vrsti. Prvi po
pls je bil 31. januarja 1921 in je dal podatke
o prebivalstvu neposredno po prvi svetovni voj
ni. Drugi je bil 31. marca 1931 in takrat se
je začel uresničevati namen, naj bodo popisi
prebivalstva vsakih deset let. Druga svetovna
vojna je to onemogočila, tako da je bil nasled
nji popis šele 15. maja 1948. Njegova naloga
je bila, da da podatke o številčnem stanju in
samo osnovne podatke o sestavi prebivalstva
po končani narodnoosvobodilni vojni. Četrti po
pis po vrsti je bil 31. marca 1953. V tem popisu je bila posvečena posebna pozornost ekonomskim značilnostim prebivalstva in njegovim
biološko-fertilnim znakom, kar predstavlja bazo tudi za proučevanje pričakovanega razvoja
prebivalstva v prihodnosti. Popis z dne 31.mar
ca 1961 je bil po osmih letih in z njim se je,
med drugim, želelo preiti na redno desetletno
periodiko popisov prebivalstva. V tem popisu
je bil poudarek na ekonomskih značilnostih pre
bivalstva in v tem smislu je bil razširjen tudi program v primerjavi s popisom leta 1953.
V popisu prebivalstva leta 1961 so bila popi
sana tudi stanovanja v 862 večjih naseljih,
kar v prejšnjih popisih ni bilo.
Popis v letu 1971 je bil na podlagi Zakona o popisu prebivalstva in stanovanj v letu
1971 ("Uradni
list SFRJ", št. 32 z dne 23. julija 19701/) in je prvič zajel vsa stanovanja
v državi. Kritični trenutek popisa je bil 31.
marec 1971 ob 24,00 uri, tj. polnoč med 31.mar
cem in 1. aprilom. Popis je bil v času od 1.
do 10. aprila 1971.

takrat pod italijansko okupacijo. V publikacijah z rezultati tega popisa so podatki za nepopisano območje v nekaterih tabelah po avstro
ogrskem popisu iz leta 1910, tako da se nanašajo nekatere tabele na celotno
predvojno
ozemlje Jugoslavije (z 11 984 911prebivalcev),
nekatere pa le na popisani del (z 11 692 730
prebivalcev). Ozemlje predvojne Jugoslavije, ki
je bilo zajeto s popisom leta 1931, se razli
kuje od ozemlja, ki je bilo zajeto s popisom
leta 1948, za območji Istre in Slovenskega pri
morja, ki sta bili pripojeni Jugoslaviji z mirovno pogodbo z Italijo - februarja 1947. Popis leta 1953 je zajel isto ozemlje kot popis
leta 1948 (ozemlje je znašalo skupaj 255 270
km2), nista pa bila zajeta dela okrajev Koper
in Buje,ker sta bila priključena Jugoslaviji z
londonskim sporazumom iz oktobra 1954, kar je
povečalo
skupno ozen.lje Jugoslavije na 255 804
km2. Da bi zadovoljili potrebo po osnovnih po
datkih o prebivalstvu, ki se nanašajo na ozemlje, ki zajema tudi omenjena dela okrajev Koper in Buje,je bila 31. marca 1956 registracija prebivalstva na novopripojenem območju. Tako dopolnjeni podatki so objavljeni po naseljih v XV. knjigi rezultatov popisa prebivalstva leta 1953 "Osnovni podatki o prebivalstvu" v izdaji Zveznega zavoda za statistiko,
Beograd 1960.
Popisi leta 1961 in 1971 so zajeli celotno sedanje ozemlje Jugoslavije z 255 804 km2
skupne površine.
Popisno gradivo i z popisa prebivalstva in
stanovanj leta 1971 j e urejeno in obdelano po
politično-teritorialni razdelitvi, ki je veljala 31. marca 1971, tako da se vse tabele z
rezultati po naseljih nanašajo na to razdelitev. Okoliščina, da so v knjigah rezultatov po
naseljih podatki za v sako posamezno naselje,
omogoča razna pregrupi ranja podatkov, odvisno
od potreb uporabnikov

Ozemlje, zajeto s popisi
Popisne enote
Pri uporabi podatkov iz vseh popisov pred
letom 1971 je treba paziti na to,
da so vsi ti
popisi zajeli različno ozemlje2/, s
popisom
leta 1921 ni bil zajet del Dalmacije,ki je bil
1/ Glej besedilo Zakona o popisu prebivalstva
v letu 1971, ki je v prilogi na koncu knjige.
2/ izčrpna pojasnila o teritorialnem zajetju
posameznih popisov so v delu V.Simeunoviča,
objavljenem v seriji "Studije, analize in
prikazi" (zvezek št.22) pod naslovom "Prebivalstvo Jugoslavije in socialističnih re
publik 1921-1961 - skupo prebivalstvo, spol
na in starostna struktura" v izdaji Zveznega zavoda za statistiko, Beograd 1964.

Poleg prebivalcev so bila v vseh šestih
omenjenih popisih prebivalcev popisne enote tu
dl gospodinjstva. Kot tretja popisna enota so
bila s popisom leta 1961 v 862 naseljih, s popisom leta 1971 pa v vseh naseljih v državi,
zajeta tudi stanovanja.1/
Prebivalstvo
S popisom so bile zajete vse osebe, nasta
njene na ozemlju Jugoslavije, ne glede na to,
1/ Pojasnilo za stanovanje kot popisno enoto
je v uvodnih pojasnilih knjig rezultatov za
stanovanja.

ali so državljani Jugoslavije a li kakšne druge
države. Zajete so bile tuđi ti ste osebe, nastanjene v Jugoslaviji, ki so v trenutku popisa
začasno prebivale izven njenih mej (v službi,
na potovanju, Šolanju,zdravijen ju, delu in podobno). Popisane so bile tudi osebe, katerih
stalno prebivališče ni v Jugosl aviji, ki pa so
bile v trenutku popisa na zača snem bivanju v
Jugoslaviji (turisti, na delu, šolanju in podobno), vendar podatkov o teh osebah ni v rezultatih popisa. Osebje tujih
diplomatskih
predstavništev ni bilo popisano

ki so na začasnem delu v tujini pri tujih delodajalcih, ali pa samostojno delajo (za svoj
račun), so se po metodologiji popisa leta 1971
smatrale kot začasno odsotne iz svojih krajev
stalnega stanovanja v Jugoslaviji, v rezultatih popisa pa so prikazane kot stalni prebivalci teh ^krajev.
Popisnice oseb, ki so bile popisane tudi
kot začasno prisotne v krajih, v katerih jih
je zatekel popis, so bile obdelane, da bi se
zadovoljile specifične potrebe večjih naselij,
v katerih je bilo relativno večje število takšnih oseb.

Gospodinjstva
Gospodinjstvo je vsaka družina ali druga
skupnost oseb, katere člani skupaj stanujejo
in skupno trosijo svoje dohodke za osnovne živ
ljenjske potrebe (stanovanje, prehrana idr. ).
Posebno gospodinjstvo je tudi oseba, ki živi
kot samec (ne glede na to, ali stanuje z drugim samcem ali člani drugega družinskega gospodinjstva, vendar svojih dohodkov ne troši
skupno z njimi).
Gospodinjstvo je tudi skupina oseb, ki so
nastanjene v domovih za sirote, starce, onemogle, slepe in podobno, v bolnišnicah za neozdravljive bolezni, samostanih in podobnih za
vodih, ki tam živijo iz posebnih vzrokov in
niso člani nobenega družinskega gospodinjstva.
V tabelah rezultatov so prikazana ta gospodinj
stva kot "ostala".
Pri obdelavi so bila gospodinjstva tako
kot prebivalstvo grupirana po naseljih po kra
ju, v katerem so stalno nastanjena, ne glede
na to, kje so bila v času popisa.
Načelo "stalnosti prebivalstva"
Pri primerjanju rezultatov iz popisov pre
bivalstva, še posebej če gre za manjše teritorialne enote, je treba ugotoviti, če se ujema
jo meje in po katerem načelu je bilo popisano
prebivalstvo v določenem popisu, tj. po načelu
"prisotnosti prebivalstva" ali po načelu "stal
nosti prebivalstva".
Popisa leta 1921 in 1931 sta bila po načelu "prisotnosti prebivalstva". V popisu leta
1971 in v vseh povojnih popisnih je bilo prebivalstvo popisano po načelu stalne nastanjeno
sti. To pomeni, da je bil vsak prebivalec popi
san v kraju, v katerem stalno stanuje, ne glede na to, ali je bil v času popisa (tj. v kritičnem trenutku popisa - 31. marca 1971 ob 24.
uri) v tem kraju, ali pa je bil začasno odsoten iz kakršnega koli razloga (potovanje, sezonsko delo, služenje vojaškega roka, zdrav
ljenje, prestajanje kazni, šolanje v drugem
kraju v državi ali začasno delo v tujini).
Popisivanje je potekalo tako, da so bile
osebe, ki v kritičnem trenutku niso bile v kra
ju, v katerem stanujejo, temveč v kakšnem drugem kraju v Jugoslaviji, dvakrat poplsaneiv go
spodinjstvu,ki mu pripadajo (v kraju stanovanja) , kot začasno odsotne in v kraju,kjer
so
bile v času popisa,kot začasno prisotne.Pri iz
delavi rezultatov o stalnem prebivalstvu so se
upoštevale samo popisnice oseb, ki so bile v
kritičnem trenutku popisa v kraju stalnega stanovanja in tiste, ki so bile izpolnjene za začasno odsotne osebe v krajih njihovega stalnega
stanovanja. Na ta način je možno prikazati rezultate popisa po načelu stalnega prebivalstva) , tj. da se podatki našajo na stalno
prebivalstvo posameznih naselij, občin in drugih politično-teritorialnih skupnosti. Osebe,
VI

Vsebina popisa
Kar se tiče programov popisovanja, so bile med posameznimi popisi znatne razlike. Paz
vidne so iz danega pregleda znakov, zajetih v
posameznih popisih prebivalstva /str. VII in
VIII/.
Kot je razvidno iz navedenega pregleda so
bili popisi leta 1953, 1961 in 1971 po vsebini
popolnejši kot popisi v prejšnjih letih. V pri
merjavi s popisom leta 1953 so v popisih leta
1961 in 1971 veliko bolj raziskane ekonomske
značilnosti prebivalstva, še posebej značilnosti delovne sile, medtem ko je glede zakonskih
značilnosti program nekoliko ožji. Po drugi
strani pa se je v popisih leta 1961 in 1971
posvetilo veliko več pozornosti migracijskim
tokovom prebivalstva.
V zadnjih treh popisih so bila gospodinjstva- popisana ne tamo zaradi tega, da bi se
zagotovilo popolno zajetje, temveč tudi zaradi
tega, da se gospodinjstva obdelajo kot posebne
enote obdelave, ki jih je mogoče grupirati ne
le po velikosti (številu članov), temveč tudi
po drugih značilnostih (družinska sestava, aktivnost članov gospodinjstva, viri dohodkov,
število otrok"na šolanju itd.). Poleg tega so
bile iz podatkov o gospodinjstvih formirane
tudi družine kot posebne enote obdelave, tako
da so bili posebej obdelani tudi podatki o dru
žinah.

