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Popis prebivalstva 2021: navodila za vprašalnik  
za gospodinjstvo

Pri sodelovanju v popisu prebivalstva 2021 vam želimo čim bolj pomagati. 
Zato smo pripravili to knjižico z navodili, ki vam bo v pomoč pri izpolnjevanju 
vprašalnika za gospodinjstvo v papirni obliki. Vsebuje prevod navodil, vprašanj  
o gospodinjstvu, vprašanj o posamezniku za osebo 1 in vprašanj o obiskovalcu,  
ki jih najdete v vprašalniku za gospodinjstvo. 

Po potrebi lahko v pomoč pri izpolnjevanju vprašanj o posamezniku za osebe  
od 2 do 5 uporabite prevod za osebo 1, saj so ta enaka kot za osebo 1.

Odgovorov ne pišite v to knjižico. Če vprašalnika za gospodinjstvo še niste prejeli, 
pokličite jezikovno linijo na številko 0800 587 2021 in prosite, naj vam ga pošljejo 
posebej. 

Odgovore v vprašalnik o gospodinjstvu morate napisati v angleščini.

Če potrebujete dodatno pomoč, lahko pokličete jezikovno linijo, da se pogovorite 
s tolmačem.

Ekipa jezikovne linije vam lahko pomaga tudi na druge načine. Na primer, če je  
v vašem gospodinjstvu več kot pet oseb, vam bodo lahko poslali dodatni obrazec 
za gospodinjstvo.

Hvala za sodelovanje v popisu prebivalstva 2021.
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Popis prebivalstva 2021: kaj morate vedeti?
Kaj je popis prebivalstva in kdo ga izvaja? 
Popis prebivalstva je raziskava, ki se izvede vsakih 10 let in nam zagotovi sliko o vseh 
osebah in gospodinjstvih v Angliji in Walesu. To nam pomaga pri načrtovanju in 
financiranju javnih storitev na vašem območju.
The Office for National Statistics (Urad za nacionalno statistiko) (ONS) načrtuje popis 
prebivalstva v Angliji in Walesu ter sodeluje z drugimi statističnimi agencijami,  
da ustvari jasno sliko stanja v ZK. Poročamo neposredno parlamentu ZK, vendar  
ne delamo za nobeno politično stranko.

Kako mi popis prebivalstva pomaga? 
Vse vrste organizacij, od lokalnih uprav do dobrodelnih ustanov, informacije uporabljajo 
za zagotavljanje storitev, ki jih vsi potrebujemo, vključno s prevozom, izobraževanjem  
in zdravstvom.
S svojim sodelovanjem boste pomagali zagotoviti, da vi in vaša skupnost dobite 
storitve, ki so potrebne zdaj in v prihodnosti.

Ali je sodelovanje obvezno? 
Popis prebivalstva morate izpolniti po zakonu. Če tega ne storite ali posredujete 
napačne informacije, se vam lahko naloži kazen v višini največ 1.000 GBP. Nekatera 
vprašanja so jasno označena kot prostovoljna – če teh ne izpolnite, kaznivega dejanja 
ne storite.

Kako sodelujem? 
Z uporabo te knjižice izpolnite vprašalnik za gospodinjstvo. Odgovorov ne pišite v to 
knjižico z navodili za izpolnjevanje vprašalnika popisa prebivalstva. Izpolnjen vprašalnik 
za gospodinjstva nam pošljite v priloženi pisemski ovojnici.

Kdaj moram izpolniti vprašalnik? 
Informacije, ki jih zagotovite, se morajo nanašati na osebe, ki so v vašem gospodinjstvu 
na dan popisa prebivalstva, to je 21. marec 2021. Vprašalnik izpolnite na navedeni 
datum ali čim prej po njem.

Koga naj vključim v vprašalnik? 
Odgovore na vprašanja o posamezniku v vprašalniku o gospodinjstvu morate  
zagotoviti za:
• vsakogar, ki z vami stalno živi ali vaš naslov šteje za svoje družinsko bivališče 
• osebe, ki so začasno zdoma, na primer študente ali šolarje, ki ne prebivajo doma
• osebe, ki z vami začasno živijo, če živijo v ZK in nimajo drugega naslova 
• osebe, ki niso iz ZK in z vami začasno živijo, če v državi prebivajo tri mesece ali več
Obstaja tudi ločen razdelek, ki ga je treba izpolniti o obiskovalcih – to je vseh osebah,  
ki na dan popisa, tj. 21. marca 2021, pri vas ostanejo čez noč.

