
METODOLOŠKA   POJASNILA 

SPLOŠNE OPOMBE 

Popis prebivalstva,   gospodinjstev in stanovanj   1981 
je bil  izveden v času od   1.   -  15. aprila tega leta,  po 
stanju na dan 31.  marca ob 24°° uri,  to je po stanju 
opolnoči med 31.  marcem in  1. aprilom.  Ta trenutek 
smo označili kot kritični  trenutek popisa. 

Na podlagi  zakona o popisu prebivalstva,  gospo- 
dinjstev in stanovanj (Ur.  list SFRJ,  št.  41/80 in Ur. 

list SRS št.  25/80) so bili zbrani podatki za prebivalce, 
yospodinjstva  in stanovanja. 

S   popisom so bili zajeti  naslednji  prebivalci: 

a) državi janit Socialistične Federativne Republike    Ju- 
goslavije,   tuji državljani   in osebe brez državljan- 
stva,  ki so imeli prebivališče v SFRJ,   ne glede na 
to ali so v kritičnem trenutku popisa bili v SFRJ 
ali v tujini. 

b) državljani   SFRJ,   tuji državljani   in osebe brez 

državljanstva,  ki so imeli stalno prebivališče v tujini, 
ob popisu pa so se nahajali na ozemlju SFRJ. 

Popis ni  zajel  diplomatsko konzularnega osebja tujih 
diplomatsko konzularnih predstavništev in ne članov 
njihovih družin. 

Popis je zajel  tudi vsa samska  in družinska gospo- 
dinjstva,   stalno naseljena na ozemlju SFRJ,  kot tudi 
tista,  ki so bila ob popisu začasno v tujini.   Poleg teh 

so bila zajeta tudi  tako imenovana  "skupinska gospo- 
dinjstva"; to so skupnosti oseb,   ki  žive v zavodih za 
trajno oskrbovanje otrok  in odraslih,   ter v samostanih 
in bolnicah za neozdravljivo bolne. 

i popisom so bila prav tako zajeta vsa stanovanja 
na ozemlju SFRJ,  ne glede nato,  ali so bila stalno na- 
seljena,  občasno naseljena  (stanovanja za počitek in 
rekreacijo,  ali stanovanja,   ki se uporabljajo v času 
sezonskih del) ali pa so bila nenaseljena,  kot tudi drugi 
naseljeni prostori,  ki niso bili zgrajeni za stanovanja 
(zasilno naseljeni prostori).   Popisana so bila tudi stano- 

vanja,  ki so se v kritičnem trenutku- popisa uporabljala 
kot poslovni prostori,  niso pa bila v ta namen pre- 
urejena. 

Popis ni  zajel  stanovanj,   ki so bila last tujih držav. 

V vseh tabelah so rezultati prikazani  posebej  za mestna 
naselja in posebej za druga naselja.  Seznam naselij, 
na osnovi katerega so se grupirali podatki v mestna in 
druga,  so sestavili predstavniki:  Zavoda SR Slovenije 
za statistiko,   Republiške geodetske uprave,   Zavoda SR 

Slovenije za družbeno planiranje,   Urbanističnega in- 
štituta SR Slovenije,  Geografskega inštituta Univerze 
v Ljubljani. 

PREBIVALSTVO 

Kako   so    prikazani    podatki    v    tabelah 

V vseh   tabelah,   razen v tabeli   1.1.1.,  so prikazani 
stalni prebivalci občin.  V prvi  tabeli so prikazani vsi 
prebivalci,   ki so bili  v kritičnem trenutku popisa 
na območju občine,   ne glede na to ali so to stalni 
prebivalci ali  pa so bili prisotni  zaradi dela,   šolanja 
ali drugih  vzrokov. 

Stalno   prebivalstvo 

Stalno prebivalstvo predstavlja vse tisto prebivalstvo 
neke občine, ki v njej stalno prebiva (tu ima stalno 
prebivališče). 

V zakonskih predpisih (Zakon o evidenci nastanitve 
občanov in o registru prebivalstva,   Ur.   list SRS,  št. 
4/74) je prebivališče definirano kot kraj,  kjer se je 
oseba nastanila z namenom,  da stalno prebiva.   Ker po- 
pisovalci  tega niso mogli preverjati,   je bila v popisu 
opredelitev stalnega prebivališča prepuščena izjavi 
posameznika,   ki je dajal  podatke.   Pri tem ni bilo po- 
membno,  ali so se osebe,  ki so se opredelile za stalne 
prebivalce nekega naselja v kritičnem trenutku popisa 

nahajale v tem naselju ali so bile odsotne iz njega iz 
kakršnegakoli razloga,   npr.: dela,  šolanja,  zdravljenja, 
potovanja,  služenja vojaškega roka,  prestajanja kazni 
odvzema svobode itd. 

Kot stalni prebivalci občin,   v katerih  je njihovo 
prebivališče    so prikazane tudi osebe na začasnem delu 
v tujini  kot  tudi  člani  njihovih  družin.   Prav tako so 
kot stalni  prebivalci   občin  (v katerih imajo stalno pre- 
bivališče)  prikazani prebivalci,   ki so bili odsotni v 
tujini zaradi dela v naših diplomatsko-konzularnih  in 
drugih predstavništvih,   ki so delali  v Organizaciji zdru- 
ženih narodov in njenih telesih na podlagi mednarodnega 
tehničnega  in drugega sodelovanja,  oz.  so jih naše 

delovne organizacije napotile na delo v tujino zaradi 
izvedbe gradbenih  in drugih del, ali pa so se v kri- 
tičnem trenutku popisa  nahajali  v tujini  zaradi 'drugih  • • 
vzrokov"    (specializacija,   šolanje,   potovanje itd.). Isto 
velja za njihove družinske  člane. 