2. SPL0?-NA POJASNILA 0 POPISU V LETU 1971
PRIPRAVLJALNA DELA
Metodološke priprave
Prve koncepcije popisa prebivalstva in
stanovanj leta 1971 vsebujeta dva posebna
referata (eden s koncepcijami za prebivalstvo,
drugi pa za stanovanja), ki sta bila prezentirana na VIII. letnem sestanku Jugoslovanskega
statističnega društva v Zagrebu decembra 1967.
Neposredno po tem se je pristopilo k izdelavi
prvega osnutka skupnega programa in metodologije popisa prebivalstva in stanovanj
leta
1971, ki je bil dan v javno razpravo v juniju
1968. Pri izdelavi tega osnutka so se uporabljale izkušnje iz popisa leta 1961, mnenje in
pripombe na referate o prvih koncepcijah popisa in priporočila Konference evropskih stati stikov za popise prebivalstva in stanovanj
okoli leta 1970. Pripombe na prvi osnutek so
bile zbrane poleti, jeseni leta 1968 pa je bil
sestanek s strokovnjaki iz republiških in pokrajinskih zavodov za statistiko, na katerem
so nadrobno obravnavali osnutek programa in
metodologije ter zbrane pripombe in predloge.
Sledila je razčlenitev metodologije za poskusni popis, ki je bil v juniju 1969. Po oprav-
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Rojstni datum
Rojstni kraj
Kraj stalnega stanovanja
Kraj, od koder se je priselilo
Leto priselitve
Kraj zaposlitve
Zakonski stan
Kateri zakon je po številu
Starost ob sklenitvi prvega zakona
Število živorojenih otrok (samo za
žensko prebivalstvo)
število živih otrok v času popisa (samo za
žensko prebivalstvo)
Državljanstvo
Narodnost
Materin jezik
Odnos do vere /veroizpoved/
Pismenost
Šolska izobrazba
Poklic
Položaj v poklicu
Kvalifikacija (stopnja strokovne izobrazbe)
Način pridobitve kvalifikacije
Panoga dejavnosti
Sektor (družbeni, zasebni)
Stranski poklic
Ali je oseba član kmečkega ali nekmečkega
gospodinjstva
Skupna površina zemljišča gospodinjstva, ki
mu oseba prldapaViri dohodkov gospodinjstva, ki mu oseba
pripada
Ali ima telesne ali duševne napake
Razlog začasne odsotnosti
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GOSPODINJSTVA
1. Skupna površina zemljišča,ki je last gospodinjstva
2. Viri dohodkov gospodinjstva
3. Vrsta gospodinjstva (kmečko, nekmečko)
4. število družin v gospodinjstvu
5. Družinska sestava gospodinjstva
6. Ali gospodinjstvo stanuje v lastni hiši
7. Ali ima gospodinjstvo gospodinjsko pomočnico
8. Število članov gospodinjstva
9. število članov gospodinjstva po spolu
10. število aktivnih članov
11. Število članov z lastnimi dohodki
12. Število vzdrževanih članov
13. Število aktivnih kmetovalcev
14. Število zaposlenih
15. Lastnost vzdrževanih članov
16. Gospodinjstva po poklicu članov
17. Število članov, mlajših od 14 let
18. število članov, starih 14 in več let
19. število članov, starih 65 in več let
20. število članov gospodinjstva, ki so na začasnem delu v tujini
21. Število družinskih članov,ki so se naselili
v drugem kraju
22. Spol osebe, na katero se glasi gospodinjstvo
23. Starost osebe, na katero se glasi gospodinjstvo
24. Zakonski stan osebe, na katero se qlasi gospodinjstvo
25. Poklic osebe, na katero se glasi gospodinjstvo!
26. Aktivnost osebe, na katero se glasi gospodinjstvo
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Število družinskih članov
Število družinskih članov po spolu
število aktivnih članov
število članov z lastnimi dohodki
Število vzdrževanih članov
Število članov, starih od 15 do 24 let
Število članov, starih od 15 do 24 let na
šolanju
Etnična sestava družine
Izobrazbena sestava družine
Poklicna sestava družine
Vrsta družine (kmečka, nekmečka)
Starost moža in žene
Tip naselja, od koder
sta se priselila mož
in žena
Leto priselitve moža ali žene
Zakonski stan moža in žene
Narodnost moža in žene
Veroizpoved moža in žene
Šolska izobrazba moža in žene
Poklic moža in žene
Aktivnost moža in žene
Ali sta mož ali žena na začasnem delu v tujini
število ožjih družinskih članov, ki so se naselili v drugem kraju
število otrok v družini
Število aktivnih otrok v družini
Število otrok, starih od 0 do 6 let
Število otrok, starih od 7 do 14 let
število otrok, starih izpod 14 let
Število otrok, starih od 14 do 17 let
število otrok, starih izpod 18 let
Število otrok, starih od 15 do 24 let
število otrok, starih od 7 do 14 let na šolanju
Število otrok, starih od 15 do 24 let na
šolanju
število otrok, ki obiskujejo šolo
Starost najmlajšega otroka
Ali so v družini otroci, ki se na začasnem
delu v tujini
število otrok v družini, katerih vzdrževalec
je na začasnem delu v tujini
število živorojenih otrok matere
Število sedaj živih otrok matere
Skupno število članov gospodinjstva, v katerem živi družina
Število aktivnih članov gospodinjstva, v katerem živi družina
Število vzdrževanih članov gospodinjstva, v
katerem živi družina
število družin v gospodinjstvu, v katerem živi
družina
število popolnih družin v gospodinjstvu
Družinska sestava gospodinjstva
Število poročenih sinov in poročenih hčera v
gospodinjstvu
Vrsta gospodinjstva (kmečko, nekmečko)
viri dohodkov gospodinjstva

pregledih
so se uporabljali naslednji znaki:
= Obdelano in objavljeno
= Ne pojavlja se
= Obdelano, vendar podatki niso objavljeni
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ljenem poskusnem popisu se je na podlagi pridobljenih izkušenj pristopilo k izdelavi drugega osnutka programa, ki je bil dan v javno
razpravo v aprilu 1970. Osnutek je bil skupaj
z določenimi modifikacijami sprejet kot končni
program popisa.

lana pregledna skica statističnih okolišev in
posebna skica za vsak statistični okoliš v občini. Če je bil statistični okoliš razdeljen
na popdsne okoliše, so vrisane tudi meje popis
nih okolišev. Vsak popisovalec je dobil skico
in opis mej za svoj popisni okoliš.

Metodološke priprave popisa leta 1971
so zajele tudi usklajevanje z metodologijo popisa kmetijskih gospodarstev v letu 1970 glede
znakov, ki jih morata zajeti oba popisa. Ob
tej priložnosti je bil izdan odlok, naj se v
okviru popisa prebivalstva in stanovanj zberejo podatki o številčnem stanju osnovnih vrst
živine, ker zajetje individualnih gospodarstev
v popisu kmetijskih gospodarstev ni bilo popolno, temveč je bil popis opravljen na podlagi vzorca. Med izdelavo metodologije popisa
prebivalstva in stanovanj so bili storjeni še
drugi ukrepi za metodološko
standardizacijo
tekočih statistik in popisov.

Osnovni podatki o statističnih in popisnih okoliših (pripadnost občini in naselju) so
preneseni na magnetne trakove in so se uporabljali kot vir za razne potrebe popisa (seznam
popisnih okolišev za razpored popisovalcev,seznam popisnih okolišev za izdelavo prvih rezultatov idr.).

Poskusni popis
Poskusni popis prebivalstva in stanovanj
je bil v juniju 1969 zaradi preveritve predvi
denih metodoloških in organizacijskih rešitev.
Kritični trenutek popisa je bila polnoč 19. ju
nija, poskusni pcpis pa je bil opravljen od
20. do 30. junija v 138 namenoma izbranih popisnih okoliših. Zajeto je bilo 9 105
stanovanja 733 gospodinjstev in 37 486 prebivalcev.
Razen metodologije je bila v poskusnem popisu
testirana tudi tehnična rešitev obrazcev.obrazci so bili v dveh inačicah. Po eni inačici je
bil skupni obrazec za stanovanje in gospodinjstva v stanovanju in poseben obrazec za osebo
(prebivalca). V drugi inačici je bila na enem
obrazcu kolektivna popisnica za sve
osebe v
enem gospodinjstvu, ki je istočasno vsebovala
tudi vprašanja, ki se nanašajo na gospodinjstvo, drugi obrazac pa se je nanašal le na stanovanje. Izkušnje iz poskusnega popisa so pokazale, da takšni rešitvi obrazcev, glede na
veliko število vprašanj, komplicirata popis in
da je najbolje, da je za vsako popisno
enoto
poseben obrazec.
Popisni okoliši
Za potrebe raznih statističnih raziskovanj je bilo vse ozemlje Jugoslavije razdeljeno leta 1959 in 1960 na t.i. statistične okoliše kot stalne teritorialne statistične enote. Pri določevanju statističnih okolišev in
v poznejših revizijah se je v celoti upoštevalo načelo, da meja statističnega okoliša ne
sme sekati meje občine in naselja. To pomeni,
da se spremeni meja statističnega okoliša le v
primeru uradne spremembe ozemlja občine ali
naselja, ki seka mejo popisnega okoliša. Te
spremembe se ugotove in vnesejo v ustrezne dokumente neposredno pred velikimi popisi (prebivalstva in kmetijstva).
Ker so določeni statistični okoliši po
številu kmetijskih gospodarstev, gospodinjstev in prebivalcev preveliki, da bi se popiso
vanje lahko opravilo v predvidenem roku, so v
tem primeru za potrebe popisa razdeljeni na
dva ali več popisnih okolišev. Tako je od okoli
47 000 statističnih okolišev narejeno okoli
83 500 popisnih okolišev, od katerih je v 60%
primerov popisni okoliš istočasno tudi statistični okoliš.
Z namenom, da bi zagotovili popolnost po
pisa leta 1971 je bila za vsako občino izde-

V primerjavi s popisom iz leta 1961 se je
število popisnih okolišev za popis v letu 1971
povečalo za 13%. Na en popisni okoliš v popisu
leta 1971 je prišlo v poprečju 245 prebivalcev v primerjavi z 250 prebivalcev na en popisni okoliš leta 1961. Za popis leta 1971 se
je znatno zmanjšala variabilnost v velikosti
okolišev po republikah in pokrajinah. Poprečno
število prebivalcev na en okoliš se je gibalo
v letu 1971 med 165 in 318, v letu 1961 pa med
114 in 323 prebivalcev. Velikost okolišev po
številu gospodinjstev je veliko bolj izenačena
kot velikost po številu prebivalcev, kar je po
sebno pomembno za enakomerno obremenitev popisovalcev.
Popisni obrazci
V popisu so se uporabljali
novni obrazci:

naslednji os-

1. POPISNICA (PSS-1), s katero se popiše
vsaka oseba, ki jo je treba po metodologiji za
jeti s popisom.
2. GOSPODINJSKI LIST (PSS-2), s katerim
se zberejo podatki za gospodinjstva.
3. STANOVANJSKI LIST (PS8-3), s katerim
se zberejo podatki za stanovanja in druge na
stanjene prostore.
Na vsa vprašanja, kjer je to bilo možno,
se je odgovarjalo z avtokodiranjem oziroma obkroževanjem šifre poleg ustreznega odgovora,
pri ostalih vprašanjih pa se je vpisal odgovor
na črto poleg samega vprašanja. V obrazcih so
zraven vsakega vprašanja natisnjena krajša pojasnila za pravilo vpisovanje odgovorov.
V tem popisu je popisovalec sam izpolnjeval vprašalne liste na podlagi odgovorov enega
od odraslih članov gospodinjstva, medtem ko je
v letu 1961 popisovalec pustil obrazce gospodinjstvu, da jih je samo izpolnilo. Izkušnje
iz tega popisa pa so pokazale, da je moral popisovalec večkrat obiskati eno gospodinjstvo
in v večini primerov je moral na koncu sam izpolniti obrazce. Zaradi tega in zaradi slabe
kvalitete odgovorov v obrazcih, ki jih je izpolnilo prebivalstvo samo, je bilo sklenjeno,
da mora v tem popisu izpolniti obrazce popisovalec ob prvem obisku gospodinjstva, da bi se
število obiskov enega gospodinjstva kar se da
zmanjšalo.
Pomožne obrazce lahko uvrstimo v tri skupine:
1. za zagotovitev popolnosti zajetja popisnih enot
2. za enotno reševanje organizacijsko-teh
ničnih vprašanj v zvezi s pripravljalnimi deli
in izvedbo popisa, za evidentiranje dela v popisu in porabe finančnih sredstev in
3. za statistično kontrolo popisa.
V prvo skupino spadajo Kontrolnik popisa
(obrazec PSS-4), Adrešar stanovanj, ki se obIX

časno uporabljajo za počitek in
rekreacijo
(PSS-14) in Pomožni list (PSS-la). Ker so» imeli ti trije obrazci v popisu pomembno vlogo za
zagotovitev popolnosti zajetja, navajamo na
kratko naslednja pojasnila:
Namen "Kontrolnika popisa" je bil, da se
zagotovi popolnost zajetja, da se izogne dvojno popisovanje in da se relativno hitro, še ob
koncentraciji popisnega gradiva, izdelajo prvi
rezultati popisa. Nadalje, da se pri pripravi
za obdelavo uporablja za kontrolo urejenosti
in popolnosti popisnega gradiva v popisnih oko
liših. V kontrolnlku je vpisano vsako popisano
stanovanje in drugi nastanjeni prostori, vsako
gospodinjstvo in število njegovih
članov
(oseb).
Namen "pomožnega lista" je bil v tem, da
se Izboljša kvaliteta odgovorov na vprašanja o
šolski izobrazbi in ekonomskih značilnostih
zaposlenega osebja. Po 9. členu Zakona o popisu prebivalstva in stanovanj v letu 1971 so
vse delovne in druge organizacije, državni
organi in druge pravne osebe dolžne dati za
svoje delavce določene podatke za popis. Vsi
zaposleni so pred popisom dobili od svoje organizacije pomožni list, na katerem so bili
vpisani odgovori na vprašanja o šolski izobrazbi, poklicu, stopnji strokovne izobrazbe
(kvalifikaciji), panogi dejavnosti, kraju, v
katerem delajo, poleg tega pa je bil vpisan
tudi naziv podjetja, zavoda, trgovine, zadruge
itd., v kateri je oseba zaposlena. Za organiziranje izpolnjevanja pomožnih listov so bile
zadolžene občinske popisne komisije. Skrbele
so za to, da se v delovnih organizacijah pravočasno končajo potrebne priprave, da se opravi poduk delavcev, ki bodo Izpolnjevali pomožne liste in podobno. Pri popisu so delavci izročili pomožni list popisovalcu, ki je nato
prenesel odgovore v popisnico.
"Seznam stanovanj, ki se občasno uporabljajo za počitek in rekreacijo" so sestavile
občinske popisne komisije pred popisom in se
je uporabljal v popisu za kontrolo zajetja teh
stanovanj.
V drugo skupino pomožnih obrazcev so spadali: obrazci pooblastil za udeležence popisa,
"Seznam popisnih okolišev", obrazci za prve
rezultate popisa, "Načrt občinskih inštruktorjev za obiske popisovalcev in prejem popisnega gradiva", obrazec za "Obvestitev o prihodu
popisovalca", obrazci za statistične podatke o
udeležencih popisa in za podatke o porabi finan
čnih sredstev.
Tretjo skupino pomožnih obrazcev, namenje
nih za statistično kontrolo popisa, so sestavljali: "Kontrolna popisnica", "Kontrolni gospodinjski list","Kontrolni stanovanjski list",
"Seznam oseb, izbranih za kontrolo pravilnosti", "Primerjalni pregled rezultatov popisa
in kontrole o Številu gospodinjstev in prebivalcev za popisni okoliš" in "Seznam popisnih
pkoližev, izbranih za kontrolo".