Ali so moji podatki varni in zaupni? 
Zagotovili bomo varnost vseh osebnih podatkov, ki nam jih posredujete. Za informacije 
o načinu, na katerega bomo to storili, glejte obvestilo o zasebnosti na koncu te knjižice. 
Za ogled celotne izjave o zasebnosti v angleškem jeziku pojdite na census.gov.uk.
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Izpolnite prek spleta
www.census.gov.uk
Koda za dostop vašega gospodinjstva je:

ALI izpolnite ta papirnati vprašalnik.

Izjava
Ta vprašalnik je bil izpolnjen po mojem najboljšem 
vedenju in prepričanju.

Če je vaš naslov napačen ali ni naveden, napišite 
svoj pravi naslov spodaj:

Potrebujemo vašo pomoč pri izvedbi popisa 
prebivalstva, v okviru katerega se zberejo ključne 
informacije, ki pomagajo pri načrtovanju storitev, 
kot so prevoz, izobraževanje in zdravstvo.

Vsa gospodinjstva morajo popis prebivalstva 
izpolniti 21. marca 2021 ali čim prej po 
navedenem datumu. 

Če želite, lahko vprašalnik izpolnite prek spleta:

1. Pojdite na www.census.gov.uk
2. Vnesite kodo za dostop gospodinjstva,  

ki je navedena na začetku tega vprašalnika.

3. Odgovorite na vprašanja in izberite predloži. 

Hvala za sodelovanje.

Profesor Sir Ian Diamond
Nacionalni statistik

Vaši podatki so zaščiteni z zakonom.
Več informacij poiščite v letaku, ki ste ga prejeli  
s tem vprašalnikom.

Sodelovanje v popisu je obvezno po zakonu. 
Če ne sodelujete ali posredujete napačne 
informacije, ste lahko kaznovani. Nekatera 
vprašanja so jasno označena kot prostovoljna – 
če teh ne izpolnite, kaznivega dejanja ne storite.

Če ste pisemsko ovojnico izgubili, izpolnjen 
vprašalnik pošljite na: 

FREEPOST Census 2021

Kje lahko pridobite pomoč:

www.census.gov.uk/help

Kontaktni center 0800 141 2021

NGT (18001) 0800 141 2021

Jezikovna linija za pomoč 0800 587 2021

FREEPOST (brezplačna pošta) 
Census 2021 (Popis prebivalstva 
2021)

H1

Poštna številka

Podpis Datum

Vprašalnik o gospodinjstvu
Anglija
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Za izpolnjevanje in pošiljanje tega vprašalnika je odgovoren vodja gospodinjstva.

Vodja gospodinjstva je oseba, ki živi ali je prisotna na tem naslovu, in:

• je lastnik/najemnik (ali skupni lastnik/najemnik) bivališča; in/ali

• je odgovoren (ali skupno odgovoren) za plačevanje računov in stroškov gospodinjstva.

Gospodinjstvo je:

• ena oseba, ki živi sama; ali

• skupina oseb (ki niso nujno v sorodu), ki živijo na istem naslovu in souporabljajo kuhinjo in dnevno sobo  
ali jedilnico.

Kaj moram izpolniti v tem vprašalniku?

•  Vprašanja o gospodinjstvu na straneh 3 – 6 o tem gospodinjstvu in njegovem bivališču.

•  Vprašanja o posamezniku na straneh 7 – 31 za vsako osebo, ki običajno živi v tem gospodinjstvu.

Vsako osebo, ki je v ZK bila ali namerava ostati 3 mesece ali dlje, je treba vključiti v ta vprašanja na njenem 
običajnem naslovu v ZK.

•  Vprašanja za obiskovalca na zadnji strani (stran 32) za vse druge osebe, ki v tem gospodinjstvu ostanejo 
čez noč dne 21. marca 2021.

Obiskovalce, ki v tem gospodinjstvu ostanejo čez noč, je pomembno vključiti, da se prepreči izpustitev oseb. 
Obiskovalce, ki običajno živijo drugod v ZK, je treba vključiti tudi v vprašalnik popisa prebivalstva na njihovem 
običajnem naslovu.

Dodatne informacije glede tega, koga vključiti v ta vprašalnik, najdete na priloženem letaku.

Ali potrebujem dodatne vprašalnike?

•  Če je v tem gospodinjstvu več kot 5 oseb ali čez noč v njem ostanejo več kot 3 osebe, lahko celoten 
vprašalnik izpolnite prek spleta ali pa izpolnite ta vprašalnik in se obrnete na nas, da zaprosite za enega ali 
več dodatnih vprašalnikov.