Stalni  prebivalci,   ki so bili  v kritičnem trenutku 
popisa odsotni  iz občine stalnega prebivališča po zgoraj 
omenjenih  vzrokih,   so prikazani po razlogih odsotnosti 
in sicer: 
- odsotni  zaradi zaposlitve; 
- odsotni,   ker jih  je delovna organizacija poslala na 

delo v  drug kraj, 
- odsotni  zaradi šolanja, 
- odsotni   iz drugih vzrokov (potovanja,  obiska,  zdrav- 

ljenja ipd.) 
Zadnji  zgoraj navedeni  vzrok odsotnosti ni prikazan 

v rezultatih posebej,  ampak le v podatkih "skupaj". 
Pri uporabi podatkov o stalnih prebivalcih zlasti 

primerjavi  z rezultati prejšnjih popisov je potrebno upo- 
števati metodološke razlike pri definiranju stalnega 
prebivalstva.   Leta   1961,  ko se je v Dopisnici za za- 
poslene občane prvič med drugim zahteval  odgovor na 
vprašanje    o kraju dela,   je po metodologiji popisa 

veljalo,  da je   kraj dela istočasno tudi kraj stalnega 
prebivališča,   razen v primerih,  ko so se zaposleni vsako- 
dnevno vračali v naselje,   v katerem je živelo njihovo 
gospodinjstvo.  Na enak način  je bilo vprašanje stalnega 
prebivališča rešeno tudi v popisu  1971. 

Pri pripravi metodologije popisa   1981 se je izhajalo 
predvsem  iz dejstva,   da  je večina prebivalcev,   ki 
so zaposleni  izven kraja stalnega prebivališča,  močno 
vezana na ostale člane gospodinjstva in so le iti pogosto 
tudi edini  vzdrževalci ostalih članov gospodinjstva.   Iz 
tega je sledila odločitev,  da se opredelitev stalnega 

prebivališča prepusti  izjavi posamezne popisane osebe, 
kot je bilo že omenjeno. 



Začasno   prisotni   v   kraju  popisa 

Osebe,  ki so bile v kritičnem trenutku popisa odsotne 
iz naselja stalnega prebivališča, so bile popisane v na- 
selju stalnega prebivališča kot stalni prebivalci}  v na- 
selju,  kjer so se v kritičnem trenutku popisa nahajale, 
pa kot začasno prisotni prebivalci. Te osebe so v tabeli 
1.1.1. prikazane v stolpcih  14 - 17 (prisotni zaradi za- 
poslitve,  šolanja,  obiska itd.), s tem,  da niso vključeni 
med stalne prebivalce (stolpec 2), ampak v skupno šte- 
vilo prebivalstva (stolpec 1). 

Starost 

Podatek o starosti  je bil  pri obdelavi popisnega   '. 
gradiva izveden iz odgovora na vprašanje o datumu 
rojstva (dan,  mesec,   leto).  Starost prebivalstva  je iz- 
ražena v dopolnjenih  letih starosti.   Npr.: v petletni 
starostni skupini 20-24 let so osebe,   ki so že prazno- 
vale svoj 20., 21., 22., 23.  in 24.  rojstni dan, 
vključujoč vse tiste,   ki so stari več kot 24 let, vendar 
še niso praznovali svojega 25.   rojstnega dne.  V primeru, 
da so ga,  niso prikazani v skupini 20 - 24 let, ampak 
v skupini 25-29 let. 

Neznana starost ni prikazana posebej, ampak je po- 
datek o številu oseb, katerih starost je neznana, vklju- 
čen samo v stolpec "skupaj". 

Na rodnost 

Ob popisu je bil  odgovor na vprašanje o pripadnosti 
narodu,  narodnosti ali etnični skupini vpisan točno po 
izjavi osebe,  ki je odgovarjala popisovalcu.   Za osebe, 
mlajše od  15 let,   je odgovor na to vprašanje dal eden 
od staršev ali skrbnik. 

V skladu z 21.   členom zakona o popisu prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj v letu   1981   (Ur.   list SFRJ, 
št.  41/80) kot  134.  točko Strokovno metodoloških na- 
vodil  za organiziranje in izvajanje popisa,   popisovalec 
niti kdo drug ni smel  vplivati na občana glede njegove 
izjave o pripadnosti  narodu,  narodnosti ali etnični skup- 
ini, ampak je bil  dolžan vpisati odgovor točno po iz- 
javi osebe,  ki  jo je  popisoval. 

Na podldfi   170.  člena Ustave SFRJ  in 212.  člena 
Ustave SR Slovenije se občanu niti  zase niti  za otroke, 
mlajše od   15 let,   na  to vprašanje ni bilo potrebno iz- 
jasniti ali opredeliti,   če tega ni  želel.  V tem primeru 
je popisovalec vpisal   v prostor,   predviden za odgovor: 
"ni se  izjasnil"  oz.   "se ni opredelil". 

Ce se  je občan opredelil  za Jugoslovana, ali  po 
regionalni pripadnosti za npr.: Gorenjca,   Dalmatinca, 
Sremca ipd.,   je popisovalec tudi tak odgovor moral 
vpisati,  čeprav tak odgovor ne pomeni  narodnostne 
opredelitve. • 

Šolska    izobrazba 

Podatek o šolski  izobrazbi  je zbran za vse prebivalr-i 
stvo,   razen za predšolske otroke  in učence osnovnih šol. 
Glede na  to je v tabeli   1.1.4.  prikazano prebivalstvo 
starejše od  15 let. Pod šolsko izobrazbo razumemo   naj- 
višjo dokončano šolo,   ki  jo oseba lahko doseže  z:i 

a) dokončanjem redne šole  (osnovna šola/ gimnazija ipd) 
b) dokončanjem šole, ki nadomešča redno šolo (šole za 

izobraževanje odraslih oz.   izobraževanje ob delu), 
č) z uspešno opravljanimi izpiti na redni šoli, 
d) z uspešno opravljenim tečajem za skrajšano šolanje, 

s katerim se je po veljavnih predpisih dosegla dolo- 

čena šolska izobrazba (npr.: pedagoški tečaj). 
Osebe, ki niso dokončale osnovne šole, so prikazane 

v dveh skupinah; 
a) 1 do 3 razrede osnovne šole, 
b) 4 do 7 razredov osnovne šole. ' '" 

V stolpcu 7 tabele  1.1.4.  - poklicne šole, delo- 
vodske in poslovodske šole  so zajete nekdanje šole za 
kvalificirane in visokokvalificirane delavce. 