valstva in stanovanj v letu 1971 kot njen
predsednik praviloma predsednik občinske skupščine, le izjemoma podpredsednik občinske skup
ščine. Za člane komisije so bile določene osebe, ki lahko aktivno sodelujejo pri delu komisije in ki lahko zagotovijo popolno izpolnitev
njenih nalog. Član komisije je moral biti obvezno tudi statistik iz občinske statistične
službe, če je v občini organizirana statistična služba. Občinska popisna komisija je morala
imeti najmanj pet članov, s predsednikom vred.
Neposredni organizatorji popisa so bile
občinske popisne komisije, neposredni izvajalci pa popisovalci.
Popisni organi z določenimi nalogami so
bili tudi zvezni, republiški in občinski inštruktorji, ki jih je imenoval generalni direktor Zveznega zavoda za statistiko in direktorji republiških in pokrajinskih zavodov za
statistiko oziroma predsedniki občinskih skupščin, medtem ko so občinske skupščine iz vrst
inštruktorjev določile kontrolorje popisa.
Če upoštevamo člane popisnih komisij, inštruktorje in popisovalce, je v popisu neposredno sodelovalo okoli sto tisoč oseb.
Poduk za člane popisnih komisij in inštruktorje popisa je trajal štiri dni, za popisovalce pa tri dni (instruktaža) in sicer od
1. do 30. marca 1971. Na teh instruktažah so
se udeleženci popisa s pomočjo navodil za popis in praktičnih vaj seznanili z metodologijo, nalogami, organizacijo in načinom popisovanja.
Popisovanje
Popisovalci so morali 31. marca obvezno
obhoditi svoj popisni okoliš in ga identificirati po skici in opisu mej popisnega okoliša,
kar vse so prejeli skupaj z ostalim popisnim
gradivom. Popisovalci so začeli z delom 1. aprila. Obiskali so vsako stavbo oziroma stanovanje v svojem popisnem okolišu in takoj popisali stanovanja, gospodinjstva in osebe. V pri
merih, ko popisovalci v gospodinjstvu nisu našli nobene odrasle osebe ali če v stanovanju
ni bilo nikogar, je bila njihova dolžnost, da
ponovno obiščejo gospodinjstvo in ga popišejo.
Popisivalci so imeli za svoje delo na razpolago 10 dni, kar je tri dni več kot v popisu
leta 1961. Število dni za popisovanje je bilo
povečano predvsem zaradi popisovanja stanovanj, pa tuđi zaradi tega, ker se je v popisu
leta 1961 pokazalo, da je 7 dni premalo. Popisovanje je leta 1961 trajalo poprečno 7,6
dni.
Po končanem popisovanju je popisovalec se
stavil za svoj popisni okoliš prve rezultate,
jih vpisal v Kontrolnik popisa in izročil skupaj z urejenim popisnim gradivom občinskemu
inštruktorju.
Koncentracija popisnega gradiva

IZVEDBA POPISA
Popisni organi
Priprava, organizacija in izvedba popisa
prebivalstva in stanovanj v letu 1971 je potekala pod vodstvom Zveznega zavoda za statistiko, republiških in pokrajinskih zavodov za
statistiko ter občinskih popisnih komisij. Na
čelu občinske popisne komisije je moral biti
po 2. odstavku 5. člena Zakona o popisu prebl-

Po opravljenem popisovanju so popisovalci
izročili popisno gradivo, urejeno po navodilih, pristojnim občinskim inštruktorjem. Popisovalci so bili dolžni, da takoj po opravi je
nem popisovanju oddajo popisno gradivo, najpozneje pa do 11. aprila. Občinski inštruktorji so skupaj z vsakim popisovalcem pregledali
popisno gradivo, pri tem pa so posebno pozornost posvetili popolnosti zajetja (po opisu
mej popisnega okoliša), popolnosti odgovorov

na vsa vprašanja in pravilnosti prvih rezultatov za popisni okoliš.
Po prejemu gradiva od vseh popisovalcev z
njihovega območja so občinski inštruktorji izročili gradivo občinski popisni komisiji. Komisija je morala pregledati vsaj en del popisnega gradiva z območja vsakega občinskega inštruktorja in od njega zahtevati morebitne popravke. Po prejemu gradiva od vseh inštruktorjev je občinska popisna komisija izdelala prve
rezultate popisa za občino, ki jih je morala
najpozneje do 20. aprila poslati republiškemu
oziroma pokrajinskemu zavodu za statistiko. Po
dostavi prvih rezultatov je občinska komisija
poslala republiškemu oziroma pokrajinskemu zavodu za statistiko celotno popisno gradivo
(osnovne in pomožne obrazce).
Takoj po prejemu prvih rezultatov za občine so republiški in pokrajinska zavoda za
statistiko izdelali prve rezultate za republiko oziroma pokrajino in jih poslali Zveznemu
zavodu za statistiko do 25. aprila, s prvimi
rezultati za vsako občino vred. Na podlagi tega materiala je Zvezni zavod pripravil in obja
vil Statistični bilten s podatki za občine,
pokrajini in republike (glej več o tem poglavju "Prikazovanje rezultatov popisa").
Popisno gradivo (izpolnjeni obrazci) je
bilo koncentrirano v pokrajinskih in republiških zavodih za statistiko, v katerih je bilo
nato pripravljeno za obdelavo.
STATISTIČNA KONTPOLA POPISA
Pravilno uporabo podatkov i z vsakega popisa pogojuje v neki meri tudi po znavanje stop
nje zajetja in pravilnosti podatk ov, zbranih v
popisu. Zato je bila v okviru teg a popisa, kakor tudi v obeh prejšnjih, izvede na statistlčna kontrola popisovanja in sicer: kontrola zajetja enot, kontrola pravilnos ti odgovorov,
vpisanih v popisne obrazce, od le ta 1961 pa tu
dl kontrola priprave popisnega gradiva za
obdelavo.
Namen kontrole zajetja je bil, da se z
vzorcem oceni zajetje vseh treh popisnih enot:
gospodinjstev, stalnih prebivalcev in stanovanj. S primerjavo podatkov iz popisa in kontrole je bilo treba ugotoviti In oceniti, ali
so bile s popisom zajete in pravilno razvrščene vse omenjene popisne enote in sicer gospodinjstva po številu članov, prebivalci po
prisotnosti in stanovanja po načinu uporabe
(odgovor na vprašanje 1 iz stanovanjskega lista) in ali je bilo oziroma koliko enot je bilo
dvakrat ali večkrat popisanih.
Namen kontrole pravilnosti odgovorov je
bil, da se oceni v kakšni meri ustrezajo odgovori na postavljena vprašanja v popisu dejanskemu stanju, tj. v kakšni meri so le-ti pravilni. Od skupaj 21 vprašanj, kolikor jih zajema popisnica, je ta kontrola zajela 10 vprašanj: spol, starost, zakonski stan, šolska izo
brazba, pismenost, poklic, poklic vzdrževalca,
položaj v Doklicu, stopnja strokovne izobrazbe
in panoga dejavnosti.
Namen kontrole priprave popisnega gradiva
za obdelavo je bil, da oceni učinek posameznih
faz dela na popisnem gradivu na kvaliteto od
pregleda in revizije do izdelave končnih rezul
tatov. Kontrola se izvaja za 10 vprašanj iz
popisnice, za katera se kontrolira tudi pravil
nost odgovorov.

Kontrola popisa leta 1971 je izvedena na
podlagi vzorca v 403 slučajno izbranih dvookoliših. Ozemlje vseh republik in pokrajin je
razdeljeno na vaško in mestno območje (stratum) . Posamezne stratume so sestavljala vsa
naselja, ki so bila na podlagi rezultatov popi
sa prebivalstva leta 1961 razvrščena v ustrezne skupine po merilih, ki se uporabljajo od
leta 1953. Vsak izbran dvookoliš sta sestavljala dva sosedna okoliša, dodeljen pa je bil
za kontrolo enemu kontrolorju. V prvem od omenjenih dveh popisnih okolišev v dvookollšu je
bila opravljena kontrola zajetja, v drugem pa
kontrola pravilnosti odgovorov in pozneje tudi
kontrola priprave popisnega gradiva za obdelavo. Sistematično so bili izbrani stalni prebivalci kot sekundarne enote omenjenih vzorcev
po vnaprej določeni stopnji z uporabo slučaino
izbranega začetka za vsako vaško oziroma mestno območje posamezne SP (SAP). Z vzorcem
za
kontrolo pravilnosti odgovorov in kontrolo pri
prave popisnega gradiva za obdelavo je bilo
zajeto vsega nekaj več kot 1% skupnega prebivalstva SFRJ.
Kontrolorje je imenoval a občinska popisna
komisija. To so bili najbolj ši občinsklinštruk
torji, za katere je traja la instruktaža o
kontroli en dan. Da bi bilo njihovo delo čim
bolj objektivno, kontrolor ni mogel delati na
terenu, za katerega je bil zadolžen kot inštruktor popisa.Prav tako ni lmel pred odhodom
na teren vpogleda v material popisnih okolišev,
kjer je opravljal kontrolo.
Kontrola zajetja in kontrola pravilnosti
odgovorov sta bili takoj po končanem popisu,v
času od 13. do 18. aprila, kritični trenutek
je bil tako kot v popisu 31.III.1971
ob 24.
url.
Kontrola zajetja je bila opravljena s ponovnim obhodom vseh stanovanjskih enot na izbranem okolišu in ugotavljanjem števila gospodinjstev, oseb in stanovanj.
Kontrola pravilnosti odgovorov je bila
opravljena z zbiranjem odgovorov na vprašanja,
postavljena s kontrolno popisnico. Pri tem delu so kontrolorji uporabljali ista navodila
kot popisovalci pri popisu. Načeloma so kontro
lorji vpisovali podatke v kontrolno popisnico
na podlagi kakšnega dokumenta (javne listine).
Le izjemoma je kontrolor vpisal odgovor na pod
lagi izjave izbrane osebe ali po izjavi člana
njegovega gospodinjstva, ki je vedel pravilen
odgovor.
Z namenom, da bi ugotovila razlike med popisom in kontrolo, sta po opravljenem delu na
terenu kontrolor in član občinske popisne komisije poiskala v popisnem materialu tiste
obrazce, ki jih je izpolnil popisovalec in iz
njih prenesla potrebne podatke na ustrezna mes
ta kontrolnih obrazcev. Pri tem nista smela po
pravljati nobenih podatkov popisovalca, temveč sta svoje pripombe in pojasnila v primeru
neujemanja podatkov napisala na predvideno mes
to v kontrolnem obrazcu. Če je bilo na podlagi pripomb ugotovljeno, da podatek, dobljen
pri kontroli, ni pravilen, se je le-ta popravil šele pri obdelavi vzorca.
Kontrola pravilnosti priprave popisnega
gradiva za obdelavo je bila šele potem, ko so
fclle končane vse faze priprave popisnega gradi
va za obdelavo (revizija in šifriranje, luknja
nje, avtomatska kontrola in popravljanje napak) . Kontrola je bila z Zveznem zavodu za sta
tistiko na podlagi originalnih virov (popisnice, luknjane kartice, /log na magnetnem traku,
iz katerega se dobijo končni rezultati) za izbrane osebe.
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PRIPRAVA POPISNEGA GRADIVA ZA OBDELAVO IN
OBDELAVA
Priprava za obdelavo
Dela v zvezi s pripravo popisnega gradiva za obdelavo so bila sestavljena iz dveh osnovnih faz: ročne priprave in strojne priprave. Vsa dela pri ročni pripravi so bila opravljena v obdelovalnih centrih pokrajinskih in
republiških zavodov za statistiko, medtem ko
so bila dela pri strojni pripravi opravljena
v glavnem v republiških in pokrajinskih zavodih (luknjanje in verificiranje kartic in prenos na magnetne trakove)»kontrola kontingentov
in logična kontrola pa delno tudi v centru za
avtomatsko obdelavo podatkov Zveznega zavoda
za statistiko.
Ročna priprava
V tej fazi priprave so bila opravljena
naslednja dela:
1. Pregled popolnosti in urejenosti gradiva je zajemal ugotavljanje pravilnega števila stanovanjskih listov, gospodinjskih listov
in popisnic v vsakem popisnem okolišu po kontrolniku popisa, kontrolo in popravke identifi
kacijskih podatkov (šifre občine in popisnega
okoliša in zaporednih številk, po katerih so
bila evidentirana stanovanja in gospodinjstva
v kontrolniku) in urejevanje vprašalnih listov
po vrstnem redu iz kontrolnika, če to ni bilo
že prej opravljeno. Potem so se primerjali odgovori o prisotnosti v poplsnici in gospodinjskem listu s posebno preveritvijo podatkov, iz
katerih je razvidno da se neka oseba nahaja na
začasnem delu v tujini. V tej fazi priprave
je bilo preverjeno, ali je v stanovanjski list
pravilno prenesen podatek o poklicu nosilca
stanovanjske pravice (po odgovoru o poklicu iz
popisnice za to
osebo in podatek o številu
gospodinjstev in številu oseb, ki stanujejo v
stanovanju (iz gospodinjskega lista). Ob tej
priložnosti so bili opravljeni tudi ustrezni
popravki. Po končanem pregledu popolnosti in
urejenosti gradiva so se izločili stanovanjski
listi v posebno mapo, ker so se nadaljnje faze
priprave in obdelave teh vprašalnih listov odvijale ločeno.
2. Namen revizije in šifriranja je bil,
da se s primerjanjem odgovorov v popisnih obrazcih in preverjanjem logičnosti posameznih
odgovorov odpravijo nelogičnosti in druge pomanjkljivosti v popisnem gradivu. Odgovori so
se šifrirali pri tistih vprašanjih, ki niso bi
la avtokodirana in to po vnaprej določenih kodeksih šifer.
3. Kontrola revizije in šifriranja je zajela najmanj 40% gradiva, v kontrolo pa je spa
dal vsak popisni okoliš.
Strojna priprava
Strojna priprava je potekala v
glavnem
vzporedno s predhodno fazo ob potrebnem časovnem razmaku za začetek. Ta faza je zajemala
naslednja dela:
1. Luknjanje kartic in kontrolo tega dela
z verifikacijo luknjanih kartic, ki je zajela
najmanj 60% kartic v vsaki republiki oziroma
pokrajini.
Luknjanje kartic za prebivalstvo je potekalo v pokrajinskih in republiških zavodih za
statistiko.
2. Prenašanje podatkov s kartic na magnet
ne trakove (konvertiranje) Je bilo v Zveznem
zavodu za rtatistiko za materiale iz Črne goXII

