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Spremljajte nas na ITALIJA POTREBUJE NAKLJUČNO 
IZBRANE ANKETIRANCE
ZA GRADITEV SVOJE PRIHODNOSTI

Stalni popis prebivalstva in stanovanj 
omogoča ocenjevanje glavnih 
socialno-ekonomskih značilnosti 
prebivalstva, ki običajno živi v Italiji.

Leta 2018 je Istat uvedel nov popis 
prebivalstva, ki z vključevanjem podatkov  
iz upravnih virov omogoča redno in 
hitro izdajanje informacij o celotnem 
prebivalstvu.  Istat izvaja stalni popis 
vsako leto in ne več enkrat na deset let.

Stalni popis prebivalstva ne zajema več 
vseh družin naenkrat, temveč samo 
naključno izbrane družine. 
K sodelovanju vsako leto pozovemo 
približno milijon štiristo tisoč 
družin v več kot 2.800 občinah.

Bistvene prednosti novega popisa 
so močno zmanjšanje stroškov 
in manj sitnosti za družine.

Sodelovanje ni samo zakonita obveznost, 
temveč tudi pomembna priložnost.

Brezplačna številka Istat 
800.188.802

od ponedeljka do nedelje (9.00-21.00)

STALNI POPIS PREBIVALSTVA IN STANOVANJ PREDVIDEVA TAKO 
OBVEZNOST ODZIVA KOT KAZNOVALNE UKREPE. 

PODATKI, KI BODO ZBRANI MED STALNIM POPISOM PREBIVALSTVA, 
SO ZAŠČITENI S POKLICNO MOLČEČNOSTJO IN STATISTIČNO ZAUPNOSTJO.



Milijon štiristo 
tisoč vključenih družin

Vsako leto. 
Od oktobra do decembra

Vprašalnik na spletu

2.800 občin

NAŠ NAKLJUČNO 
IZBRANI
ANKETIRANEC STE VI
S SVOJO UDELEŽBO BOSTE IZPOLNILI SVOJO DOLŽNOST

PREDNOSTI
POPISA
POZNAVANJE SEDANJOSTI 
ZA POGLED V PRIHODNOST

Vam je Istat poslal pisno vabilo k sodelovanju 
pri popisu in k izpolnitvi vprašalnika?
To pomeni, da je vaša družina letos 
vključena v vzorčno raziskavo in mora 
izpolniti spletni vprašalnik. 

Smo vam pustili obvestilo z najavo popisa 
prebivalstva? Vam je Istat poslal obvestilo 
o prihodu popisovalca na vaš dom? 
To pomeni, da je vaša družina zajeta v 
vzorčno raziskavo v zvezi s popisom 
prebivalstva. Pri popisu vam bo pomagal 
občinski popisovalec, ki bo prišel k vam 
domov, vam odgovoril na morebitna 
vprašanja in z vami izpolnil spletni vprašalnik.

Popis je sredstvo za pridobivanje informacij 
o poglavitnih značilnostih prebivalstva na 
državnem, deželnem in lokalnem nivoju. 

Zbira koristne informacije za posameznike, 
podjetja in združenja za načrtovanje in 
odločanje, organiziranje aktivnosti ter 
presojo rezultatov.

Nudi nujno potrebne informacije za javne 
odločevalce, državo, dežele, pokrajine, občine 
za spremljanje ukrepov na terenu.

Bogati zbirko statističnih podatkov in izboljšuje 
poznavanje naše domovine, zaradi česar je 
sodelovanje vaše družine bistvenega pomena.