•  Če kateri od članov tega gospodinjstva svojih podatkov ne želi razkriti drugim osebam v gospodinjstvu,  
lahko zaprosite za vprašalnik za posameznika. Teh oseb ne pozabite vključiti v vprašanja o gospodinjstvu  
(od H1 do H14) v tem vprašalniku, vprašanja o posamezniku za te osebe (od 1 do 51) pa pustite prazna.

•  Če je na tem naslovu več kot eno gospodinjstvo, se obrnite na nas in zaprosite za enega ali več dodatnih 
vprašalnikov za gospodinjstva.

Za dodatne vprašalnike lahko zaprosite prek spleta na www.census.gov.uk ali pa pokličete 0800 141 2021.

Kako pravilno izpolnim vprašalnik?

Morate:

•  uporabiti črno ali modro pisalo 

•  odgovore označiti v polju, kot je prikazano:  

•  vnesti velike tiskane črke v polja, eno črko v posamezno polje, kot je prikazano:   

•  napake popraviti tako, da polje zapolnite, kot je prikazano:       ali tako:

•   če ni dovolj prostora za besedo, nadaljevati  
v naslednji vrstici (če je možno), kot je prikazano:

•   upoštevati navodila  POJDITE NA  in vprašanja ali strani, na katera vam  
ni treba odgovoriti, pustiti povsem prazna; oznake ali črte se lahko pomotoma štejejo za odgovore

S M I T H
S MT I T H

P A D D I N G T O
N    S T R E E T

Preden začnete
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Kdo običajno živi tukaj?

 Označite vse ustrezno. Za dodatne nasvete glede tega, koga vključiti, glejte priložen letak.

 Jaz, to je moj stalni ali družinski dom.

 Družinski člani, vključno s partnerji, otroki in dojenčki, rojenimi 21. marca 2021 ali pred tem.

 Študentje in/ali šolski otroci, ki med šolskim letom živijo zdoma.

 Sostanovalci najemniki ali podnajemniki.

 Osebe, ki običajno živijo zunaj ZK, vendar so v ZK 3 mesece ali več.

 Osebe, ki delajo zdoma v ZK ali so člani oboroženih sil, če je to njihov stalni ali družinski dom.

 Osebe, ki so začasno zunaj ZK, za obdobje, krajše od 12 mesecev.

 Osebe, ki so tukaj začasno in običajno živijo v ZK, vendar v ZK nimajo drugega naslova, na primer sorodniki, prijatelji.

 Druge osebe, ki običajno živijo tukaj, vključno z osebami, ki so začasno zdoma.

 ALI tukaj nihče običajno ne živi, na primer, če je to drugi naslov ali počitniško bivališče 

H1

 POJDITE NA H4

Koliko oseb običajno živi tukaj, če upoštevate vse, ki ste jih vključili v vprašanje H1?H2

Če upoštevate samo osebe, vključene v vprašanje H4, koliko obiskovalcev tukaj prebiva čez noč 21. marca 2021?

 Za te osebe ne pozabite izpolniti vprašanj o obiskovalcih na zadnji strani (strani 32).

 Če tukaj običajno ne prebiva nihče (tukaj prebivajo le obiskovalci)  POJDITE NA H7

Ali poleg vseh oseb, vključenih v vprašanje H2, čez noč 21. marca 2021 tukaj prebiva še kdo?
Te osebe se upoštevajo kot obiskovalci. Ne pozabite vključiti otrok in dojenčkov.

 Označite vse ustrezno.

 Osebe, ki običajno živijo nekje drugje v ZK, na primer fantje/dekleta, prijatelji, sorodniki.

 Osebe, ki tukaj prebivajo, ker je to njihov drugi naslov, na primer zaradi službe. Njihov stalni ali družinski dom je drugje.

 Osebe, ki običajno živijo zunaj ZK in v ZK prebivajo manj kot 3 mesece.

 Osebe, ki so tukaj na počitnicah.

 ALI tukaj čez noč 21. marca 2021 ne prebiva noben obiskovalec 

H4

 POJDITE NA H6

Navedite svoje ime in imena vseh oseb, vključenih v vprašanje H2, vključno z otroki,  
dojenčki in podnajemniki.

 Če je član tega gospodinjstva zahteval vprašalnik za posameznika, označite polje zraven njegovega 
imena, vprašanja za posameznika od 1 do 51 za to osebo pa pustite prazna.

Če obstaja več kot 5 oseb, celoten vprašalnik izpolnite prek spleta ali pa se obrnite na nas, da dobite dodatni vprašalnik.

H3
Zahtevan 

vprašalnik za 
posameznika?