re, Makedonije, Vojvodine in Kosova.Ostali republiški zavodi so sami opravili konvertiranje s svojimi stroji, ali pa so to delo poveri
li drugim institucijam, ki imajo elektronske
stroje, tako da so poslali Zveznemu zavodu za
statistiko v obdelavo magnetne trakove z osnov
nimi podatki iz popisa.
3. Kontrola popolnosti (kontrola kontingentov) števila enot na magnetnih trakih je bi
la v ugotavljanju števila preluknjanih kartic
po vrstah enot (stanovanje, oseba, gospodinjstvo) , ki spadajo v obdelavo, glede na število
ustreznih obrazcev, ki je bilo ugotovljeno za
vsak popisni okoliš po končani reviziji in šifriranju popisnega gradiva.
Poleg kontrole popolnosti za prebivalstvo
je bila izvršena tudi t.i. "kontrola možnih ši
fer", ki je bila v popravljanju šifer, ki za
posamezne znake niso bile predvidene s kodeksom šifer. Za stanovanja je bila takšna kontrola v fazi logične kontrole.
Računalnik je dal za vsak popisni okoliš
pismeno poročilo o številu enot, o napačnih ši
frah, ki jih ni mogel popraviti in o zajetju
popravljenih podatkov po posameznih vprašanjih.
Na podlagi teh poročil so bili po potrebi naknadno popravljeni podatki na trakovih, tj. po
preveritvi v osnovnem materialu.
4. Logična kontrola podatkov v popisnici
oziroma v stanovanjskem listu je zajela tudi
preveritev medsebojne logičnosti
nekaterih
vprašanj in način popravljanja nelogičnosti,
ugotovljenih pri preveritvi.
Pri tej in pri predhodni kontroli je bilo
možno dati naknadno zahtevo za popravek podatkov na traku po preveritvi v osnovnem materialu.
Zadnji fazi strojne priprave in obdelave
sta potekali v Zveznem zavodu za statistiko.
Izdelava rezultatov
Rezultati popisa prebivalstva in stanovanj leta 1971 so bili prikazani v rekaj etapah in sicer:
- prvi rezultati (za stanovanja, gospodinjstva in prebivalstvo)
- predhodni rezultati le za prebivalstvo
na podlagi 3% vzorca popisnega gradiva
- končni rezultati za vse popisne enote.
Prvi rezultati za Jugoslavijo,po republikah, pokrajinah in občinah so bili izdelani do
26. aprila, objavljeni pa so bili 28. aprila v
Statističnem biltenu, št. 662 v izdaji Zveznega zavoda za statistiko. Rezulti vsebujejo:
število popisanih prebivalcev, število gospodinjstev, število oseb, ki so bile v Času
popisa na začasnem delu v tujini, skupno število popisanih stanovanj in drugih naseljenih
prostorov in število stanovanj (ki ustrezajo
definiciji stanovanja). Ti rezultati so izdelani na podlagi prvih rezultatov popisovalcev
in občinskih komisij, bez vpogleda v kontrolnike popisa in ostali popisni material.Zaradi
tega se pojavljajo manjše razlike med rezultati končne obdelave in prvimi rezultati.
Predhodni rezu].tati so i zdelani na podlagi vzorca le za prebivalstvo, Predhodni rezultati za stanovanja niso bili izdelani, ker bi
morale biti tabele končnih rezultatov po naseljih za stanovanja zaradi manjšega števila
obrazcev končane dosti prej kot pa obdelava
ustreznih rezultatov za prebi valstvo.
Predhodni rezultati so bili izdelani z na

namenom, da se v najkrajšem možnem roku dobijo
strukture prebivalstva po najpomembnejših značilnostih in s tem zadovoljijo osnovne potrebe
po podatkih o prebivalstvu za Jugoslavijo, republike in avtonomni pokrajini, dokler ne bodo
objavljeni končni rezultati, ki se bodo postop
no izdelovali do konca leta 1973.
Končni rezultati so izdelani v dveh delih
in sicer:
1. Dokumentacijske tabele rezultatov po
naseljih in občinah, pokrajinah in republikah
in za Jugoslavijo - za potrebe statističnih
organov in občinskih skupščin.
2. Publikacijske tabele, ki so bile izdelane tako, da so se lahko snemale direktno kot
strani publikacij rezultatov popisa.
Izdelava končnih rezultatov za prebivalstvo se je začela s prioritetno obdelavo kontingenta "Osebe na začasnem delu v tujini".
Razlog za to, da se je neposredno po opravljenem popisovanju in izdelavi prvih rezultatov
pristopilo k obdelavi tega kontingenta, je bilo veliko zanimanje za podatke iz popisa prebivalstva in stanovanj v letu 1971 o številu
in strukturah naših državljanov, ki so na začasnem delu v tujini.
Od končnih rezultatov za celotno Drehivalstvo je bilo najorej Izdelano devet tabel
rezultatov oo naseljih z zbirnimi podatki za
občine in tri kombinirane tabele rezultatov DO
občinah.
Po končani obdelavi rezultatov po naseljih in občinah se je izdelava končnih rezultatov nadaljevala z izdelavo rezultatov tabel
za Jugoslavijo, republike in pokrajini, ki
vsebujejo kombinirane tabele z dveml ali več
znaki po širših klasificijah kot pa tabele po
naseljih in občinah. Tabele so izdelane za skup
no
prebivalstvo in za posamezne kontingente:
aktivno, zaposleno, prebivalstvo s srednjo,viš
jo in visoko šolsko izobrazbo in žensko prebivalstvo, staro 15 in več let. V programu obdelave končnih rezultatov je tudi nadrobna obdelava gospodinjstev in družin po vzorcu za
Jugoslavijo, republike in pokrajini.
Vsebina vseh obdelanih tabel z oznako,
katere od njih so objavljene, je razvidna iz
shematičnih orikazov tabel rezultatov na koncu
teqa uvoda.
Poleg tega so v program izdelave rezultatov popisa prebivalstva in stanovanj v letu
1971 vključene še nekatere dopolnilne obdelave, katerih naloga je, da preizkusijo metodološke rešitve, ki so se uporabljale v popisu,
all da dajo bolj nadrobne informacije o samem
popisu. To so posebne obdelave kontingenta začasno prisotnih oseb, podatkov o udeležencih
popisa idr. Rezultati teh obdelav se bode s
pridom uporabljali pri planiranju naslednjega
popisa prebivalstva.
Podobno je bil obdelan tudi popisni material za stanovanja.Prva faza je dala rezultate
za vsa stanovanja po naseljih z zbirnimi podatki za občine v petih tabelah in rezultate
za stanovanja, ki se občasno
uporabljajo za
počitek in rekreacijo ali v času sezonskih del
v kmetijstvu v dveh tabelah. V drugi fazi obdelave stanovanjskih listov je bilo izdelano
13 kombiniranih tabel za vsa naselja v Jugosla
viji in po republikah ter pokrajinah za"mestna" naselja in rezultati za urbana območja
mest z 10 000 in več prebivalcev.
Z obdelavo podatkov za prebivalstvo in
stanovanja po obveznem programu niso izčrpane
vse možnosti eksploatacije popisnega gradiva.
Morebitne naknadne obdelave so odvisne od po-

trebe po podatkih in od možnosti uporabe računalnikov.
OBJAVLJANJE REZULTATOV
Rezultati tega popisa se objavljajo v dveh
serijah publikacij Zveznega zavoda za statisti
ko: v seriji "Statistični bilteni" in v seriji
"Knjige rezultatov popisa1'.
Statistični bilteni
V tej seriji se iz popisa objavljajo prvi
rezultati, predhodni rezultati in izvlečki iz
končnih rezultatov popisa z namenom, da pridejo čim prej v roke uporabnikom. Tako so v statističnih biltenih objavljeni naslednji rezultati iz popisa prebivalstva in stanovanj v letu 1971:
SB, št. 662 "Prvi rezultati popisa prebivalstva in stanovanj 31. marca 1971
(izšel 28. aprila 1971)
SB, št. 679 "Osebe na začasnem delu v tujini"
(izšel avgusta 1971)
SB, št. 700 "Predhodni rezultati popisa prebivalstva in stanovanj 31. marce
1971 - ocena na podlagi vzorca (iz
šel 23. novembra 1971)
SB, št. 705 "Rezultati za stanovania po občinah" (izšel 28. decembra 1971)
SB, št. 727 "Narodnostni sestav prebivalstva
Jugoslavije po občinah" (izšel
aprila 1972)
SB, št. 738 "Osnovne strukture prebivalstva in
gospodinjstev po občinah" (izšel
julija 1972)
SB, št. 780 "Stanovanjski sklad - zbirni rezultati za vsa naselja in mesta"
(izšel marca 1973)
V tej seriji bodo objavljeni še podatki o
zasebnih obrtnikih po občinah, podatki o stavbah po republikah,pokrajlnah, mestnih naseljih
in urbanih območjih mest z 10 000 in več prebivalcev in morda še nekateri izvlečki iz rezul
tatov obdelave, če bo potrebno.
Knjige rezultatov
Rezultati za prebivalstvo bodo objavljeni
v dvanajstih knjigah, rezultati za stanovanja
pa v sedmih knjigah. V vsaki od teh skupin
knjig se začne numeracija pri I. Knjige za
stanovanja so numerirane po vrstnem redu izhajanja, prve pa so knjige po naseljih. V knjigah rezultatov o prebivalstvu je ostal vrstni
red iz popisa leta 1961, tako da se numeracija začne pri knjigah rezultatov po republikah
in pokrajinah.
V nadaljnjem besedilu je seznam vseh knjig
o prebivalstvu in stanovanjih, grupiranih po
območju, na katerega se nanašajo.
Prebivalstvo In gospodinjstva
Rezultati po republikah in pokrajinah:
I - Vitalna, etnična in migracijska obeležja
II - Pismenost in šolanost
III - Ekonomske značilnosti, I del (skupno in
aktivno prebivalstvo)
IV - Ekonomske značilnosti, II. del (zaposlene osebe)
V - Gospodinjstva in družine
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Rezultati po občinah:
VI - Etnična, prosvetna in ekonomska obeležja prebivalstva in gospodinjstva po šte
vilu članov
Rezultati po naseljih:
VII - Gospodinjstva in prebivalstvo
1948,
1953, 1961 in 1971 ter stanovanja 1971
VIII - Spol in starost
IX - Migracijska obeležja
X - Dejavnost
XI - Kmetijsko prebivalstvo
XII - Velikost posestev in viri dohodkov gospodinjstev
Stanovanja
Rezultati po naseljih in občinah:
I - Uporaba in nastanjene osebe
II - Velikost, lastništvo, gospodinjstva
osebe
III - Leto zgraditve in kvaliteta
IV - Nastanjenost
V - Preskrba gospodinjstev s pitno vodo
VI - Stanovanja za počitek in rekreacijo
Rezultati po republikah, pokrajinah
mestih z 10 HOC in več prebivalcev.
VII - Stanovanjski sklad v mestih

in

in

3. METODOLOŠKA POJASNILA
Sploäne opombe
Za pravilno uporabo rezultatov popisa je
treba poznati metodološke postavke popisa in
zaradi tega navajamo osnovna metodološka pojasnila za popisne enote in za vsak znak, za
kateuega se v tej knjigi objavljajo podatki.
Pojasnila vsebujejo praviloma definicijo in
morebitna odstopanja, postopek pri popisovanju
in postopek pri obdelavi, da bi se po potrebi
odpravile napake oziroma nelogični in nemogoči
odgovori. Pojasnila so podana le na kratko in
zato bi bilo dobro, da uporabljajo uporabniki
tudi navodila za popis, ki jih je izdal Zvezni
zavod za statistiko v posebnih zvezkih.