Pi smenost 

Podatki o pismenosti oz.   nepismenosti   so zbrani  in 
prikazani za osebe,  stare   10 let in več,  ki sploh niso 
obiskovale šole, ali pa so končale manj kot 4 razrede 
osnovne šole.   Popisovalec je vpisal  odgovor na osnovi 
izjave popisane osebe,  pri tem pa je veljalo, da je 
pismen tisti,  ki zna brati  in napisati sestavek (tekst) 
iz vsakdanjega  življenja oz.   tisti,  ki zna prebrati  in 
napisati pismo. 

Stalno   prebivalstvo   brez   oseb   na   začasnem 
delu    v   tujini    in   družinskih    članov,   ki    z 
njimi    žive    v   tuj i n i 

V tem kontingentu so prikazani vsi stalni  prebivalci 
občin,   tudi tisti, ki so se v kritičnem trenutku popisa 
nahajali na delu v naših diplomatsko konzularnih in 
drugih predstavništvih,  ali so jih  delovne organizacije 
napotile na delo v tujino zaradi   izvedbe gradbenih in 
drugih del  na objektih,   ki   jih njihova organizacija iz- 
vaja v tujini.   Zajeti so tudi njihovi družinski člani, 
ki so bili z njimi v tujini in osebe, ki so bile odsotne 
v tujini iz drugih vzrokov (specializacija, obisk, poto- 
vanja itd. 

Niso   pa   zajeti    stalni    prebivalci   občin, 
ki so bili na začasnem delu v tujini  pri tujih delo- 
dajalcih ali so delali samostojno in njihovi družinski 
člani,   ki so z njimi  živeli  v tujini.   To pojasnilo se 
nanaša na podatke tabel   1.1.6.   -  1.1.9. 

Aktivno   prebivalstvo 

Podobno kot pri popisu 1961 in 1971 je bilo tudi 
pri popisu 1981 prebivalstvo razdeljeno v tri osnovne 
skupine in sicer: 
- aktivno prebivalstvo 
- osebe z lastnimi dohodki 
- vzdrževano prebivalstvo 

Med aktivno   prebivalstvo so uvrščene osebe,  ki 
opravljajo poklic (v delovnem razmerju ali samostojno 
na svojem ali družinskem  imetju v obrtni ali drugi de- 
lavnici,  v stanovanju Ipd.)  in si s tem zagotavljajo 
sredstva za življenje.   Prav tako so aktivne tudi tiste 
osebe,  ki ne opravljajo poklica,   vendar iščejo delo 
preko skupnosti za zaposlovanje  (prva ali ponovna za- 
poslitev) ali  pa so prekinili delo zaradi služenja vo- 
jaškega roka oz.   prestajanja kazni odvzema svobode. 

V skupino -osebe z lastnimi dohodki -so 
vključene osebe, ki niso aktivne, vendar imajo sredstva 
za življenje od rednih dohodkov kot pokojnine ( staro- 
stne, invalidske, družinske) ali druge dohodke (invalid- 
nina, socialna pomoč, štipendija, študentski kredit itd.) 
ali dohodke od nepremičnin (dajanje v najem hiše, 
stanovanja, sob,  zemlje itd.). 

Vzdrževano   prebivalstvo   so osebe, ki nimajo 
nikakršnih sredstev za življenje ali pa so ta zelo ne- 
znatna in jih zato vzdržujejo starši,  sorodniki in drugi. 



Kmečko   prebivalstvo 

V kmečko prebivalstvo so uvrščeni tisti, katerih po- 
klic se po "Enotni klasifikaciji poklicev"  nahaja v 
skupini kmetovalcev,   ribičev,  lovcev in pa tisto vzdrže- 
vano prebivalstvo, katerih vzdrževalci opravljajo zgoraj 
Dmenjeni poklic.  Pri tem ni pomembno, ali je    oseba 
poklic opravljala v dejavnosti kmetijstvo,   ribištvo, vodi 
no gospodarstvo ali  v neki drugi nekmetijski dejavnosti. 
To pa je tudi metodološka razlika definicije kmečkega 
prebivalstva ob zadnjem popisu in med popisi   1953, 
1961 in  1971, ko se  je kmečko prebivalstvo opredelje- 
valo po dejavnosti  in ne po poklicu. 

GOSPODINJSTVA 

Gospodi n j stvo 

Gospodinjstvo je vsaka družina ali druga skupnost 
oseb, ki izjavi, da skupaj stanuje in skupno trosi svoje 
dohodke za zadovoljevanje osnovnih življenjskih potreb 
(stanovanje, hrana ipd.), ne glede na to, ali vsi člani 
stalno živijo v kraju, kjer prebiva gospodinjstvo ali pa 
kdo od članov dalj časa živi v drugem naselju zaradi 
dela,  šolanja ali drugih vzrokov. 

Za gospodinjstvo se šteje tudi vsaka oseba,  ki    v 
kraju popisa živi sama  in ki nima svojega gospodinjstva 
v drugem kraju (samsko gospodinjstvo). V rezultatih za 
gospodinjstva niso prikazani podatki o takoimenovanih 
skupinskih gospodinjstvih,   to je gospodinjstvih,  ki  jih 
sestavljajo osebe,   trajno nastanjene v raznih domovih, 
v samostanih,  bolnicah za neozdravljivo bolne ipd. 

