Popisni vprašalnik 2021

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI
Regija

Mesto/občina

Naselje

Ulica

Hišna številka in dodatek k hišni številki

Število oseb v stanovanju

Opomba

PODATKI O GOSPODINJSTVU
SEZNAM OSEB
Označiti osebo v tem gospodinjstvu, ki je navedeni
osebi

Zaporedna
številka
osebe

Osebna
identifikacijska
številka (DŠ)

Priimek

Ime

Spol

Datum
rojstva

Odnos do
referenčne
osebe

Mati
(mačeha)

Oče (očim)

Zakonski
partner/partnerica;
zunajzakonski
partner/partnerica;
življenjski
partner/partnerica;
neformalni življenjski
partner/ica (istega spola)

1
...
Odnos do referenčne osebe
1 Referenčna oseba

2 Mož/žena

3 Zunajzakonski partner/partnerica

4 Življenjski partner/ica (istega spola)

5 Neformalni življenjski partner/ica (istega
spola)

6 Sin/hči ali pastorek/pastorka

7 Oče/mati ali očim/mačeha

8 Brat/sestra

9 Dedek/babica

10 Vnuk/vnukinja

11 Pradedek/prababica

12 Pravnuk/pravnukinja

13 Zet/snaha

14 Tast/tašča

15 Svak/svakinja

16 Drugi sorodnik

17 Nesorodnik
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PODATKI O GOSPODINJSTVU
1. Podlaga za uporabo stanovanja
Sorodstvo z lastnikom ali najemojemalcem

 Zasebna lastnina ali solastnina

 stanovanja

 Najemojemalec s prosto dogovorjeno najemnino

 Najemojemalec z zaščiteno najemnino

 Druge podlage za uporabo stanovanja
2. Ali vaše gospodinjstvo uporablja kmetijsko zemljišče, lastno ali najeto, večjo kot 10 arov (1000 m²) –
(njive, sadovnjaki, vinogradi, oljčni nasadi, travniki, pašniki itn.)?
 Da
 Ne
3. Ali ima vaše gospodinjsko vsaj vsaj 1 glavo velike živine (govedo, ovca, koza, prašič, konj) ali 10 kosov
perutnine ali 10 čebelnjakov?
 Da
 Ne
Opomba

PODATKI O STANOVANJU
1. Način uporabe stanovanjske enote
 Samo za bivanje

 Za bivanje in opravljanje dejavnosti

2. Lastništvo stanovanja
Zasebno (fizična

 oseba)

 Podjetje

 Država/mesto/občina

Cerkev/verska

 skupnost

 Drugo

3. Koliko meri skupna površina tega stanovanja v m²?

4. Koliko sob skupaj ima to stanovanje?

5a. Ali v stanovanju obstaja kuhinja oziroma del stanovanja, ki je namenjen za kuhanje/pripravo obrokov?
 Da

 Ne

5b. Koliko meri površina kuhinje oziroma dela stanovanja, ki je namenjen za kuhanje/pripravno obrokov v
m²?
 Do 4 m²
 4 m² in več
6. Ali v stanovanju obstaja kopalnica (kad ali tuš)?
 Da
 Ne
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PODATKI O STANOVANJU
7. Ali v stanovanju obstaja stranišče, ne glede na to, ali se nahaja v zasebnem prostoru ali v kopalnici in
kakšnega tipa je?
 Splakovanje (splakovalnik pod pritiskom)
 Brez splakovanja
 V stanovanju ni stranišča.
8. Ali v stanovanju obstajajo vodovodne cevi in na kaj so priključene?
 Javna mreža

 Drugo (deževnica, vodnjak, cisterna ipd.)

 Ne

9. Ali v stanovanju obstajajo kanalizacijske cevi in na kaj so priključene?
 Javna mreža
 Septična, črna jama ipd.
 Izpust v okolje

 Ne

10. Ali v vsaj enem prostoru stanovanja obstajajo inštalacije električne energije?
 Da
 Ne
11. Ali v vsaj enem prostoru stanovanja obstajajo plinske inštalacije?
 Da
 Ne
12. Kako se je to stanovanje ogrevalo v zadnji kurilni sezoni?
Centralno ogrevanje iz naprave v stavbi ali

 Centralno ogrevanje iz mestnega centralnega vira toplote

 stanovanju

 Ogrevanje s pečjo, kaminom, štedilnikom ipd.