Šolano prebivalstvo
Kontingent "šolanega prebivalstva",za katerega se objavljajo podatki v tabelah 4, 5,
in 6 te knjige, sestavljajo vsi prebivalci, ki
so dokončali kakšno šolo,ki je po nivoju višja od osnovne (osemletne), tj. kakšno srednjo,
višjo ali visoko šolo,fakulteto ali akademijo.
Ta kontingent je bil opredeljen na podlagi
znaka "šolska izobrazba". Podrobna pojasnila
o tem znaku so v delu "Šolska izobrazba" tega
uvoda.
Kontingent zajema celotno prebivalstvo z
določeno šolsko izobrazbo - tako tisto, ki je
dokončalo šolanje, kakor tudi tisto, ki je nadaljevalo s šolanjem na šolah višje stopnje.
Pismenost
Pismenost predstavlja začetno obliko izobraževanja prebivalstva in podlago za pridobivanje nadaljnje izobrazbe s šolanjam. Popisi
prebivalstva so bili vedno najprikladnejši za
ugotavljanje pismenosti prebivalstva in raz-
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lik, ki obstajajo v tem pogledu med posameznimi generacijami prebivalcev, kakor tudi razlik
v stopnji pismenosti prebivalstva raznih geografsko-teritorialnih enot. Zaradi svojega pomena je vprašanje o pismenosti eno od osnovnih
vprašanj v popisu prebivalstva in bo to vse
dotlej, dokler se nepismenost ne bo zmanjšala
na zanemarljiv minimum.
fter
nasi arzavi
relativ^
Ker je v naši
državi se
še veano
vednc
no visok odstotek nepismenega prebivalstva, je
bilo vprašanje
uiig
vptasanje o pismenosti postavljeno V
v vseh
vset
jugoslovanskih popisih prebivalstva, torej tudi v popisu leta 1971.
V popisih leta 1953, 1961 in 1971 se je
znak "pismenost" obravnaval na popolnoma isti
način. V popisnici je zraven vprašanja pojasnjena definicija pismenosti,ki se glasi: "Brati in pisati zna vsak, ki lahko prebere in napiše besedilo iz vsakdanjega življenja", možni pa so bili trije odgovori: bere in piše,
samo piše in nepismen.
V navodilu za popisovalce je pojasnjeno,
da odgovor "samo bere" pride v poštev za tiste, ki so sposobni, da z razumevanjem preberejo vsakdanji sestavek (tekst) ,a ga neznajo napisati. Za osebe, ki se znajo podpisati, vendar ne znajo niti brati niti pisati, pride v
poštev samo odgovor "nepismen". Vseeno pa je
bilo, v katerem jeziku ali pisavi zna nekdo
brati ali pisati, seveda pa mora razumeti kaj
je prebral ali napisal.
Vendar po navodilih popisovalec ni bil
dolžan preverjati, ali oseba zares zna brati
in pisati, temveč je po izjavi osebe le obkrožil odgovor. Čeprav se dejanska pismenost ni
preverjala, je sama definicija pismenosti, s
katero je določeno, kdaj se šteje, da nekdo
zna brati in pisati (je torej pismen), delovala v smeri rigoroznejše opredelitve oseb v
zvezi s tem vprašanjem. V popisih leta 1921,
1931 in 1948 ni bilo tako, temveč se je vpisal
odgovor po čisto osebnem mnenju osebe oziroma
v najboljšem primeru po mnenju popisovalca.
To je razvidno tudi iz rezultatov popisa, ki
kažejo normalne spremembe v strukturi prebivalstva po pismenosti po popisih leta 1953,
1961 in 1971, kar pa se ne more reči za obdobje med popisoma leta 1948 in 1953. Po rezultatih popisa leta 1953 je namreč število nepismenih večje od števila nepismenih iz popisa
leta 1948, čeprav je v tem obdobju zajelo obvezno šolanje pet novih letnikov in čeprav se
je v tem obdobju precej delalo pri opismenjevanju odraslih. Na podlagi teh podatkov se
sklepa, da je en del nepismenih v popisu leta
1948 izjavil, da je pismen oziroma da zna brati (ta druga skupina je bila pri obdelavi podatkov iz popisa leta 1948 uvrščena v pismeno
prebivalstvo, medtem ko je bila pri obdelavi
podatkov iz popisov leta 1953, 1961 in 1971
uvrščena v nepismeno prebivalstvo).
Pri prikazovanju rezultatov o pismenosti
iz popisa leta 1971 se je tako kot v popisih
leta 1953 in 1961 uporabljala razdelitev na:
pismene (samo osebe, ki znajo brati in pisati)
in nepismene (vse druge osebe, torej tudi osebe, za katere je odgovor o pismenosti ostal
neznan). Vključevanje tistih oseb, ki znajo
brati, ne znajo pa pisati, v skupino nepismenih je v skladu z definicijo pismenosti, sprejeto za popise leta 1953, 1961 in 1971, kar se
razlikuje od popisa leta 1948, ko so bile tudi
takšne osebe uvrščene v skupino pismenih.
Upoštevajoč morebitne potrebe po tem, da
se ugotovi, kako vpliva vključitev oseb, ki

znajo samo brati in oseb, za katere pismenost
ni znana, v nepismene, so se pri pripravi popisnega gradiva za obdelavo šifrirale vse Štiri modalitete: bere in piSe, samo bere, nepismen in neznano. To omogoča morebitne posebne
obdelave, ki bi dale rezultate za vse Štiri
skupine.
Od skupaj 57 tabel končnih rezultatov popisa leta 1971 o prebivalstvu, ao obdelani po
datki po znaku "pismenost" v dveh tabelah. Kateri tabeli sta to in s katerimi znaki je križan znak pismenost, je razvidno iz shematičnih
prikazov tabel rezultatov na koncu tega poglavja.
V seriji dvanajstih knjig
pisa prebivalstva leta 1971, so
datki o pismenosti za občine v
republike in pokrajini pa v II.

rezultatov poobjavljeni poVI. knjigi, za
knjigi.

Podatki o pismenosti iz popisa leta 1961
so objavljeni po naseljih v XIII. knjigi, po
občinah v VII. knjigi, po republikah, pokrajinah in demografskih okoliših pa v II. in IV.
knjigi rezultatov popisa prebivalstva 31.III.
1961 (vse v izdaji Zveznega zavoda za statisti
ko, Beograd).

Šolska izobrazba
Vključitev vprašanja o šolski izobrazbi
v program popisa prebivalstva je novejšega datuma.Problemi nastajajo v zvezi z razvrščanjem
raznih tipov šol, ki so jih obiskovale generacije prebivalstva, zajete s popisom, v raznih
šolskih
sistemih. Temu je treba dodati tu
di dejstvo, da raznovrstnost tipov Sol zaradi
različnih Šolskih sistemov lahko obstaja in da
redno obstaja tudi med pripadniki istih generacij, odvisno od tega, kje so se šolali.
Vprašanje o šolski Izobrazbi je bilo pri
nas prvič postavljeno v popisu leta 1948. Vendar podatki iz popisa leta 1948 niso primerljivi s podatki iz poznejših popisov, ker so
obdelani po obiskovani šoli, ne pa po končani
šoli.
V popisu leta 1971 se je pri tem znaku
upoštevala le formalno priznana šolska izobrazba. Pri tem je vseeno ali je prebivalec dosegel šolsko izobrazbo z obiskovanjem redne
šole, šole, ki zamenjuje redno šolo (npr. šole
za odrasle oziroma prejšnje šole za splošno
izobraževanje delavcev in uslužbencev Ipd.),z
opravljanjem privatnih izpitov na redni šoli
ali z obiskovanjem tečaja za skrajšano šolanje
(npr. tečaj za skrajšano šolanje v osnovni Soli ali za skrajšano šolanje v učiteljski šoli ipd.). Tečaji, ki ne dajejo spričevala neke
redne šole oziroma tisti, katerim ni priznana
stopnja posamezne šole, ne pridejo v poStev.
V popisu se je za vsako osebo vpisal podatek o vseh šolah, ki jih je dokončala oziroma obiskovala, če je uspešno dokončala vsaj en
razred (letnik), za osebe, ki niso dokončale
niti prvega razreda osnovne Sole (predšolski
otroci in odrasle osebe brez kakršnekoli šolske izobrazbe) pa se je vpisala črta (-). Sole
so se vpisovale zapovrstjo, tj. začenši s Solo
najnižje stopnje (osnovna šola) In dalje, navedle pa so se tudi šole iste stopnje, če jih
je oseba obiskovala,tako da se iz odgovora vidi, kako je šolanje potekalo.Pri vsaki od vpisanih šol se je vpisalo tudi število dokončanih razredov(letnikov) šolanja. Pri vpisovanju
števila razredov ni bilo važno, ali je oseba