Ime Priimek
Vi  
(Oseba 1)

Oseba 2

Oseba 3

Oseba 4

Oseba 5

H5

Vprašanja o gospodinjstvu
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V kakšnem sorodu so člani tega gospodinjstva? Če člani niso v sorodu, označite polje »Niso v sorodu«.

 Na vrh posameznega stolpca vnesite ime vsake osebe, ki običajno živi tukaj, po istem vrstnem redu, kot ste ga uporabili v 
vprašanju H3 (stran 3). Ne pozabite navesti otrok, dojenčkov in oseb, ki so zahtevale vprašalnik za posameznika.

 Označite polje, da prikažete sorodstveno razmerje posamezne osebe z vsakim drugim članom tega gospodinjstva.

 Če tukaj običajno nihče ne živi in čez noč dne 21. marca 2021 tukaj ne prebiva noben obiskovalec  POJDITE NA H7

Sorodstveno razmerje 
osebe 2 s to osebo:

Sorodstveno razmerje  
osebe 3 s to osebo:

Sorodstveno razmerje  
osebe 2 s to osebo:

TUKAJ VNESITE 
IME OSEBE 1 

KOT V VPRAŠANJU H3

ČE ŽIVITE SAMI, 
POJDITE NA H7

Ime osebe 1

Ime osebe 1

Primer:
Ta primer prikazuje 
medsebojna sorodstvena 
razmerja članov 
gospodinjstva  
z 2 staršema in 3 otroki.

NE pišite  
v ta razdelek

Navedite podatke  
o članih gospodinjstva  
v razdelku  
SPODAJ

Ime osebe 2 Ime osebe 3

Ime osebe 2

Mož ali žena

Zakonsko registriran  
civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra (vključno  
s polbratom ali polsestro)

Mož ali žena

Zakonsko registriran civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra  
(vključno s polbratom ali polsestro)

Krušni brat ali krušna sestra

Mati ali oče

Mačeha ali očim

Vnuk ali vnukinja

Stari starš

Sorodstvo – drugo

Ni v sorodu  
(vključno z otrokom v rejništvu)

Mož ali žena

Zakonsko registriran civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra  
(vključno s polbratom ali polsestro)

Krušni brat ali krušna sestra

Mati ali oče

Mačeha ali očim

Vnuk ali vnukinja

Stari starš

Sorodstvo – drugo

Ni v sorodu  
(vključno z otrokom v rejništvu)

Ime

Priimek

Ime

Priimek

Ime

Priimek

Ime

Priimek

Ime

Priimek

MARY ROBERT

SMITH SMITH

H6

1 1

1

2

Vprašanja o gospodinjstvu — nadaljevanje
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Oseba 5 (James) je sin osebe 1  
(Mary) in osebe 2 (Robert)  
ter brat osebe 3 (Alison) in  
osebe 4 (Stephen).

  Če obstaja več kot  
5 oseb, se obrnite 
na nas in prosite za 
dodatni vprašalnik.

Sorodstveno razmerje 
osebe 3 s to osebo:

Sorodstveno razmerje 
osebe 4 s to osebo:

Sorodstveno razmerje 
osebe 5 s to osebo:

Sorodstveno razmerje  
osebe 5 s to osebo:

Sorodstveno razmerje  
osebe 4 s to osebo:

Ime osebe 4 Ime osebe 5

Ime osebe 3 Ime osebe 4 Ime osebe 5

Mož ali žena

Zakonsko registriran civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra  
(vključno s polbratom ali polsestro)

Krušni brat ali krušna sestra

Mati ali oče

Mačeha ali očim

Vnuk ali vnukinja

Stari starš

Sorodstvo – drugo

Ni v sorodu  
(vključno z otrokom v rejništvu)

Mož ali žena

Zakonsko registriran  
civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra (vključno  
s polbratom ali polsestro)

Mož ali žena

Zakonsko registriran  
civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra (vključno  
s polbratom ali polsestro)

Mož ali žena

Zakonsko registriran  
civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra (vključno  
s polbratom ali polsestro)

Mož ali žena

Zakonsko registriran civilni partner

Partner

Sin ali hčerka

Pastorek ali pastorka

Brat ali sestra  
(vključno s polbratom ali polsestro)

Krušni brat ali krušna sestra

Mati ali oče

Mačeha ali očim

Vnuk ali vnukinja

Stari starš

Sorodstvo – drugo

Ni v sorodu  
(vključno z otrokom v rejništvu)

Ime

Priimek

Ime

Priimek

Ime

Priimek

Ime

Priimek

Ime

Priimek

ALISON STEPHEN JAMES

SMITH SMITH SMITH

1 1

111

2 2

222

3 3

33

4

4
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Ali je ta namestitev v lasti ali najemu vašega 
gospodinjstva?