 Ogrevanje s klimatsko napravo

 Stanovanje ni ogrevano.

13. Kakšen tip energenta je bil uporabljen za ogrevanje stanovanja v zadnji kurilni sezoni?
 Les za ogrevanje

 Zemeljski plin

 Kurilno olje (ekstralahko)

 Drugi neobnovljivi viri energije (oglje, mazut itd.)

 Električna energija

 Sončna energija

 Lesne pelete ali brikete

 Toplotna črpalka (vsi tipi)

 Drugi obnovljivi viri energije
14. Ali v stanovanju obstaja klimatska naprava?
 Da
 Ne
15. V kakšnem tipu stavbe se to stanovanje nahaja?
Izključno ali pretežno stanovanjska

 stavba

Pretežno nestanovanjska

 stavba
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Stanovanje v stavbi domov,

 samostanov ipd.

Popisni vprašalnik 2021

PODATKI O STANOVANJU
16. Koliko stanovanj ima stavba, v kateri se to stanovanje nahaja?
 1 stanovanje
 2 stanovanji
 3 in več stanovanj
17. Kakšen je položaj stanovanja?
 Klet

 Delno klet

 Pritličje

 Nadstropje

Dvo- in večnadstropno

 stanovanje

18. V katerem nadstropju se nahaja stanovanje? Vpisati številko nadstropja ______________.

19. V katerem letu je zaključena izgradnja stavbe, v kateri se stanovanje nahaja?

 Nedokončana stanovanja

Opomba

PODATKI O OSEBI
1. Kdo daje podatke za to osebo?
 Oseba sama

 Član gospodinjstva

2. Zakonski stan
 Nikoli poročen/poročena

 Poročen/poročena

 Življenjsko partnerstvo (z osebo istega spola)

 Vdovec/vdova

 Ločen/ločena

3. Tip življenjske skupnosti, v kateri oseba živi
 Zakonska skupnost

 Zunajzakonska skupnost

 Življenjsko partnerstvo (z osebo istega spola)

 Neuradno življenjsko partnerstvo (z osebo istega spola)

 Oseba brez zakonskega/zunajzakonskega partnerja ali življenjskega partnerja

4. Število živorojenih otrok

4

Popisni vprašalnik 2021

PODATKI O OSEBI
5. Ali je oseba stalni prebivalec na tem naslovu?
 Da
 Ne
6. Ali je oseba bila navzoča v referenčnem trenutku Popisa (31. avgusta 2021 ob 24.00 uri?)
 Da

 Ne

7a. Kraj prebivanja
 Hrvaška

 Tuja država

(7a.) Regija prebivanja

(7a.) Mesto/občina prebivanja

(7a.) Naselje prebivanja

(7a.) Hišna številka in dodatek k hišni številki
(ulici prebivanja)

(7a.) Ulica prebivanja

(7a.) Država prebivanja

8a. Razlog navzočnosti v tem kraju (naselju)
 Delo

 Izobraževanje

Družinski

Begunec/prosilec

 razlogi

 za azil

 Potres



Drugi razlogi

8aa. Ali se oseba namerava vrniti v kraj prebivanja po sanaciji oziroma vnovični izgradnji poškodovanega
doma?