ponavljala kakšen razred oziroma tekom enega
leta dokončala dva razreda neke šole,temveč se
je vpisalo število formalno priznanih dokončanlh razredov, števl lo letnikov šolanja so vpi
sale tudi osebe ,ki so obiskovale šole, katerih
šolanje se računa v semestrih (fakultete,visoke in višje šole), upoštevali pa so se samo
overjeni semestri, Poleg podatkov o vrsti šole
in številu dokončan lh razredov (letnikov) šola
nja je bilo potrebn o za vsako vpisano šolo navesti, ali je šola dokončana ali ne (odgovor
"da" oziroma "ne".
Pri obdelavi se je pri razvrščanju po šolski izobrazbi upoštevala samo najvišja dokončana šola. V primeru, ko je oseba dokončala dve
šoli iste stopnje, od katerih je ena za splošno izobraževanje, druga pa je strokovna, se je
upoštevala strokovna šola, če pa sta obe šoli
strokovni in iste stopnje, se je upoštevala
tista, ki v večji meri ustreza poklicu osebe.
Pri reviziji in šifriranju so obdelovalci
opravili tudi logično kontrolo, ki je bila v
primerjavi odgovorov o šolski izobrazbi z odgovori na druga vprašanja (starost, poklic,
stopnja strokovne izobrazbe, pismenost). Da bi
bile šole čim bolj pravilno razvrščene, se je
pri obdelavi uporabljal tudi seznam šol (Seznam šol, Zvezni zavod za statistiko, Beograd
1971) , ki je bil izdelan v ta namen. Seznam
zajema vse šole, ki so obstajale v raznih
časovnih obdobjih in tiste, ki danes obstajajo
v naši državi,tako da je bila mogoča razvrstitev šol Iz različnih šolskih sistemov.
Pri uporabi podatkov za posamezne skupine
šolske izobrazbe je treba upoštevati:
V skupino "brez šolske Izobrazbe" spadajo
poleg oseb, ki niso obiskovale nobene šole,
tudi osebe, ki so dokončale le 1-3 razrede osnovne šole. V nekaterih tabelah je ta skupina
razdeljena na dve skupini: "brez šolske izobrazbe" in "1-3 razrede osnovne šole".
V skupino "4 razrede osnovne šole" spadajo poleg oseb, ki so dokončale 4 razrede, tudi
osebe, ki so dokončale 5-7 razredov
osnovne
šole ali prejšnjo petrazredno osnovno šolo,
šestrazredno (podaljšano) osnovno šolo, prejšnjo dveletno meščansko šolo oziroma tiste, ki
so obiskovale, niso pa končale prejšnje nižje
gimnazije ali nižjih razredov popolne gimnazije in na koncu osebe ,ki so obiskovale, niso pa
dokončale vajenske šole, šole s praktičnim
poukom ali šole za drug strokovni kader(prejšnje nižje strokovne šole). V nekaterih tabelah
je ta skupina razdeljena na dve skupini: "4
razrede osnovne šole" In "5-7 razredov osnovne
šole".
Skupina "osnovna šola" zajema poleg oseb,
ki so dokončale osnovno (osemletno) šolo, tudi
osebe, ki so dokončale prejšnjo osemletko,sed
moletko, prejšnjo nižjo
gimnazijo oziroma
nižje razrede prejšnje popolne realne ali klasične gimnazije ali realke, prejšnjo meščansko
šolo, III. in IV. letnik šol za splošno izobraževanje delavcev in uslužbencev, šolo (oddelek,tečaj) za skrajšano šolanje odraslih z opravljenim izpitom za VIII. razred osnovne šole.
Skupina "šole za kvalificirane delavce in
drug strokovni kader" zajema osebe z dokončano
vajensko šolo, šolo s praktičnim poukom, šolo
za drug strokovni kader (medicinske, administrativne in podobne šole), kakor tudi tiste,
ki so dokončale kakšno prejšnjo nižjo strokovno šolo (razen mojsterskih in mojstersko-delovodskih šol).
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V skupino "Sole za visokokvalificirane
delavce" spadajo osebe, ki so dokončale prejšnjo moj stersko-delovodsko,moj stersko-poslovodsko, mojstersko, rudarsko-nadzorniško, mojstersko-rudarsko in podobno tovrstno šolo.
V skupino "gimnazija" spadajo osebe z opravljenim zrelostnim izpitom na gimnaziji,prej
šnji popolni ali višji gimnaziji, realni gimnaziji, klasični gimnaziji ali realki.
V skupino "šole za srednji strokovni kader" spadajo osebe z dokončano srednjo tehniško šolo in drugo strokovno šolo: rudarsko,
gradbeniško,tekstilno in podobno šolo, srednjo
ekonomsko šolo,srednjo medicinsko šolo,srednjo
šolo za izobraževanje učnega osebja/učiteljske
šole, vzgojiteljske šole in podobne), srednjo
umetniško šolo in srednjo versko ter drugimi
srednjimi šolami (razen gimnazije).
V zadnji dve skupini "višje šole" in "fakultete ter visoke šole" spadajo osebe, ki so
dokončale kakšno višjo šolo oziroma fakulteto,
visoko šolo ali umetniško akademijo.
Od skupaj 57 tabel končnih rezultatov popisa leta 1971o prebivalstvu,so obdelani podatki po znaku "šolska izobrazba" v 13
tabelah.
Katere tabele so to in s katerimi znaki je križan znak šolska izobrazba, je razvidno iz shematičnih prikazov tabel na koncu tega poglavja.
Primerjava podatkov o šolski Izobrazbi je
mogoča le med popisi iz leta 1953,1961 in
1971. V popisih leta 1921 in 1931 ni bilo postavljeno vprašanje o šolski izobrazbi. Neposredna primerjava s popisom leta 1948 je mogoča
le za skupino oseb z dokončano fakulteto in
visoko šolo, ker se je le za to skupino v popisu leta 1948 uporabljalo načelo dokončane
Šole. Prav tako je mogoče primerjati tudi podatke za skupino "brez šolske izobrazbe", in
sicer v primeru, ko ta skupina zajema osebe,
ki niso dokončale niti prvega razreda osnovne
šole. Podatki iz popisov leta 1953, 1961 in
1971 so primerljivi, ker je obdelava v vseh
treh popisih potekala po načelu "dokončane šole". Manjše razlike so v glavnem v terminologiji (različna imena skupin).
V seriji dvanajstih knjig rezultatov popisa prebivalstva leta 1971, so objavljeni podatki o šolski izobrazbi po občinah v VI.knjigi, po republikah in pokrajinah pa v II.,
III. in IV. knjigi.
Podatki o prebivalstvu po šolski izobrazbi
iz popisa leta 1961 so objavljeni po naseljih
v XIII. knjigi, po občinah v VII. knjigi, po
republikah, pokrajinah in demografskih okoliših pa v I., II., III. in IV. knjigi rezultatov popisa prebivalstva 31.III.1961 (vse v izdaji Zveznega zavoda za statistiko, Beograd).
Starost
V rezultatih popisa leta 1971 je starost
prikazana po dopolnjenih letih starosti. Pri
obdelavi je bil ta podatek izpeljan iz odgovora na vprašanje o rojstnem datumu (dan,mesec
in leto),ki je bilo postavljeno v popisu.Vsaka
starostna skupina zajema osebe, ki so dopolnile število let, navedeno znotraj mej intervala. Tako zajema na primer petletna starostna skupina 20 do 24 let osebe, ki so dopolnile starost 20, 21, 22, 23 in 24 let in
vse tiste, ki imajo več kot 24 let, a še niso
dopolnile 25 let starosti.Če so dopolnile sta-
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rost 25 let spadajo v naslednjo
pino (25-29) itd.

petletno sku-

Pri reviziji, ročni in strojni pripravi
popisnega gradiva za obdelavo je bila posvečena posebna pozornost logični kontroli podatkov
o starosti s primerjanjem oziroma logičnim povezovanjem podatkov o rojstnem datumu z odgovori na druga vprašanja, ki so v določeni meri
pogojena s starostjo (na primer: zakonski stan,
šolska izobrazba, poklic, število živorojenih
otrok ipd.).
Znak "starost" je bil pri obdelavi podatkov popisa prebivalstva eden od najbolj eksploatiranih znakov. Grupiranje po starosti se
ne opravlja vedno po isti klasifikaciji. Raziskovanje nekaterih znakov, križanih s starostjo, zahteva podrobno distribucijo prebivalstva po starosti, medtem ko je v kombinacijah drugih znakov s starostjo dovolj relativno
groba starostna struktura. V določenih primerih (kadar gre na primer za zelo razvite tabele, v katerih se križajo več kot trije znaki)
se zaradi obsega tabele uporabljajo zelo skrče
ne klasifikacije. Iz navedenih razlogov se je
pri obdelavi popisa leta 1971 uporabljalo 11
različnih klasifikacij starosti.
Distribucija prebivalstva po znaku "starost", samostojno ali križano s kakšnim drugim
znakom, se pojavlja v 27 tabelah. Katere so te
tabele In s katerimi znaki je križan znak starost, je razvidno iz shematičnih prikazov tabel rezultatov na koncu tega poglavja.
V okviru serije dvanajstih knjig rezultatov popisa prebivalstva leta 1971,so objavljene distribucije prebivalstva
po starosti v
VIII. knjigi rezultatov za naselja,v VI. knjigi rezultatov za občine in v I., II., III. in
IV.knjigi rezultatov za republike in pokrajini.
Glede primerjanja podatkov o starosti iz
popisa leta 1971 z ustreznimi podatki iz prejš
njih popisov, je treba upoštevati metodološko
neistovetnost pri določanju starosti v popisu
leta 1948 na eni strani in v drugih popisih na
drugi strani. Ker je bilo v zvezi z obdelavo
podatkov o starosti iz popisa leta 1948 sprejeto načelo koledarskega rojstnega leta, se v
starostni skupini 0 let nahajajo vsi otroci,
ki so se rodili v letu 1947 in do 15.III.1948,
tj. otroci, stari do 14 mesecev in pol, prav
tako pa se v vsaki drugi skupini nahajajo osebe, ki so starejše 2 meseca in pol kot pa bi
to bilo v primeru, da je bilo sprejeto načelo
dopolnjenih let starosti.Med podatki o starosti prebivalstva po popisih leta 1921, 1931,
1953, 1961 in 1971 ni metodoloških razlik.
Podatki o prebivalstvu po starosti iz popisa leta 1961 so objavljeni po naseljih v XI.
in XIII. knjigi, po občinah v VI., VII, in
VIII. knjigi, po republikah, pokrajinah
In
demografskih okoliših pa v I.,II.,III. in IV.
knjigi rezultatov popisa prebivalstva 31.III.
1961 (vse v izdaji Zveznega zavoda za statistiko, Beograd).
Narodnost
Vprašanje o narodnosti spada v državah z
večnacionalno sestavo med osnovna vprašanja v
popisu prebivalstva. Pomen tega vprašanja je
še posebej velik v državah, kjer živijo
narodnosti, med katerimi obstajajo etnične razlike, ki se manifestirajo v raznih značilnostih, v ravni družbenega, kulturnega, ekonomskega itd. razvoja. To govori o tem, da je treba

pri demografskih raziskovanjih analizirati podatke po vrsti znakov (starost, zakonski stan,
število otrok, pismenost, šolska izobrazba,
poklic itđ.)v zvezi z narodnostjo.
Zaradi tega j e bilo v vseh povojnih popiJugoslaviji postavljeno
sih prebivalstva v
vprašanje o narodn osti. Tako je bil postavljen
čvrst statistični temelj za analize izobraževalnih, ekonomskih in drugih posebnosti narodnostnih grupacij, ki so zelo pomembne za nadaljnje usmerjanje razvoja in odpravljanje velikih razlik med n arodnostnimi skupinami.
Takoj moramo poudariti, da je odločitev o
tem, ali bo v statističnih
raziskovanjih,
predvsem pa v popisu prebivalstva, postavljeno
vprašanje o narodnosti in kako, odvisna v prvi
vrsti od družbene ureditve in političnega stališča do narodnostnega vprašanja v posamezni
državi. V jugoslovanskem popisu prebivalstva
leta 1921 sploh ni bilo postavljeno vprašanje
o narodnosti, temveč le vprašanji o materinem
jeziku in veroizpovedi. Pri obdelavi se ti dve
vprašanji nista križali, tako da je skupina
srbskohrvatskega jezika ostala nerazčlenjena.
Poleg tega pa takrat ni bil priznan makedonski
jezik, tako da so bili tudi Makedonci všteti v
to skupino. V popisu prebivalstva leta 19 31 je
bilo postavljeno vprašartje o narodnosti, ostalo pa je tudi vprašanje o materinem jeziku. V
navodilih za popis je bilo določeno, da se Srbi, Hrvatje, Slovenci, Makedonci, Črnogorci in
narodnostno neopredeljeni muslimani popišejo
kot Jugoslovani po narodnosti, medtem ko so
pripadniki drugih narodnosti navedli svojo narodnost. Zaradi takšnega načina odgovarjanja
na vprašanje o narodnosti v popisu leta 19 31
nismo dobili narodnostne strukture prebivalstva.
V popisu leta 1971 in v vseh povojnih popisih prebivalstva Jugoslavije se je vpisal
odgovor na vprašanje o narodnosti na podlagi
prosto izražene narodnostne pripadnosti prebivalca. Takšno izjavljanje narodnostne pripadnosti popolnoma ustreza z Ustavo proklamirani
in dosledno izvedeni politiki enakopravnosti
narodov in narodnosti Jugoslavije in proste
narodnostne opredelitve vseh njenih občanov.
Za otroke, mlajše od 10 let, v zadnjem popisu
pa za mlajše od 15 let, se je vpisal podatek o
narodnosti po Izjavi staršev (skrbnikov).
V vseh povojnih popisih prebivalstva v
Jugoslaviji je bilo vprašanje o narodnosti postavljeno na isti način in v osnovi se je uporabljala ista klasifikacija za prikazovanje re
zultatov, kar omogoča primerjanje rezultatov
iz vseh teh popisov. Pri tem je treba upošteva
ti metodološke rešitve glede
prikazovanja
"muslimanov" in "Jugoslovanov", ki so se uporabljale v posameznih popisih in ki so pripeljale do določenih premikov v rezultatih.
V popisu leta 1948 je bilo določeno, naj
muslimani po svoji osebni opredelitvi odgovorijo: Srb - musliman, Hrvat - musliman itd.
ali musliman - neopredeljen. Niti v navodilih
niti v klasifikaciji ni dana možnost, da občan
izjavi oziroma da se prikaže v rezultatih kot
"Jugoslovan-neopredeljen" ali "Jugoslovan-narodnostno neopredeljen". Pri obdelavi popisa
so bile posamezne skupine narodnostno opredeljenih muslimanov jugoslovanskega rodu vključene v določeno narodnost (Srbi - muslimani v
skupino Srbi, Hrvatje - muslimani v skupino
Hrvatje, Makedonci - muslimani pa v skupino
Makedonci). Od muslimanov jugoslovanskega rodu
so kot posebna skupina v rezultatih popisa
prikazani samo "Muslimani - neopredeljeni".V