Gospodinjstva so prikazana po občinah,  kjer njihovi 
člani stalno prebivajo. 

Družina  je vsaka družinska skupnost,  ki  jo lahko 
sestavlja samo zakonski par ali starši  (oba ali eden) in 
njihovih  neporočeni  otroci.   Pri formiranju družin se  je 
upoštevala  izjava o skupnem življenju,  ne pa uradno 
(formalno pravno) zakonsko stanje zakoncev. 

Gospodinjstva,   ki    imajo   kmečko   gospo-, 
darstvo    (vrstica   A) 

Gospodinjstvo,  ki  uporablja najmanj   10 arov ob- 
delovalnih  zemljišč,   ima kmečko gospodarstvo. Gospo- 
dinjstvo ima kmečko gospodarstvo tudi takrat,   ko ne 
uporablja   10 arov obdelovalnih zemljišč,  vendar ima 
najmanj: 
- kravo in  tele ali  mlado govedo ali 
- kravo in dve odrasli  drobnici  iste vrste ali 
- pet odraslih ovc ali 
- tri odrasle prašiče ali 
- štiri odrasle ovce in prašiča ali 
- 50 vratov odrasle perutnine ali 
- 20 čebeljih panjev. 

Gospodinjstva,   ki    nimajo   kmečkega   gospo- 
darstva    (vrstica    B) 

Gospodinjstvo nima kmečkega gospodarstva,   če ni 
izpolnjevalo zgoraj  navedenih kriterijev. 

Družinska   in   nedružinska   gospodinjstva 

Družinska gospodinjstva so tista gospodinjstva,  ki 
imajo v svoji sestavi  najmanj eno družino. 

Nedružinska veččlanska gospodinjstva so gospodinj- 
stva,  katerih člani so lahko sorodniki (bratje, sestre 
in drugi) ali  nesorodniki,  ki pa so izjavili,  da skupaj 
stanujejo in skupaj uporabljajo svoje dohodke. 

Proizvodno   sodelovanje   gospodinjstva    z 
kmetijsko   zadrugo   oz.    ozdom 

Proizvodno sodelovanje je sodelovanje enega čili več 
članov gospodinjstva s kmetijsko zadrugo ali organi- 
zacijo združenega dela na podlagi samoupravnega spora- 
zuma ali dogovora o proizvodnem sodelovanju s ciljem 
skupne proizvodnje,  oddaje kmetijskih proizvodov za 
trg in opravljanje proizvodnih storitev v letu   1980 in 
do konca marca   1981. 

Površina    zemljišča 

Skupna    lastna    površina    zemljišča   zajema 
vse površine  (rodovitne in nerodovitne),  ki so v lasti 
članov gospodinjstva ne glede na način uporabe in ne 
glede na to,  kdo jih  je obdeloval  v času popisa. 

V    lastni    obdelovalni   površini    zemljišča 
je prikazana  vsa obdelovalna površina  (njive in vrtovi, 
sadovnjaki,   vinogradi  in  travniki),   ki  je v lasti vseh 
članov gospodinjstva. 

Skupna    uporabljena   površina   zemljišča 
zajema površino zemljišča,  ki ga  je gospodinjstvo upo- 

rabljalo v času popisa. To je lastna površina, povečana 
za vzeto v najem in zmanjšano za površino, dano v najem,ne 
glede na način uporabe (njive in vrtovi, sadovnjaki in 
vinogradi,   travniki,  pašniki,  ribniki,   trstičja in moč- 
virja,   gozd  in nerodovitna zemljišča). 

V uporabljeni obdelovalni površini  je prikazana vsa 
obdelovalna površina,   ki  jo je gospodinjstvo uporablja- 

lo v času popisa. 

Traktorji    in   kombajni 

S popisom so bili zajeti  vsi enoosni in dvoosni 
traktorji  ter kombajni,  ki so bili za delo uporabni  in 
tisti,   ki se  jih je z manjšimi popravili dalo usposobiti 
za delo.  Traktorji in kombajni,  ki so bili v skupni 
lasti  (solastništvu) so bili popisani pri gospodinjstvih, 
kjer so bili  na dan popisa. 

Živina 

Popisana  je bila vsa živina,  perutnina  in čebelje 
družine,   ne glede na to,  kje je bila živina v času 
popisa  in ne glede na to,  ali gospodinjstvo ima kmečko 
gospodarstvo ali  ne. 

• 

STANOVANJA 

Zajetje 

Stanovanjski sklad sestavljajo vsa stanovanja, bodisi 
da so bila v kritičnem trenutku popisa      naseljena ali 
ne. V stanovanjski sklad niso vključeni  naseljeni poslovni 
prostori in zasilno naseljeni prostori,   ki po svoji značil-* 
nostih ne ustrezajo definiciji stanovanja, čeprav so bili 
prav tako popisani. V popisu prebivalstva in stanovanj 
1971 je bil   prvič, po enotni metodologiji, popisan celoten 
sklad, medtem ko so bila v popisih  1949, 1950, in 1961 
popisana samo stanovanja mestnih naselij/ za vaška ob- 
močja so bili podatki ocenjeni. 

Vsa  stanovanja so bila popisano tam,   kjer se na- 
hajajo ne glede na to,  ali  lastniki stanujejo na drugem 
naslovu   ali  celo v drugem naselju. 
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S tonovanje 

Stanovanje je vsaka gradbeno povezana celota,  na- 
menjena za stanovanje in ima eno ali več oseb z ustre- 
znimi pomožnimi  prostori  (kuhinjo,  kopalnico,  straniščem, 
predsobo,  shrambo itd.) ali pa je brez pomožnih pro- 
storov ter imo enega ali več posebnih vhodov. 