Da

 Ne

 Ne vem

9a. Kako dolgo je oseba navzoča v tem kraju (naselju)?
Manj kot 1

 mesec

 1 mesec

 2 meseca

 3 mesece

 7 mesecev

 8 mesecev

 9 mesecev

 mesecev

10

 4 mesece
11

 mesecev

 5 mesecev

6

 mesecev

 Leto dni in več

10a. Kako dolgo oseba še namerava biti navzoča v tem kraju (naselju)?
Manj kot 1

 mesec

 1 mesec

 2 meseca

 3 mesece

 7 mesecev

 8 mesecev

 9 mesecev

 mesecev

10

5

 4 mesece
11

 mesecev

 5 mesecev

6

 mesecev

 Leto dni in več
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PODATKI O OSEBI
11a. Pogostnost vračanja v kraj prebivanja
 Tedensko
 Bolj redko
7b. Kraj odsotnosti
 Hrvaška

 Tuja država

(7b.) Regija odsotnosti

(7b.) Mesto/občina odsotnosti

(7b.) Naselje odsotnosti

(7b.) Ulica odsotnosti

(7b.) Hišna številka in dodatek k hišni številki

(7b.) Država odsotnosti

8b. Razlog odsotnosti v državi
 Delo

 Izobraževanje

 Družinski razlogi

 Potres

 Drugi razlogi

8c. Razlog odsotnosti v tujini
 Delo (izključeno delo v diplomatskih predstavništvih RH v tujini ali v statusu napotenega delavca)
 Delo v diplomatskih predstavništvih RH v tujini; napoteni delavci
Biva kot družinski član osebe na delu (razen v diplomatskih predstavništvih RH v tujini ali v statusu napotenega

 delavca)

 Biva kot družinski član osebe na delu v diplomatskih predstavništvih RH v tujini ali v statusu napotenega delavca
Izobraževanje (samo za osebe,

 čigavi člani gospodinjstva prebivajo

 Potres

 Drugi razlogi

v državi)

8bb. Ali se oseba namerava vrniti v kraj prebivanja po sanaciji oziroma vnovični izgradnji poškodovanega
doma?
 Da
 Ne
 Ne vem
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PODATKI O OSEBI
9bc. Kako dolgo je oseba odsotna?
Manj kot 1

 mesec

 1 mesec

 2 meseca

 3 mesece

 7 mesecev

 8 mesecev

 9 mesecev

 mesecev

10

 4 mesece
11

 5 mesecev

6

 mesecev

 mesecev

 Leto dni in več

 4 mesece

 5 mesecev

10bc. Kako dolgo še oseba namerava biti odsotna?
Manj kot 1

 mesec

 1 mesec

 2 meseca

 3 mesece

 7 mesecev

 8 mesecev

 9 mesecev

 mesecev

10

11bc. Pogostnost vračanja na ta naslov
 Tedensko
 Bolj redko
12. Kraj rojstva osebe
 Hrvaška

 Tujina

(12.) Regija rojstva osebe

(12.) Mesto/občina rojstva osebe

(12.) Naselje rojstva

(12.) Država rojstva

13. Kraj bivanja matere v času rojstva osebe
 Hrvaška
 Tujina
(13.) Regija bivanja matere v času rojstva osebe

(13.) Mesto/občina bivanja matere v času rojstva osebe

(13.) Naselje bivanja matere v času rojstva osebe

7

11

 mesecev

6

 mesecev

 Leto dni in več
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PODATKI O OSEBI
(13.) Država bivanja matere v času rojstva osebe

14. Ali oseba v tem naselju živi neprekinjeno od rojstva?
 Da
 Ne
14a. Iz kje se je oseba priselila?
 Iz drugega naselja RH

 Iz tujine

(14a.) Regija, iz katere se je oseba priselila

(14a.) Mesto/občina, iz katere se je oseba priselila

(14a.) Naselje, iz katerega se je oseba priselila

(14a.) Tuja država, iz katere se je oseba priselila

14b. Leto priselitve

14.b.1. Za 2020 vpisati mesec

14c. Razlog priselitve
 Delo
 Družinski razlogi
 Vrnitev (nekdanji begunec)
 Potres






Izobraževanje
Vrnitev (nekdanji izgnanec)
Prisilna migracija (azilant, begunec)
Drugo

15. Ali je oseba kdaj bivala izven Republike Hrvaške neprekinjeno leto dni in več?
 Da

 Ne

 Še zmeraj biva

15a. Zadnja država, v kateri je oseba bivala (pred prihodom v Republiko Hrvaško)
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PODATKI O OSEBI
15b. Leto prihoda v Republiko Hrvaško

15c. Razlog bivanja v tujini
 Delo

 Izobraževanje

 Družinski

 Begunstvo

 Drugi razlogi

16. Državljanstvo
 Hrvaško

 Hrvaško in drugo

 Tuje

16a. Katero je drugo državljanstvo?