uvodnih pojasnilih IX. knjige rezultatov "Prebivalstvo po narodnosti" iz popisa leta 1948
so objavljeni tudi podatki o številu narodnostno opredeljenih In neopredeljenih muslimanov
jugoslovanskega rodu.
Pri vprašanju o narodnosti je bilo v popisnici iz leta 1953 naslednje pojasnilo "Vsaka oseba vpiše svojo narodnost, npr.: Srb, Hrvat, Slovenec, Makedonec, Črnogorec, Madžar,
šiptar, Nemec, Italijan, Čeh, Slovak, Turek,
Cigan itd. Osebe jugoslovanskega rodu, ki niso
narodnostno opredeljene, vpišejo: Jugoslovanneopredeljen, medtem ko ostale narodnostno neopredeljene osebe vpišejo: narodnostno neopredeljen".
V širšem navodilu za izvedbo tega popisa
je bilo nekoliko širše pojasnilo: Za osebe, ki
niso narodnostno opredeljene, je treba ugotoviti, ali so po etničnem poreklu Jugoslovani
ali tujci oziroma narodnostne manjšine. Če je
narodnostno neopredeljena oseba jugoslovanskega rodu (npr. muslimani v Bosni in Hercegovini,
delno pa tudi v Sandžaku, Črni gori in Makedoniji) , bo vpisala kot narodnost "Jugoslovanneopredeljen". Če
narodnostno neopredeljena
oseba ni jugoslovanskega rodu, se bo popisala
kot "narodnostno neopredeljena".
Nadalje je bilo v istem navodilu rečeno:
"Kot odgovor, na vprašanje o narodnosti se ne
bi smela vpisati ožja teritorialna pripadnost
kot npr.: Istran, Bošnjak, Dalmatinec ipd. Če
pa oseba vztraja, da je to njena narodnost, je
treba takšen odgovor vpisati v poplsnico".
V popisu prebivalstva leta 1961 je prišlo
do nove modifikacije v navodilu za odgovor na
vprašanje o narodnosti v nazivu za skupino
muslimanov jugoslovanskega rodu, dosledno temu
pa je bila izvršena tudi sprememba v klasifikaciji narodnosti. Osebe jugoslovanskega rodu,
ki se štejejo za Muslimane v pomenu etnične,
ne pa verske pripadnosti, so se deklarirale
kot "Muslimani"(v pomenu etnične pripadnosti),
če se niso opredelile za kakšno od jugoslovanskih narodnosti. Šiptarji, Turki, Srbi, Hrvatje, Črnogorci ali Makedonci, ki se niso šteli
za muslimane v pomenu etnične, temveč v pomenu
verske pripadnosti,so vpisali svojo narodnostno pripadnost (Šiptar,Turek, Srb, Hrvat, Črnogorec ali Makedonec). Državljani Jugoslavije,
ki se niso podrobneje narodnostno opredelili,
so odgovorili"Jugoslovan-narodnostno neopredeljen", tuji državljani, ki se niso narodnostno
opredelili, pa "narodnostno neopredeljeni". Če
so državljani Jugoslavije navedli kakšno pokrajinsko pripadnost (Hercegovec, Dalmatinec,
Bunjevec in podobno), so bili uvrščeni v skupino "Jugoslovani-narodnostno neopredeljeni",
tuji državljani,ki so navedli pokrajinsko pripadnost , pa v skupino "narodnostno neopredeljeni". V primeru, ko sta bili kot odgovor navedeni dve narodnosti, se je upoštevala samo
prva.
Med pripravami za popis prebivalstva in
stanovanj v letu 1971 so se statistični organi,tako kot v vseh prejšnjih popisih, za vprašanji "narodnost" in "materin jezik" posvetovali s političnimi organi glede klasifikacije
v celoti in glede posameznih narodnostnih skupin.
Kot rezultat teh obravnav je bila v popisu leta 1971 sprejeta klasifikacija, ki ustreza sedanjim ustavnim določbam o enakopravnosti
vseh narodov in narodnosti Jugoslavije In o
pravici občanov, da prosto izjavijo svojo narodnost ali etnično pripadnost,vključno s praXVII
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V novi klasifikaciji so prebivalci uvršče
ni v dve osnovni skupini: "Narodnostno so se
opredelili" in "Niso se narodnostno opredelili".
V klasifikaciji je bila narodnost razporejena po abecednem vrstnem redu za osebe, ki
so se narodnostno opredelile, in sicer najprej
za pripadnike narodov Jugoslavije, potem za
pripadnike narodnosti Jugoslavije in na koncu
za pripadnike drugih narodov in narodnosti.
Osebe, ki se niso narodnostno opredelile,
so bile razvrščene v tri podskupine:
1. Sploh se niso opredelili (po 41. členu
Ustave SFRJ)
2. Opredelili so se kot "Jugoslovani"
3. Opredelili so se v pomenu regionalne
pripadnosti.
Prva od treh navedenih podskupin je bila
prvič vpeljana v klasifikacijo za popis leta
1971, da bi se občanom, ki ne želijo izjaviti
svoje narodnosti ali etnične pripadnosti, omogočilo, da uveljavijo svojo pravico, ki jim jo
daje sedanja Ustava SFRJ.
Občani so v popisu lahko izjavili, da so
"Jugoslovani", čeprav takšna izjava ne pomeni
opredelitve glede narodnosti ali etnične pripadnosti. V rezultatih so te osebe prikazane v
posebni podskupini.
Na podlagi izkušenj iz prejšnjih popisov
in iz poskusnega popisa leta 1969 smo pričakovali, da bo določeno število občanov odgovorilo na vprašanje o narodnosti ali etnični pripadnosti (na primer: Bosanec, Dalmatinec, Sremec,šumadinec idr.). V takšnih primerih so bili republiški zavodi za statistiko pooblaščeni
z navodilom za popisovalce, da izdajo dopolnilno navodilo, ki so ga morali pri svojem delu upoštevati vsi popisovalci.
V skladu z danim pooblastilom so izdali
republiški zavodi za statistiko Črne gore,Slovenije in Srbije dopolnilno navodilo, po katerem so morali vsi popisovalci brez kakršnega
koli komentarja upoštevati odgovor o regionalni pripadnosti namesto odgovora o narodnosti
ali etnični pripadnosti. Po dopolnilnem navodilu RZS Makedonije je moral popisovalec opozorfbi^občana, da to ni odgovor na vprašanje o
narodnosti ali etnični pripadnosti, vendar mu
je "moral razložiti, da je njegova pravica, da
se lahko tudi tako opredeli. Če je občan še
naprej vztrajal pri dani izjavi, je popisovalec vpisal to izjavo v popisnico kot odgovor
na vprašanje o narodnosti.
Po dopolnilnem navodilu republiškega zavoda za statistiko Bosne in Hercegovine je moral popisovalec opozoriti občana, ki navede
lokalno ali kakšno drugo pripadnost, ki ni narodnost ali etnična pripadnost, da to ne pomeni narodnostne opredelitve. Če občan kljub
temu vztraja, da se takšen odgovor vpiše v
popisnico, se bo ta odgovor obravnaval kot da
se občan ni narodnostno opredelil. V tem primeru bo popisovalec vpisal kot odgovor "Ni se
opredelil".
Po dopolnilnem navodilu republiškega zavoda za statistiko Hrvatske je moral popisovalec opozoriti občana, ki
navede
kakšno
lokalno pripadnost, da to ni odgovor na vprašanje o narodnosti ali etnični pripadnosti. Ce
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občan kljub opozorilu vztraja pri taicsnem
odgovoru, ga bo popisovalec opozoril, da s tem
ni odgovoril na vprašanje o narodnosti ali etnični pripadnosti in smatral, da je občan
uveljavil svojo pravico iz 41. člena Ustave
SFRJ In da se ni opredelil. Popisovalec bo v
tem primeru vpisal kot odgovor na to vprašanje
"Ni se opredelil".
Pri obdelavi so bile vse osebe razvrščene
po odgovoru v poplsnici. Zaradi tega se v rezultatih pojavljajo podatki v tretji podskupini "Opredelili so se v pomenu regionalne pripadnosti" v Črni gori, Makedoniji, Sloveniji
in Srbiji,medtem ko so bili v Bosni in Hercegovini ter v Hrvatski takšni primeri,če so bili,
uvrščeni pri popisovanju kot "Osebe, ki se niso opredelile po 41. členu Ustave SFRJ".
Od skupaj 57 tabel končnih rezultatov popisa prebivalstva leta 1971, so obdelani podatki po znaku "narodnost" v 10 tabelah. Katere tabele so to in s katerimi znaki je križan
znak narodnost, je razvidno iz shematičnih
prikazov tabel rezultatov na koncu tega poglavja.
Od dvanajstih knjig
rezultatov popisa
prebivalstva leta 1971, so objavljeni podatki
o narodnosti v VI. knjigi rezultatov za občine in v I., II., III. in IV. knjigi rezultatov
za republike in pokrajini.
Podatki o narodnosti iz popisa leta 1961
so objavljeni po občinah v VI. knjigi, po republikah, pokrajinah in demografskih okoli ših pa v I., II. in IV. knjigi rezultatov popisa prebivalstva 31. III. 1961 (vse v izdaji
Zveznega zavoda za statistiko, Beograd).
Aktivnost
Najbolj splošna statistična delitev prebivalstva v ekonomskem smislu je delitev po ak
tivnosti. Ta delitev omogoča na eni strani podrobno ugotavljanje in raziskovanje ekonomskih, bioloških, etničnih, kulturno-socialnih
in drugih znakov aktivnega prebivalstva, na
drugi strani pa povezano opazovanje aktivnega
prebivalstva in prebivalstva, ki ga vzdržujejo
posamezne kategorije aktivnega oziroma prebivalstva, ki ima "lastne dohodke" in od njega
vzdrževanih oseb.V popisnici praviloma ni postavljeno posebno vprašanje o aktivnosti,temveč
poteka razvrščanje med obdelavo na podlagi odgovorov o poklicu.
Po aktivnosti je bilo prebivalstvo razdeljeno v vseh jugoslovanskih popisih prebivalstva.
V popisih prebivalstva leta 1953, 1961
in 1971 sta bila pojem in klasifikacija aktivnosti popolnoma istovetna. Celotno prebivalstvo je bilo grupirano v tri osnovne kategorije:
a) aktivno prebivalstvo
b) osebe z lastnimi dohodki
c) vzdrževano prebivalstvo
V aktivno prebivalstvo so uvrščene osebe
v delovnem razmerju, osebe, ki delajo v registrirani obrtni ali drugi delavnici ali na
kmetijskem posestvu in tiste osebe, ki opravljajo neko delo doma zaradi tega, da se s tem
preživljajo ali se preživljajo s svojim delom
na tujem posestvu (kmečki dninarji). Aktivni
so tudi tisti, ki po hišah perejo perilo, pospravljajo in podobno ali pa prodajajo časo-

pise, čistijo ulice, čevlje in podobno. Kot
aktivne Štejemo tudi osebe,ki začasno ne oprav
ljajo svojega poklica, ker so začasno nezaposlene, prijavljene pa so pri zavodu za zaposlovanje oziroma iščejo zaposlitev po razpisih, potem osebe,ki so bile aktivne in ki služijo vojaäki rok, osebe, ki jim je
odvzeta
prostost in osebe, ki iščejo prvo zaposlitev
s posredovanjem zavoda za zaposlovanje ali po
razpisih.
V skupino oseb z lastnimi dohodki spadajo
osebe, ki niso aktivne,imaj o pa druge dohodke,
ki izvirajo Iz njihovega prejSnjega dela ali
aktivnosti (osebni upokojenci, invalidi) oziroma aktivnosti ali dela kakšnega člana njihove ožje družine (družinski upokojenci, prejemniki družinske invalidnine). Sem spadajo tudi
osebe, katerih dohodek izvira iz raznih oblik
družbene pomoči (prejemniki socialne pomoči
ipd.)ali od zasebne lastnine (dohodek od imetja ipd.).
Vzdrževano prebivalstvo so osebe, ki nimajo lastnih dohodkov iz nobenega
naslova,
temveč jih vzdržujejo starši,sorodniki ali dru
ge osebe. V to skupino spadajo otroci, učenci,
študenti, gospodinje, nesposobni za delo in po
dobne kategorije prebivalstva.
Podatki o aktivnosti prebivalstva in vsi
ostali podatki se nanašajo na stanje v času po
pisa. Izjemoma se za osebe, ki opravljajo samo
sezonska dela, določi aktivnost po pretežnosti
v 12 mesecih pred popisom. V rezultatih popisa
leta 1971 so osebe, ki so bile na začasnem delu v tujini, razporejene po aktivnosti v tisto
kategorijo, kateri so pripadale pred
odhodom
na delo.
Ker je ekonomska aktivnost vsake osebe
določena na podlagi odgovora na vprašanje o
poklicu, je bilo za pravilno uvrstitev posameznih oseb v eno od treh navedenih kategorij
najpomembnejše, da se v popisu dobi čim bolj
pravilen odgovor o poklicu. V ta namen je
v navodilih za popis prebivalstva leta 1971
pojasnjeno, kako je treba ravnati v primeru
nekaterih prehodnih kategorij.
Načeloma je bila spodnja starostna meja,
po kateri se je štelo, da je nekdo aktiven, 14
polnih let starosti. Izjemoma so se v kmetijstvu štele kot aktivne tudi osebe, stare 10 do
14 let, ki ne hodijo v šolo, temveč opravljajo
oziroma pomagajo pri opravljanju
nekaterih
kmečkih opravil (pazijo na živino ali pomagajo
pri kakšnih drugih kmečkih opravilih). Osebe,
mlajše od 10 let, se niso v nobenem
primeru
štele kot aktivne.
Poklic žensk v kmečkih gospodinjstvih se
je določil po tem,če večidel svojega delovnega časa opravljajo kmečka ali hišna opravila
Če večidel časa opravljajo kmečka
opravila, so se štele in popisale kot aktivne kmeto
valke. če pa ženska, stara 14 in več let,
opravlja povečini hišna dela, se je vpisal odgovor "gospodinja" in se je štela kot vzdrževa
na.Uporaba teh pojasnil je imela poseben pomen,
ker opredelitev žensk v kmečkih gospodinjstvih,
glede na delež kmečkega
prebivalstva, resno
vpliva na splošno stopnjo aktivnosti prebivalstva. Predpostavljamo, da izrazito velik padec
deleža aktivnega prebivalstva v skupnem prebivalstvu na Kosovem, ki se vidi iz rezultatov
popisa leta 1971, ni v celoti odraz
dejanskih sprememb v prebivalstvu,temveč izvira del
no iz nedosledne uporabe metodologije pri popisovanju ženskega prebivalstva v kmečkih gospodinjstvih. Pokrajinski zavod za statistiko

