STALNI POPIS

PREBIVALSTVA
IN STANOVANJ

PREBIVALSTVO
IN STANOVANJA

ITALIJA POTREBUJE NAKLJUČNO IZBRANE ANKETIRANCE
ZA GRADITEV SVOJE PRIHODNOSTI

S TA L N I P O P I S I

ITALIJA DAN ZA DNEM.

NOV STALNI POPIS PREBIVALSTVA
V KORAKU S SPREMINJAJOČIMI SE ČASI

Od oktobra 2021 se bo spet odvijal stalni popis
prebivalstva in stanovanj, ki od leta 2018 poteka
vsako leto in nič več vsakih deset let ter vključuje
samo vzorec izbranih družin.
Po izrednem stanju zaradi pandemije so začele
ponovno potekati popisne* dejavnosti z zbiranjem
podatkov, ki v letu 2021 zajemajo dva milijona
472.400 vzorčnih družin v 4.531 občinah na
celotnem državnem ozemlju.

S pomočjo združevanja zbranih podatkov popisa s
podatki iz upravnih virov bo Istat lahko posredoval
stalne in hitre informacije, ki predstavljajo celotno
prebivalstvo, in istočasno zagotovil občutno
znižanje stroškov in manj nadlege za družine.
Za obogatitev zbirke statističnih podatkov in boljše
poznavanje države, v kateri živimo, je bistvenega
pomena sodelovanje vaše družine.

*S polnim upoštevanjem veljavnih zdravstvenih predpisov

POPIS 2021
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Referenčni datum
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Spletni vprašalnik v petih jezikih
• italijansko • nemško
• slovensko • francosko • angleško

4.531

vzorčnih družin

3. oktobeR
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23. december 2021

NAŠ NAKLJUČNO IZBRANI
ANKETIRANEC STE VI

2.472.400

PREDNOSTI POPISA

POZNAVANJE SEDANJOSTI ZA POGLED V PRIHODNOST

S SVOJO UDELEŽBO BOSTE IZPOLNILI SVOJO DOLŽNOST
Vam je Istat poslal pisno vabilo k sodelovanju pri popisu?
Čim prej izpolnite spletni vprašalnik, do katerega pridete
s pomočjo podatkov, ki so navedeni v dopisu. Vaša
družina spada med vzorčne družine, ki bodo samostojno
odgovarjale na popisni vprašalnik.
Ste na vašem vhodu opazili plakat z najavo popisa in obiska
popisovalca? Vam je Istat poslal informativni dopis?
Zaupajte popisovalcu s pooblastilom občine, ki bo odgovoril
na vprašanja v zvezi s popisom, lahko bo skupaj z vami
izpolnil spletni vprašalnik ali pa vam sporočil naslov
občinskega popisnega centra, kjer boste lahko izpolnili
vprašalnik skupaj z referentom.

Zgoraj je naštetih samo nekaj informacij, ki jih nudi popis.
• Analitične informacije o poglavitnih socialnih, ekonomskih
in demografskih značilnostih prebivalstva na državni,
deželni in krajevni ravni.
• Informacije so primerljive na evropski ravni.
• Koristne informacije za posameznike, podjetja in
združenja za načrtovanje in odločanje, organiziranje
aktivnosti ter presojo rezultatov.
• Nujno potrebne informacije za javne odločevalce, državno
upravo, za deželne in pokrajinske uprave za nudenje
podpore ponovni oživitvi in graditev prihodnosti države.

Vaša družina spada med vzorčne družine, ki bodo v Popisu
2021 sodelovale s pomočjo popisovalca.

ZA INFORMACIJE IN PODPORO | Pomoč pri izpolnjevanju vprašalnika je popolnoma brezplačna. Odkrijte, na koga se lahko obrnete!
Brezplačna številka Istat 800.188.802

Občinski popisni centri

Spremljajte nas na

aktivna od 1. oktobra do 23. decembra vsak
dan od 9.00 do 21.00, tudi ob sobotah in nedeljah.

www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni/documentazione
www.istat.it/it/censimenti/popolazione-e-abitazioni
www.censimentigiornodopogiorno.it

#CensimentoPermanentePopolazione

Sodelovanje ni samo pravna obveznost, temveč tudi pomembna priložnost.
Stalni popis prebivalstva in stanovanj predvideva obveznost odgovarjanja in možnost sankcioniranja.
Podatki, ki bodo zbrani med stalnim popisom prebivalstva, so zaščiteni s poklicno molčečnostjo in statistično tajnostjo.