16b. Tuje državljanstvo

17. Narodnost

18. Materni jezik

19. Veroizpoved

20. Verska skupnost

 Nisem član niti ene crkve ali verske skupnosti
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 Brez državljanstva
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PODATKI O OSEBI
21. Najvišja dosežena izobrazba
 Brez izobrazbe

 Nedokončana osnovna šola

 Osnovna šola

 Srednja strokovna šola v trajanju 1–3 leta

 Srednja strokovna šola v trajanju 4 ali več let

 Gimnazija

 Višja šola, kratki strokovni študij (inženir, pristopnik)

 študij (inženir, strokovni prvostopnik)

Višja šola, I.(VI.) stopnja fakultete, dodiplomski strokovni

Strokovni dodiplomski študij v trajanju najmanj 4 leta,

 specialistični diplomski strokovni študij (diplomirani,

 Dodiplomski univerzitetni študij (univerzitetni prvostopnik)

strokovni specialist)
Fakulteta, akademija umetnosti, dodiplomski
univerzitetni študij, diplomski univerzitetni študij in
 integrirani dodiplomski ter diplomski univerzitetni
študij (dipl. inž., mag. stroke)

Podiplomski strokovni študij na univerzi, podiplomski

 specialistični študij (magister, univerzitetni specialist)

Podiplomski magistrski znanstveni študij (mr.sc.,

 mr.art.)

 Doktorat znanosti

21a. Koliko razredov osnovne šole ste dokončali?
[vpisati 1 – 7]

22. Ali obiskujete šolo, študij ali program predšolskega izobraževanja?
 Da

 Ne

22a. Katero raven izobraževanja obiskujete?
 Program predšolskega izobraževanja (vrtec)

 1. – 4. razred osnovne šole

 5. – 8. razred osnovne šole

 Industrijske in obrtne strokovne srednje šole

 Tehnične in sorodne strokovne srednje šole

 Umetniške srednje šole

 Gimnazija

 Kratki strokovni študij

 Dodiplomski strokovni študij

 Specialistični diplomski strokovni študij

 Dodiplomski univerzitetni študij

 univerzitetni študij

 Podiplomski specialistični študij

 Podiplomski univerzitetni študij – doktorski študij

Integrirani dodiplomski in diplomski univerzitetni študij, diplomski
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PODATKI O OSEBI
23. Kraj izobraževanja/obiskovanja študija/predšolskega izobraževanja
 Hrvaška
 Tujina
(23.) Regija izobraževanja/obiskovanja študija/predšolskega izobraževanja

(23.) Mesto izobraževanja/obiskovanja študija/predšolskega izobraževanja

(23.) Naselje izobraževanja/obiskovanja študija/predšolskega izobraževanja

(23.) Ulica izobraževanja/obiskovanja študija/predšolskega izobraževanja

(23.) Hišna številka in dodatek k hišni številki ulice izobraževanja/obiskovanja študija/predšolskega
izobraževanja

(23.) Tuja država, v kateri se oseba izobražuje/obiskuje študij/program predšolskega izobraževanja

24. Kako pogosto se vračate iz kraja izobraževanja/obiskovanja študija/predšolskega izobraževanja v kraj
prebivanja?
Vsak dan (ali večkrat na

 teden)

 Tedensko

Redko (mesečno,

 letno, občasno)

Izobraževanje na daljavo ali

 doma

25. Sredstvo vsakodnevnega potovanja do izobraževalne ustanove (izbrati eno sredstvo, s katerim se
prevozi največja oddaljenost)
 Avtomobil (oseba je voznik)

 Avtomobil (oseba je sovoznik)

 Avtobus

 Tramvaj

 Vlak

 Kolo

 Motocikel

 Ostale vrste prevoza (ladja itd.)