nas je namreč opozoril, da je bilo v nekaterih
občinah večje število aktivnih kmetovalk popisanih kot "gospodinje".
Osebe, stare 14 in več let, ki živijo v
gospodinjstvu z aktivnimi osebami, ki pa same
nimajo aktivnega poklica in lastnih dohodkov
in ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno kategorijo vzdrževanega prebivalstva, so po navodilu
"vzdrževani brez poklica" in spadajo v kategorijo vzdrževanih oseb.
V primerih, ko so obstajali elementi, po
katerih bi se aktivnost lahko določila na dva
načina, je veljalo pravilo, da imajo pogoji,
ki dovoljujejo, da se nekdo šteje kot aktivna
oseba, prednost pred tistimi, po katerih bi se
oseba lahko uvrstila v skupino oseb z lastnimi
dohodki, ti pa imajo prednost pred pogoji, po
katerih bi se oseba lahko štela kot vzdrževana. Tako je na primer upokojenec, ki aktivno opravlja kakšen poklic (kmetovalec, prodajalec časopisov, prodajalec srečk Ipd.), vpisal odgovor po delu, ki ga aktivno opravlja,
ne pa "upokojenec".
Od skupaj 57 tabel končnih rezultatov popisa prebivalstva leta 1971, so obdelani podatki po znaku "aktivnost" v 10 tabelah. Katere tabele so to in s katerimi znaki je križan
znak aktivnost, je razvidno
iz shematičnih
prikazov tabel rezultatov na koncu tega poglavja.
Kadar govorimo o primerljivosti podatkov
0 prebivalstvu po aktivnosti iz tega in iz
prejšnjih jugoslovanskih popisov, predstavlja
največjo težavo različno definiranje gospodinj
v kmečkih gospodinjstvih v popisu leta 1948.
V popisu leta 1948 so se namreč kmetovalci gru
pirali po zemljiškem posestvu,ni pa bilo nobene definicije,kdo se šteje kot kmetovalec
po
poklicu,tako da se je skoraj celotno
žensko
prebivalstvo, starešje od 14 let, iz kmečkih
gospodinjstev štelo kot aktivno prebivalstvo.
Ceni se, da je na ta način število
aktivnih
žensk-kmetovalk in s tem tudi skupno aktivno
prebivalstvo po popisu leta
1948 za
okoli
1 700 000 oseb večje kot pa bi bilo,če bi ravnali tako kot v popisih leta 1953,1961 in 1971
ali vsaj kot v popisu leta 1931 oziroma leta
1921.
Pri pripravi popisnega gradiva iz popisa
leta 1931 za obdelavo je bila sprejeta predpos
tavka,da mora biti v vsakem gospodinjstvu vsaj
ena gospodinja. Zato se je pri pregledu odgovorov v popisnicah še posebej pazilo, da se v
kmečkih gospodinjstvih, v katerih ni nobena
ženska izkazana kot gospodinja, za eno žensko
spremeni podatek o poklicu. Zaradi tega brez
predhodne korekture števila aktivnih žensk ni
možna primerjava med podatki o strukturi prebivalstva po aktivnosti iz popisa leta 1948
z ustreznimi podatki iz ostalih popisov.Poleg tega je treba upoštevati, da do popisa leta 1953 ni bila natančno definirana kategorija
oseb z lastnimi dohodki, pa je bil verjetno
del teh oseb v prejšnjih popisih vštet v aktivno prebivalstvo (bodisi po svojem prejšnjem
poklicu, bodisi na podlagi delnega opravljanja
nekega poklica).
V seriji dvanajstih knjig rezultatov popisa prebivalstva leta 1971, so objavljeni podatki po aktivnosti za naselja v XI. knjigi,
za občine v VI. knjigi, za republike in pokrajini pa v I., II. in III. knjigi.
Podatki o prebivalstvu po aktivnosti iz
popisa leta 1961 so objavljeni . po naseljih v
XIX

XIV. in XV. knjigi, po občinah v VII., VIII.
in IX. knjigi, po republikah, pokrajinah
in
demografskih okoliših pa v I.,II.in III. knjigi rezultatov popisa prebivalstva 31.III.1961
(vse v izdaji Zveznega zavoda za statistiko,
Beograd).
Dejavnost
Dejavnost je po metodologiji popisa leta
1971 definirana kot vrsta proizvodnje ali storitev, s katerimi se ukvarja delovna ali druga
organizacija. Za zaposlene je to panoga delovne enote (obrata, prodajalne, skladišča, gradbišča, menze itd.), kjer je delavec
zaposlen
ali pa panoga delovne organizacije v celoti
(če ta nima delovnih enot). Za ostale aktivne
osebe je to panoga dejavnosti, kjer oseba opravlja svoj poklic. To je lahko panoga dejavnosti zasebne obrtne delavnice: gostinstvo,
kmetijstvo in podobno.
Vprašanje o dejavnosti je bilo prvič postavljeno v popisu leta 1953. V popisih iz leta
1921 in 1931 so bili poklici grupirani v kategorije in
vrste, kar se v osnovi ujema z raz
delitvijo po dejavnosti, tako da lahko tudi iz
teh dveh popisov dobimo približno razdelitev
prebivalstva po dejavnosti. V popisu leta 1948
ni bilo postavljeno vprašanje o dejavnosti, pa
tudi poklici niso bili grupirani tako, da bi
lahko dobili vsaj približno razdelitev prebivalstva po dejavnostih.
V popisih leta 1953, 1961 in 1971 se definicija znaka "dejavnost" in način zbiranja
podatkov v osnovi nista razlikovala. Dejavnost
se je za zaposlene v vseh treh popisih določila po vrsti proizvodnje ali storitev podjetij
in zavodov oziroma obratov in podobno, v katerih delajo. V popisu leta 1953 so bile osebe,
ki delajo v podjetjih z dvema ali več dejavnosti, grupirane po osnovni (pretežni) dejavnosti
podjetja, medtem ko so bile v popisih leta
1961 in 1971 grupirane po dejavnosti obrata, v
katerem delajo, ne glede na to,all predstavlja
obrat osnovno ali stransko dejavnost podjetja.
V popisu leta 1971 se je dejavnost za posamezne kategorije zaposlenih določila takole:
Za osebe, zaposlene v skupni upravi (upravni aparat, centralna adminstracija
itd.)
kombiniranih organizacij, ki imajo dve ali več
osnovnih dejavnosti, se je vpisala tista panoga dejavnosti, h kateri pripada večina zaposlenih delavcev. Če pa je bila za posamezne
delovne enote (obrate) organizacije posebna
administracija, se je vpisala dejavnost tistega obrata, za katerega se vodi ta posebna administracija.
Za osebe, zaposlene v pomožnih dejavnostih, se je vpisala osnovna dejavnost podjetja
oziroma stranska, če pretežno ali izključno
služi stranski dejavnosti, ne pa panoga dejavnosti pomožne delavnice. Pomožne dejavnosti so
tiste dejavnosti, ki nimajo samostojne proizvodnje, temveč opravljajo le storitve za podjetje in s tem prispevajo k njegovemu uspešnej
šemu delu. To so na primer kovinarske, mizarske, električarske in podobne delavnice, ki delajo izključno za potrebe svojega podjetja in
ki v glavnem opravljajo storitve.
Za osebe, zaposlene v dejavnostih družbenega standarda v podjetju, se je vedno vpisala
ustrezna dejavnost družbenega standarda, ne
glede na osnovno dejavnost organizacije. Osebe, ki delajo v družbeni prehrani, so vpisale

"gostinstvo", osebe, ki delajo v ambulantah,
so vpisale "zdravstvo", osebe,
ki delajo v
servisih za pomoč zaposleni ženi, so vpisale
"osebne storitve" in podobno.
Panoge dejavnosti so se v popisu leta
1971 grupirale po posebni klasifikaciji, ki je
bila izdelana za potrebe tega popisa. Kot osnova in okvir za razčlenitev klasifikacije se je
uporabljala "Nomenklatura za razvrščanje gospodarskih in drugih organizacij in državnih
organov po dejavnostih", ki je objavljena v
"Uradnem listu FLRJ", št. 10/62. Upoštevale
so se tudi vse poznejše dopolnitve in spremembe Nomenklature, ki so objavljene v "Uradnem listu SFRJ", št. 26/64.Klasifikacije de
javnosti,ki so se uporabljale pri obdelavi rezultatov popisov leta 1953 in 1961, so bile
izdelane na podlagi "Začasne nomenklature dejavnosti "Zvezne planske komisije iz leta 1947.
Klasifikacija dejavnosti,ki se je uporabljala v popisu leta 1971, vsebuje naslednja
področja in panoge:
INDUSTRIJA IN RUDARSTVO
i

Proizvodnja, prenos in razdelitev elek
trične energije
Pridobivanje in predelava premoga
Pridobivanje in predelava nafte
Črna metalurgija
Barvasta metalurgija
Proizvodnja,oplemenjevanje in predelava nekovinskih rudnin
Kovinska industrija
Ladjedelništvo
Elektroindustrij a
Kemična industrija
Industrija gradbenega materiala
Lesna industrija
Papirna industrija
Tekstilna industrija
Usnjarska in obutvena industrija
Gumarska industrija
Živilska industrija
Grafična industrija (časniška in založ
niška dejavnost)
Tobačna Industrija
Filmska industrija
Geološke in rudarske raziskave
Druga neomenjena industrija

KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO
Kmetijstvo
Ribištvo
Vodno gospodarstvo
GOZDARSTVO
Gospodarjenje z gozdovi
Lov
GRADBENIŠTVO
Projektiranje
Gradnje
Montaža
Zaključna dela v gradbeništvu
Merjenje in kartlranje zemljišča
Raziskava zemljišča in gradbenega ma
teriala
Delo v lastni režiji
PROMET
Železniški promet
Pomorski promet

Rečni in jezerski promet
Zračni promet
Cestni promet
Mestni promet
Pretovarjanje in druge storitve
Poštni, telegrafski in telefonski promet

DEJAVNOST DRUŽBENIH IN DRŽAVNIH SLUŽB
Družbene organizacije
Dejavnost gospodarskih zbornic idr.
Finance in zavarovanje
Dejavnost zavodov za socialno zavarova
nje
Dejavnost organov uprave
Druge družbene službe

TRGOVINA IN GOSTINSTVO
Trgovina na drobno
Trgovina na debelo
Zunanja trgovina
Trgovske storitve
Poslovna združenja
Gostinstvo
Turistično posredovanje
OBRT
Predelovanje nekovin
Predelovanje kovin
Izdelovanje in popravilo manjših plov
nih objektov
Izdelovanje električnih aparatov in
pribora
Izdelovanje kemičnih izdelkov
Izdelovanje gradbenega materiala
Predelovanje lesa
Predelovanje papirja
Izdelovanje tekstilnih izdelkov
Predelovanje kož (usnja)
Izdelovanje gumijastih izdelkov
Izdelovanje živil
Tiskarne in knjigoveznice
Izdelovanje in popravilo drugih neomenjenih izdelkov
Stavbna obrt
Obrtne, osebne in druge storitve

DRUGE DEJAVNOSTI
IZVEN DEJAVNOSTI
NEZNANO
Skupina "izven dejavnosti" v klasifikaciji dejavnosti iz leta 1971 obsega samo aktivne osebe, ki iščejo prvo zaposlitev s prija
vo na zavodu za zaposlovanje ali po razpisih
za razliko od klasifikacije iz leta 1961, ko
so bile v to skupino uvrščene tudi aktivne osebe, ki začasno ne opravljajo svojega poklica
(začasno nezaposleni, osebe, ki služijo vojaški rok in osebe, ki prestajajo kazen).
Osebe, ki začasno delajo v tujini, v tabeli, ki je objavljena v tej knjigi, niso razporejene po dejavnostih, temveč so navedene le
zbirno v enem stolpcu. To zaradi tega, da bi
se za analitične potrebe dobil razpored po dejavnosti samo za tisto prebivalstvo, ki živi
in dela v tujini.
Od skupaj 57 tabel končnih rezultatov popisa prebivalstva leta 1971, so obdelani podatki po znaku "dejavnost" v 12 tabelah. Katere tabele so to in s katerimi znaki je križan
znak dejavnost, je razvidno iz shematičnih
prikazov tabel rezultatov na koncu tega poglav
ja.

STANOVANJSKA IN KOMUNALNA DEJAVNOST
Stanovanjska dejavnost
Komunalna dejavnost

V seriji dvanajstih knjig rezultatov popisa prebivalstva leta 1971, so objavljeni podatki o dejavnosti po naseljih v X. knjigi, po
občinah v VI. knjigi, po republikah in pokrajinah pa v II., III. in IV. knjigi.

KLLTURNA IN SOCIALNA DEJAVNOST
Dejavnost šol
Znanstvena dejavnost
Kulturno-prosvetna dejavnost
Umetniško-zabavna dejavnost
Zdravstvena dejavnost
Socialno varstvo
Telesna vzgoja

Podatki o strukturi aktivnega prebivalstva po dejavnosti iz popisa leta 1961 so objavljeni po naseljih v XIV. knjigi, po občinah v
VI.,VII. in VIII. knjigi, po republikah, pokrajinah in demografskih okoliših pa v II.,
III. in IV. knjigi rezultatov popisa prebivalstva 31.III.1961 (vse v izdaji Zveznega zavoda
za statistiko, Beograd).
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