Praviloma so bila popisana samo dokončana 
stanovanja .    Izjemoma pa so bile popisana tudi ne- 
dokončana stanovanja,   če so jih gospodinjstva v kriti- 

čnem trenutku popisa uporabljala za stalno stanovanje 
zato,  ker niso imela drugega stanovanja.  V teh primerih 
je bil popisan samo del stanovanja,   v katerem je gospo- 
dinjstvo stanovalo. 

Po definiciji  je stanovanje gradbeno povezana celota. 
Toda,   če je gospodinjstvo vse leto uporabljalo se eno 
kuhinjo ali sobo,   gradbeno ločeno od stanovanja (nahaja 
se v drugi stavbi na dvorišču ali v isti stavbi vendar s 
posebnim vhodom) je to popisano kot sestavni del stano- 
vanja in ne kot posebno stanovanje. 

Drugo   stanovanje   gospodinjstva 

Ce je gospodinjstvo poleg svojega stanovanja uporab- 
ljalo še sobo in kuhinjo ali dve sobi,   gradbeno ločeni 
od stanovanja,   vendar na  istem zemljišču - parceli, so 
bili ti prostori popisani kot posebno stanovanje  (drugo 
stanovanje gospodinjstva). 

Stanovanje    za   stalno   stanovanje 

To je stanovanje,  ki ga je eno ali več gospodinjstev 
uporabljalo za stalno   stanovanje   (ne glede    na 
pravno osnovo,  po kateri je gospodinjstvo uporabljalo 
to stanovanje).   Isto velja tudi  za stanovanja,  ki so jih 
v celoti uporabljale osebe,   začasno prisotne v kraju 
popisa zaradi  dela ali šolanja  in katerih gospodinjstva 
so živela v drugem kraju,  kot tudi  za stanovanje gospo- 
dinjstev,   ki so bila na začasnem delu v tujini,   v kri- 
tičnem trenutku popisa pa v njihovem stanovanju ni 
stanoval  nihče. 

Kot začasno   nenaseljeno   stanovanje   je        « 
popisano stanovanje,  ki je bilo v kritičnem trenutku 
popisa nenaseljeno oziroma prazno zato,  ker je bilo 
novo in še nevseljeno (čeprav je vselitev že bila do- 

voljena) ali,  ker je bilo izpraznjeno zaradi preselitve, 
adaptacije,  popravil  itd.   Kot začasno nenasel jeno stano- 
vanje  je popisano tudi stanovanje,   katerega lastniki so 
živeli v drugem stanovanju ali celo v drugem naselju, 
tega stanovanja pa niso uporabljali niti ga niso dajali 
v najem. 

Kot nenasel j eno   (zapuščeno)    stanovanje 
za daljši  čas je popisano vsako stanovanje,   ki se že 
daljši  čas ne uporablja več.  Ta stanovanja so bila po- 
pisana kot zapuščena samo,   če so v gradbenem smislu 
še uporabna ali se z relativno majhnimi popravili lahko 

usposobijo za stanovanja.  Stanovanja v razpadajočih in 
propadlih hišah niso bila popisana. 

Drugi    naseljeni    prostori 

Drugi  naseljeni prostori so prostori,   ki ne ustrezajo 
definiciji  stanovanja,  v kritičnem trenutku popisa pa so 

jih uporabljali za stanovanje.  To so: 
a) poslovni prostori ki niso bili  preurejeni  (adaptirani) 

v stanovanja.   Npr.: hotelske ali  bolniške sobe, 
prostori  študentskih domov ali  drugih skupinskih 

stanovanj,  v katerih so stalno stanovala samska ali 

družinska gospodinjstva,   ki pa niso bila uporabniki 
storitev tega doma,   pač pa so tu stanovala zaradi 
drugih vzrokov, 

b) zasilni prostori,  ki v gradbenem pomenu niso ne 
stanovanja,   ne poslovni prostori,   vendar so jih v 
kritičnem trenutku popisa uporabljali za stalna stano- 
vanja.  To so npr.  klet,   podstrešje,   baraka,   garaža, 
koliba,  zemljanka in drugi  improvizirani objekti. 
"Naseljeni poslovni prostori  in"zasilno naseljeni pro- 

stori"   so prikazani  v podatku"drugi naseljeni prostori". 

Stanovanja,   ki    se    uporabljajo   občasno 

To so stanovanja, ki se uporabljajo za počitek in 
rekreacijo ter stanovanja,  ki se uporabljajo v času 
sezonskih del  v kmetijstvu. 

Stanovanja    za    počitek   in    rekreacijo 
je stanovanje,   ki ustreza definiciji stanovanja,   vendar 
ga gospodinjstvo uporablja  izključno za počitek in rekre- 
acijo bodisi samo občasno ali več mescev na  leto. Tako 
stanovanje je lahko v počitniški hiši, vili,  v tako ime- 
novani zidanici,  brunarici,  preurejenem gospodarskem 
poslopju,   v družinski hiši ali v drugih vrstah stavb . 

Popisana so vsa stanovanja,  ki se uporabljajo za 
počitek in rekreacijo ne glede na velikost,  kvaliteto 
in trajnost stavbe.   (V popisu   1971 so bile določene 
omejitve    pri popisovanju stanovanj  za počitek in rekre- 

acijo. Stanovanja,zgrajena  iz slabše vrste materiala, 
katerih doba trajanja je bila krajša od  10 let,   niso 
bila popisana.) 

Stanovanja,   zgrajena za počitek in rekreacijo,  ki 
so jih v kritičnem trenutku popisa uporabljali  za stalno 
stanovanje,  so bila popisana kot stanovanja,   ki    se 
uporabljajo za "stalno stanovanje". 