 Peš
26. Ali ste od 25. do 31. avgusta, vsaj eno uro, opravljali kakršno koli delo za nadomestilo v denarju ali
naturi ali ste delali kot neplačani pomožni član v družinskem poslovanju, ki ustvarja prihodke?
Proizvodnja dobrin ali storitev (npr. kmetijskih), ki so namenjene večinoma ali izključno za lastno porabo
gospodinjstva, se tukaj ne šteje (izberite odgovor NE). Delo od doma zaradi COVID-19 okoliščin je
enakovredna delu na delovnem mestu.
 Da
 Ne, vendar imam službo, v katero se bom vrnil
 Ne
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PODATKI O OSEBI
27. Ali ste avgusta iskali službo ali poizkusili ustanoviti lastno podjetje, obrt, kmetijsko gospodarstvo ali
opravljati samostojno dejavnost?
 Da
 Ne

28. Če bi vam službo ponudili zdaj, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?
 Da

 Ne

29. Položaj v zaposlitvi od 25. do 31. avgusta
 Delate pri delodajalcu v katerem koli sektorju lastništva.
 Delate v lastnem podjetju, obrti, prostem poklicu ali kmetijskem gospodarstvu in NE zaposlujete delavcev.
 Delate v lastnem podjetju, obrti, prostem poklicu ali kmetijskem gospodarstvu in zaposlujete delavce.
 Delate kot pomožni član (neplačani) na družinskem kmetijskem gospodarstvu, obrti, podjetju ali prostem poklicu.
 Druge oblike zaposlitve

30. Poklic

30a. Izberite ustrezno skupino poklicev, v kateri delate (primeri poklicev so navedeni v oklepajih)
Zakonodajalci, uradniki in direktorji (poslanec, državni tajnik, ravnatelji izobraževalne institucije, ravnatelj zdravstvene

 ustanove, ravnatelj ustanove za socialno skrb, vodja strokovne zbornice, vodja politične stranke, predsednik sodišča,
komercialni direktor, direktor proizvodnje, direktor hotela ipd.)
Znanstveniki, inženirji in strokovnjaki (zdravnik, glavna medicinska sestra, stomatolog, fizioterapevt, farmacevt,

 veterinar, učitelj, univerzitetni profesor, sodnik na sodišču za prekrške, finančni strokovnjak, programer, kemik, arhitekt,
grafični oblikovalec, duhovnik, novinar, igralec, režiser ipd.)
Tehniki in strokovni sodelavci (komercialist v prodaji, tehnik za stroje in naprave, tehnolog proizvodnje vina,

 laboratorijski tehnik, medicinska sestra, optik, profesionalni športnik, poslovna tajnica, zavarovalni zastopnik, fotograf,
glavni kuhar, oblikovalec, kapetan plovila, pilot ipd.)
Administrativni uslužbenci (računovodja, bančni uslužbenec, upravni referent, skladiščnik, poštni uslužbenec, receptor,

 anketar ipd.)

Storitveni in trgovski poklici (policaj, varnostnik, gasilec, hišnik, poslovodja v trgovini, prodajalec, blagajničar, natakar,

 kuhar, frizer, kozmetik, varuška, turistični vodič, inštruktor vožnje ipd.)
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PODATKI O OSEBI
 Kmetje, gozdarji, ribiči, lovci (kmet, sadjar, vinogradnik, govedoreja, perutninarstvo, čebelar, vrtnar ipd.)
Poklici v obrti in posamezni proizvodnji (gradbenik, zidar, avtomehanik, vodovodar, mizar, ključavničar, monter

 kovinskih konstrukcij, monter telekomunikacijskih naprav, električar, tapetar, šiviljstvo, pek, mesar, čevljar, potapljač,
pirotehnik ipd.)
Upravljavci postrojenj in strojev, industrijski proizvajalci in sestavljavci izdelkov (upravljavec krožne žage, upravljavec

 preše za tekstil, kotlovničar, voznik kamiona, strojevodja, voznik viličarja, vulkanizer, krmar, mornar ipd.)

Enostavni poklici (čistilka, sobarica, delavec v proizvodnji, delavec v ročnem pakiranju, pomožni delavec v

 gradbeništvu, nabiralec sadja in zelenjave, kmetijski delavec, zbiralec lesa, pripravljanje hitre hrane, pranje posode,
ulični prodajalec, dostavljavec ipd.)

 Vojaški poklici (častnik, podčastnik, obveznik, vojak, kadet ipd.)
31. Dejavnost

31a. Izberite ustrezno skupino dejavnosti podjetja, obrti, ustanove ali drugega poslovnega subjekta, v
katerem delate (primeri dejavnosti so navedeni v oklepajih)
 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo (vzgoja žitaric, sadjarstvo, vinogradništvo, živinoreja, ribolov, lov ipd.)
Rudarstvo in črpanje (črpanje surove nafte in plina, storitvene dejavnosti v zvezi s črpanjem nafte in plina, kamnolom,

 gramoznica, soline ipd.)

Predelovalna industrija (proizvodnja prehrambnih izdelkov, proizvodnja kovinskih izdelkov, proizvodnja strojev,
proizvodnja motornih vozil, gradnja ladij, tiskanje, kamnoseštvo, lesna industrija, popravilo in vzdrževanje strojev, ladij,
 letal, tirnih vozil ipd.). IZKLJUČUJE: popravilo motornih vozil in motociklov, popravilo računalnikov in komunikacijske
opreme ter predmetov za osebno uporabo in gospodinjstvo.
Oskrba z električno energijo, plinom in paro (proizvodnja, prenos, distribucija in trgovina z električno energijo,

 proizvodnja, distribucija in trgovina s plinom, oskrba s paro ipd.)

Oskrba z vodo; odstranjevanje odpadnih vod, gospodarjenje z odpadki in dejavnost sanacije okolja (zbiranje, obdelava

 in shranjevanje odpadkov, recikliranje, razminiranje ipd.)

Gradbeništvo (visokogradnja, nizkogradnja, elektroinštalacijska dela, izolacijska dela, napeljava inštalacij vodovoda,

 kanalizacije in plina ter inštalacij za ogrevanje in klimatske naprave, vgradnja mizarskih del, soboslikarska in steklarska
dela, kleparska dela ipd.)
Trgovina na veliko in malo ter posredovanje v trgovini; popravilo motornih vozil in motociklov (VKLJUČUJE: dejavnosti

 avtopralnic, lekarn)

Prevoz in skladiščenje (kopenski, vodni in zračni prevoz, prevoz s taksijem, cevovodni transport, storitve parkiranja,

 poštne in kurirske dejavnosti ipd.)

Dejavnosti ponujanja namestitve in priprave ter postrežbe hrane (hoteli, počivališča, kampi, študentski in dijaški

 domovi, gostinstvo, restavracije, slaščičarne, pečenje sadežev, bari, catering ipd.)
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Informacije in komunikacije (založništvo, proizvodnja filmov in televizijskega programa, predvajanje radijskega in

 televizijskega programa, snemanje zvočnih zapisov, telekomunikacije, računalniško programiranje in svetovanje,
spletni portali, tiskovne agencije ipd.)
Finančne in zavarovalne dejavnosti (banke, menjalnice, zavarovalne družbe, pokojninski skladi, borze blaga in

 vrednostnih papirjev ipd.)

Poslovanje z nepremičninami (nakup in prodaja, oddajanje ali upravljanje nepremičnin, agencije za poslovanje z

 nepremičninami ipd.)

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (pravne in računovodske dejavnosti, odvetniške pisarne, računovodski
servisi, revizija, davčno svetovanje, arhitektonske in inženirske dejavnosti, raziskovanje in eksperimentalni razvoj v
 naravnih, tehničnih in družbenih znanostih, marketing, raziskovanje trga, grafični dizajn, fotografske dejavnosti,
prevajalske dejavnosti, veterinarske dejavnosti, meteorologija ipd.)
Administrativne in pomožne storitvene dejavnosti (oddajanje (razen nepremičnin), agencije za zaposlovanje, potniške
agencije, dejavnosti zasebne zaščite, upravljanje stavbe, storitve čiščenja stavb in objektov, deratizacije, urejanje in
 vzdrževanje zelenih površin ter pokopališč, administrativne in pomožne pisarniške dejavnosti, dejavnosti klicnih
centrov, storitve pakiranja ipd.)
Javna uprava in obramba; obvezno socialno zavarovanje (sodstvo, gasilstvo, ministrstva, državna uprava, carinska

 uprava, policija, obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje ipd.)