Posebej so prikazana stanovanja za počitek in rekre- 
acijo v "družinskih hišah".  To so stanovanja,  ki so 
jih prej uporabljali za stalno stanovanje,   zaradi preset-t 
litve članov  gospodinjstva ali  drugih  vzrokov pa so  jih 
v kritičnem trenutku popisa uporabljali samo za počitek 

in rekreacijo. 
Stanovanja,   ki    se    uporabljajo   v   času 

sezonskih   del    v   kmetijstvu ustrezajo definiciji 
stanovanja,   vendar je njihova uporaba vezana samo na 

čas sezonskih del  v kmetijstvu. 

Ste ta I ci 

Stanovalci so vsi  člani  gospodinjstva,  ki stanujejo 
v stanovanjih,   ne glede na to,  ali  je kdo od članov 
gospodinjstva odsoten zaradi dela ali šolanja  v drugem 

naselju in se ne vrača vsak dan domov. 
Poleg članov gospodinjstva so upoštevane tudi osebe, 

ki stanujejo pri  gospodinjstvu (kot podnajemniki    ali 

sorodniki) in so prisotni  zaradi dela ali šolanja. 
Tako definirano število stanovalcev predstavlja obre- 

menjenost stanovanjskega sklada.   Pri  tem je treba upo- 
števati,   da so osebe,  ki so začasno odsotne oz. prisotne 

v naselju zaradi  dela ali  šolanja štete dvakrat: 
- prvič pri svojih gospodinjstvih,  kjer bremenijo stano- 

vanjski sklad že zaradi  tega ker so člani gospodinjstvq 

- drugič so prikazane v naselju kjer zaradi dela ali 
šolanja začasno stanujejo v zasebnem stanovanju ali 
kot podnajemniki,   kar pomeni,   da tudi tam bremenijo 

stanovanjski sklad. 
Podatki o številu stanovalcev se razlikujejo od šte- 

vila stalnih prebivalcev    iz naslednjih vzrokov: 
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- kot. stanovalci so Štete tudi osebe, ki so stalni prebi- 

valci drugega naselja, vendar so v določenem naselju 
prisotni zaradi dela ali šolanja; 

- niso upoštevane osebe brez stanovanja,  ki pa so v     . 
določenem naselju živele pred odhodom na delo v 
tujino; 

- niso upoštevane osebe,  ki so uporabniki storitev v 
skupinskih stanovanjih (delavske barake,  domovi, 
samostani ipd.). 

Površina   stanovanja 

Skupna   površina   stanovanja   je seštevek 
površin vseh sob velikih 6 in več rrr,  kuhinje,  pomožnih 
prostorov (kopalnice,   stranišča,   shrambe,   predsobe, pred- 
verja),  sob, ki so manjše od 6m^ ter površin    zaprtih . 
teras in  verand.  V površino je šteta tudi površina pod 
vzidanimi omarami.   Ni pa šteta površina pod pregrad- 
nimi  in  zunanjimi zidovi,  površina odprtih teras,   bal- 
konov in  loggij . 

V površino stanovanja  je všteta tudi  površina sobe 
ali kuhinje,  gradbeno ločene od stanovanja,   ki se stalno 
uporablja  in je del  stanovanja.   V površino stanovanja 

je všteta  tudi površina sobe ali  kakega drugega prostora, 
ki se uporablja za opravljanje neke dejavnosti  in  je 

sestavni  del  stanovanja  (krojaška delavnica, advokatska 
pisarna   ipd.). 

Vrsta   stanovanja 

Vrsta stanovanja  je določena po številu sob v stano- 

vanju.   Upoštevana  je naslednja definicija za sobo: 
"Soba  je prostor,  namenjen za stanovanje,   ki   je od 
drugih  prostorov stanovanja ločen z zidovi,   ima direktno 
dnevno svetlobo,  površina pa znaša najmanj 6rrr". 

Posebna   soba    je stanovanje z eno samo sobo 
brez kuhinje in kopalnice,   lahko pa  ima predsobo, 
stranišče ali shrambo,   če  je skupna površina teh pomož- 

nih prostorov manjša od 6frr. 
Garsonjera je stanovanje z eno sobo, kopalnico 

in predsobo z majhno tako imenovano "čajno" kuhinjo 
(do 4 m*) ali brez nje. 

Enosobno stanovanje ima eno sobo, kuhinjo in 
druge pomožne pomožne prostore, katerih skupna po- 

vršina je 6 ali več rrr. 
Dvo-,   tri-,   štiri-,   pet-in    večsobno 

stanovanje  ima dva ali več sob s pomožnimi prostori ali 
brez njih. 

Le to    zgraditve 

Starost stanovanj   je določena  z letom zgraditve 

stavbe,   saj še večinoma  leto graditve stanovanja ujema 
z  letom zgraditve stavbe. 

Za  stavbe,  ki so bile močno poškodovane ali skoraj 
uničene, kasneje pa   rekonstruirane   oziroma . sanirane 
in jim  je na ta način podaljšana življenjska doba,   je 
upoštevano leto rekonstrukcije oziroma sanacije  in ne 

leto zgraditve. 
V tabeli 3.1.2.  se seštevki  po vrsti stanovanj  ter 

po letu zgraditve ne  ujemajo s podatki v stolpcu "skupaj" 
Razlika   je enaka številu stanovanj,  z neznanimi podatki 
o številu sob oziroma z neznano letnico zgraditve.   Za- 
radi  istih  vzrokov se  ne ujemajo tudi podatki  o številu 
oseb,  ki  so v drugi vrstici. 

V tabeli 3.1.2. so prikazana samo stanovanja za 
stalno stanovanje (naseljena in nenaseljena). 

Opremljenost   stanovanja   z      napeljavami 

Za vsako stanovanje posebej so bili zbrani podatki 
o napeljavah el ektri čnega   toka,   vodovoda   in 
kanalizacije.    Zaradi boljšega vpogleda v kvaliteto 
stanovanj oziroma njihovo opremljenost, so ti znaki ob- 

delani  v kombinacijah. 
V stanovanju je napeljava električnega toka,  vodo- 

voda ali kanalizacije,   če vsaj v enem prostoru obstaja 

ustrezna napeljava ne glede na to ali  je bila v kriti- 
čnem trenutku popisa priključena na javno mrežo ali 

na kak drug objekt.   Za napeljavo vodovoda  in kanali- 
zacije,  ki v kritičnem trenutku popisa še ni bila pri- 
ključena na javno mrežo oziroma na kak drug vir za 
oskrbovanje z vodo ali na greznico,   je bil  odgovor 
vpisan glede na to,  kakšen priključek je predviden. 

Prostori    v   stanovanju 

Definicija sobe   je pojasnjena pri vrsti stanovanja. 
Kopalnica    je poseben prostor v stanovanju,  v 

katerem je kopalna kad ali prha  (ali oboje)  in v kateri 
so napeljave vodovoda in kanalizacije, ne glede na to ali 
so že bileprikl jučene na javno ali lastno omrežje ali ne. 

Stanovanje ima kuhinjo,   če ima prostor,  ki je 

bil  ob gradnji stanovanja ali pozneje z adaptacijo na- 
menjen za kuhinjo in so ga v kritičnem     trenutku po- 
pisa uporabljali kot kuhinjo.  Kot kuhinjo je upoštevana 
tudi tako imenovana "čajna"  kuhinja.   Kuhinja, sestav- 
ljena iz dveh delov,   in sicer iz jedilnega in delovnega 
prostora,  ki medsebojno nista popolnoma ločena,   je vsa 

upoštevana kot kuhinja.  Ce pa je poleg kuhinje v 
istem prostoru tudi  "dnevna soba", se dnevnemu bivanju 
namenjen prostor upošteva kot posebna soba,   čeprav 
od kuhinje ni v celoti pregrajena z zidom. 

Če stanovanje sestavlja ena soba (kjer stanujejo in 

kuhajo),  tako stanovanje nima kuhinje. 
Stranišče    v stanovanju je lahko v posebnem 

prostoru ali  v kopalnici.  Stranišče    na    izpiranje 
ima napravo za izpiranje z vodo,   ki je pod pritiskom 
ne glede na to,  ali  je napeljava priključena ha javno 

kanalizacijsko omrežje  oziroma  na  greznico ali  ni. 
Stranišče brez izpiranja  je prav tako v sklopu stano- 

vanja,   vendar nima naprave za  izpiranje z vodo pod 

pritiskom. 

Material    zunanjih    zidov   stavb 

V popisu so zbrani  podatki  o vrsti materiala,   iz 
katerega so zunanji zidovi stavbe,   v kateri  je stano- 
vanje.   Kot  trd      material   se šteje opeka,  kamen, 
tesan les,  sodobni  gradbeni materiali  in elementi. 

Slabši    material    so ilovica,   surova opeka,   deske, 

pleter itd. 

Stanovanja,   ki    so   družbena    lastnina 

V tabeli 3.1.3. v stolpcih 11 in 12 so posebej pri- 
kazana stanovanja in površina stanovanj, ki so družbena 
lastnina, v vrstici "O" pa je prikazano število oseb, 
naseljenih v družbenih stanovanjih. V vseh drugih stolp- 
cih te tabele so prikazana vsa stanovanja, ne glede na 

lastnino. 

Naseljena    stanovanja    po   številu   gospodinj- 

stev 

Podatki o gospodinjstvih so povzeti   iz tistega dela 
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popisnega obrazca, ki se nanaša na gospodinjstvo,  kar 
zagotavlja identično definiranje gospodinjstva v vsem 
popisu. V tabeli 3.1.4. so prikazana stanovanja, v 
katerih stanuje eno, dve oziroma tri ali več gospodinj-, 
štev. V stolpcu 5 te tabele je prikazano skupno števil o 
gospodinjstev, ki stanujejo samo v stanovanjih za stalno 
stanovanje, kar pomeni, da niso vključena gospodinjstva, 
ki stanujejo v poslovnih ali v zasilnih prostorih. 

Poprečna   površina   stanovanja   na   osebo 

Poprečna površina stanovanja na osebo je izračunana 
za vsako posamezno stanovanje z delitvijo skupne po- 
vršine stanovanja s številom oseb, ki stanujejo v tem 
stanovanju.  Upoštevano je bilo tudi drugo ali tretje 
stanovanje gospodinjstva.   Pri  izračunu poprečne površine 
stanovanja po osebi je bila v takih primerih sešteta 
površina obeh (ali vseh treh) stanovanj in ta seštevek 
deljen s številom stanovalcev. 

Drugo   stanovanje   gospodinjstva 

Jugoslovanska definicija opredeljuje stanovanje kot 
gradbeno celoto in ne kot skupino prostorov,  ki jih 
gospodinjstvo uporablja kot stanovanje.  Gospodinjstvo 
uporablja dvoje ali več stanovanj,  če so to stanovanja 
v dveh stavbah v istem dvorišču, ali v isti hiši in je 
vsako zase samostojna gradbena enota (in jih ne oddaja- 
jo v najem).  Vendar mora imeti  vsako poseben vhod 
in ne smejo biti medsebojno povezana.Stanovanja so 
lahko tudi v dveh različnih etažah,   lahko pa vsako 
stanovanje zavzema po dve etaži,  vendar mora biti 
vsako od njih gradbena celota in mora zadostiti vsem 
drugim pogojem iz definicije stanovanj. 

Stanovanja,   ki    jih   oddajajo   turistom 

Stanovanja za počitek in rekreacijo,  ki so jih v 
celoti ali samo delno,  med letom ali v sezoni, oddajal i 
turistom oziroma prehodnim gostom (za dalj  časa,  ali 
samo za eno noč) so prikazana v tabeli 3.1.6. v stolp- 
cu  13. 