Izobraževanje (predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko izobraževanje, visoko izobraževanje, šole vožnje,

 izobraževanje na področju športa, rekreacije in kulture, tečaje, ki niso opredeljeni z ravnmi ipd.)

Zdravstvena zaščita in socialna skrb (bolnišnice, zdravstvene ustanove, stomatologija, domovi za starejše osebe in

 invalidne osebe, center za socialno skrb ipd.)

Umetnost, zabava, šport in rekreacija (delo kulturnih ustanov, gledališča, muzeji, arhivi, knjižnice, botanični in zoološki

 vrtovi, naravni rezervati, zabavni in tematski parki, stavnice, delo športnih objektov, športni klubi, fitnes centri,
dejavnosti marin ipd.)
Druge storitvene dejavnosti (članske organizacije, združenja, sindikati, verske organizacije, politične organizacije,

 kemijske čistilnice, frizerski in kozmetični saloni, pogrebne dejavnosti, popravilo računalnikov in komunikacijske
opreme, popravilo pohištva, obutve, oblačil, električnih naprav, nakita, ur ipd.)
Dejavnosti gospodinjstev kot delodajalca; dejavnosti gospodinjstev, ki proizvajajo različno blago in opravljajo različne

 storitve za lastne potrebe

Dejavnosti izventeritorialnih organizacij in organov (tuja diplomatska in konzularna predstavništva, mednarodne organizacije

 ipd.)

32. Katera izmed naslednjih kategorij najboljše opisuje vaš položaj v aktivnosti od 25. do 31. avgusta?
 Ste dijak ali študent.

 Ste gospodinja.

 Proizvajate dobrine za lastno porabo.

 Ste upokojenec.

 Niste sposobni za delo.

 Prestajate zaporno kazen ali ukrepe pripora, vzgoje ipd.

 Ste sposobni za delo, vendar trenutno ne delate.

 Drugo
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33. Kraj dela
 Hrvaška

 Tujina

(33.) Regija dela

(33.) Mesto/občina dela

(33.) Naselje dela

(33.) Hišna številka in dodatek k hišni številki
ulice dela

(33.) Ulica dela

(33.) Država dela

34. Kako pogosto se vračate iz kraja dela v kraj prebivanja?
 Vsak dan (ali večkrat na teden)

 Tedensko

 Redko (mesečno, letno, občasno)

 Oseba dela od doma

35. Sredstvo vsakodnevnega potovanja v službo (izbrati eno sredstvo, s katerim se prevozi največja
oddaljenost)
 Avtomobil (oseba je voznik)

 Avtomobil (oseba je sovoznik)

 Avtobus

 Tramvaj

 Vlak

 Kolo

 Motocikel

 Ostale vrste prevoza (ladja itd.)

 Peš
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36. Kaj vam je glavni vir sredstev za življenje? (izberite najpomembnejši vir dohodkov med preteklimi 12
meseci)
 Dohodki od dela

 Pokojnina

 Dohodki od premoženja

 Socialna nadomestila

 Ostali dohodki

 Občasna podpora drugih

 Brez dohodkov

37. Ali je bila oseba kot civilist ranjena ali poškodovana v okoliščinah domovinske vojne?
 Da

 Ne

38. Ali je osebi v zvezi z okoliščinami domovinske vojne kot civilni osebi umrla ali izginila oče/mati,
zakonski partner, otrok, brat/sestra, dedek/babica, vnuk/vnukinja?
 Da

 Ne

38a. Kakšno je število teh oseb?

38b.1. Priimek umrle/pogrešane
civilne osebe

38b.2. Ime umrle/pogrešane
civilne osebe

Opomba
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38b.3. Datum rojstva