SEZNAM MESTNIH NASELIJ V SR SLOVENIJI 

Občina * 
Mestno naselje 

Ajdovščina 
Ajdovščina. 
Vipava 
Zapuže 

Brežice 
Brežice 
Brezi na 
Čatež ob Savi 
Črne 
Sentlenart 
Trnje 
Zakot 

Celje 
Babno 
Celje 
Lava 
Lisce 

Ložnica  pri Celju 
Ostrožno 
Polule 
Spodnja Dobrava 
Zagrad 
Zgornja Hudinja 

Cerknica 
Cerknica 

Črnomejj 
Črnomelj 
Kočevje 
Vojna vat 

Domžale 
Depala vas 
Domžale 
Mengeš 
Šentpavel  pri Domžalah 
Vir 
Spodnje Jarše 
Rodica 
Zaboršt 

Dravograd 
Dravograd 

Gornja Radgona 
Gornja Radgona 
Radenci 

Grosuplje 
Brvace 

Grosuplje 

Hrastnik 
Hrastnik 

Idrija 
Idrija 

Ilirska Bistrica 
Ilirska Bistrica 

Izola 
Izola 
Jagodje 
Livade 
Polje 

Jesenice 
Blejska Dobrava 
Jesenice 
Hrušica 
Kranjska gora 
Lipče 
Podkočna 

Kamnik 
Jeranovo 
Duplica 
Kamnik 
Mekinje 

Kočevje 
Kočevje 
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Šalka vas 

Koper 
Koper 

Kranj 
Britof 
Kranj 
Kokrica 
Mlaka pri Kranju 
Orehov! je 
Predoslje 

Krika 
Krško 
Leskovec pri  Krškem 
Bres ranica 
Senovo 

Laško 
Laško 

Lenart 
Lenart v Slov.  Goricah 

Lendava 
Dolga   vas 
Lendava 

Litija 
Litija 
Šmartno  pri Litiji 
Ustje 

Ljubljanske občine 
Babna    gorica 
Bizovik 
Črna vas 
Dobrunje 
Dvor 
Fužine 
Gori ca ne 
Hrastje 
Kožarje 
Ladja 
Lavrica 
Lipe 
Ljubljana 
Medno 
Medvode 
Obrije 
Orle 
Podgrad 
Podmolnik 
Polje 
Se I a pri Rudniku 
Slape 
Sneberje 
S ostro 
Spodnja  Hrušica 
Spodnja Senica 
Spodnja  Zadobrava 
Spodnji  Kašelj 
Srednja   vas 
Slanežiče 
Studenec 
Šmartno ob Savi 

Šmartno pod Šmarno goro 
Tacen 
Vaše 
Vevče 
Zadvor 
Zalog 
Zavoglje 
Zgornja Hrušica 
Zgornja Zadobrava 
Zgornji Kašelj 

Ljutomer 
Ljutomer 

Logatec 
Logatec 

Mariborske občine 
Bohova 
Brestrnica 
Dogoše 
Hočko Pohorje 
Hrastje 
Kamnica 
Košaki 
Limbuš 
Maribor 
Meljski hrib 
Miklavž na Drav.  oojju 
Pekel 
Pekre 
Pesnica 
Pivola 
Počehova 
Razvanje 
Ribniško selo 
Rogoza 
Rošpoh  - del   . 
Ruše 
Spodnje Hoče 
Vinarje 
Za kalvarijo 
Zgornje Hoče 
Zrikovci 

Metlika 
Metlika 
Rosalnice 

Mozirje 
Mozirje 

Murska Sobota 
Murska Sobota 

Nova Gorica 
K rombe rk 
Nova Gorica 
Pristava 
Rožna dolina 
Šempeter pri  Novi gorici 

Novo mesto 
Novo mesto 

Ormož 
Dobrava 
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Piraa 
Piran 
Lucija 
Portorož 

Postojna 
Petelinje 
Pivka 
Postojna 

Ptuj 
Budina 
Krčevina pri  Ptuju 
Nova vas pri  Ptuju 
Orešje 
Ptuj 
Rabelčja  vas 
Rogoznica 
Spodnja Hajdina 
Štuki 
Vičava 

Radlje ob Dravi 
Radlje ob Dravi 
Zgornja Vižinga 

Radovljica 
Bled 
Lesce 
Radovljica 

Ravne na Koroškem 
Dobja  vas 
Mežica 
Preval je 
Ravne na Koroškem 

Ribnica 
Ribnica 

Sevnica 
Sevnica 
Šmarje 

Sežana 
Sežana 

Slovenj  Gradec 
Slovenj Gradec 
Stari  trg 

Slovenska Bistrica 
Slovenska Bistrica 

Slovenske Konjice 
Blato 

Slovenske Konjice 
Zreče 

Šentjur pri Celju 
Šentjur pri Celju 

Škofja Loka 
Dobračevo 
Grenc 
Nova vas pri  Žireh 
Podpulfrca 
Puštal 
Stara Loka 
Stara vas 
Škofja Loka 
Trata 
Vincarje 
Suha 
Virmaše 
Sv.  Duh 
Železniki 
Žiri 

Šmarje pri Jelšah 
Šmarje pri Jelšah 
Rogaška Slatina 

Tolmin 
Bovec 
Tolmin 
Žabce 

Trbovlje 
Trbovlje 

Trebnje 
Trebnje 

Tržič 
Bistrica pri Tržiču 
Ročevnica 
Slap 
Tržič 

Velenje 
Šoštanj 
Titovo Velenje 

Vrhnika 
Verd 
Vrhnika 

Zagorje ob Savi 
Zagorje ob Savi 

Žalec 
Žalec 
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