 Označite samo eno polje.

 V dokončni lasti

 V lasti s hipoteko ali posojilom

 V delni lasti in delnem najemu (deljeno lastništvo)

 V najemu (s stanovanjskim dodatkom ali brez njega)

 Živimo tukaj brez plačevanja najemnine

H12

 POJDITE NA H14

 POJDITE NA H14

Kdo je vaš stanodajalec?

 Označite samo eno polje.

 Stanovanjsko združenje, stanovanjska zadruga, 
dobrodelna organizacija, registrirani socialni 
stanodajalec

 Občina ali lokalna uprava

 Zasebni stanodajalec ali nepremičninska agencija

 Delodajalec člana gospodinjstva

 Sorodnik ali prijatelj člana gospodinjstva

 Drugo

H13

Koliko avtomobilov ali kombijev skupaj je v lasti ali na 
voljo za uporabo s strani članov tega gospodinjstva?

 Vključite službene avtomobile ali kombije, ki so na 
voljo za zasebno uporabo.

 Nič

 1

 2

 3

 4

 5 ali več, navedite število

H14

Navedite vrsto prebivališča.

Hiša ali pritlična hiša, ki je:

 samostojna

 dvojček

 vrstna (vključno z zadnjo v vrsti)

Stanovanje, dupleks ali apartma, ki je:

 v namensko zgrajenem stanovanjskem bloku ali hiši

 del predelane ali deljene hiše (vključno z garsonjerami)

  del druge predelane stavbe (na primer nekdanje šole, 
cerkve ali skladišča)

  v komercialni stavbi (na primer v poslovni stavbi,  
hotelu ali nad trgovino)

Mobilna ali začasna konstrukcija: 

 stanovanjska prikolica ali druga mobilna ali  
začasna konstrukcija

H7

Ali so vsi prostori v tej namestitvi, vključno s 
kuhinjo, kopalnico in straniščem, za vrati, ki jih 
lahko uporabljajo samo člani tega gospodinjstva?

 Da

 Ne, eden ali več prostorov so v souporabi  
z drugim gospodinjstvom

H8

Koliko spalnic je na voljo samo za uporabo
tega gospodinjstva?

 Vključite vse prostore, ki so zgrajeni ali pretvorjeni  
v spalnice.

H9

Število spalnic

Kakšne vrste centralno ogrevanje ima  
ta namestitev?

 Označite vse ustrezno, ne glede na to, ali ga uporabljate.

 Centralno ogrevanje je centralni sistem, ki proizvaja 
toploto za več prostorov.

 Ni centralnega ogrevanja

 Plin iz omrežja

 Plin iz rezervoarja ali jeklenk

 Elektrika (vključno z akumulacijskimi pečmi)

 Kurilno olje

 Les (na primer drva, odpadni les ali peleti)

 Trdno gorivo (na primer premog)

 Obnovljiva energija (na primer sončne toplotne ali  
toplotne črpalke)

 Omrežje daljinskega ali skupnega ogrevanja

 Drugo

H10

Če tukaj živi ena ali več oseb

ALI če tukaj običajno ne živi nihče  
(tukaj prebivajo le obiskovalci)

 POJDITE NA  stran 32

ALI če tukaj običajno nihče ne živi in čez noč 
dne 21. marca 2021 tukaj ne prebiva noben 
obiskovalec

 POJDITE NA  izjavo na prvi strani.

 POJDITE NA H12
H11

Vprašanja o gospodinjstvu — nadaljevanje
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Ali ste ob upoštevanju oseb, navedenih v vprašanju 
H3, vi oseba 1?

 Da

 Ne – podatke o osebi 1 vnesite v ta razdelek

P Ali prebivate na drugem naslovu več kot 30 dni na leto?

 Ti dnevi so lahko zaporedni ali ločeni.

 Ne

 Da, spodaj navedite drugi naslov v ZK

 ALI da, zunaj ZK, navedite državo

6

 POJDITE NA 8

Za kakšen naslov gre?

 Naslov vojaške baze

 Drug naslov, ko delam zdoma

 Naslov študentskega doma

 Naslov med šolskim letom

 Naslov drugega starša ali skrbnika

 Naslov partnerja

 Počitniški dom

 Drugo

7

Kje običajno živite med šolskim letom?

 Na naslovu, navedenem na prvi strani tega vprašalnika

 Na naslovu iz vprašanja 6

 Na drugem naslovu

9

 POJDITE NA 51
 POJDITE NA 51

Navedite svoj datum rojstva

 Anglija

 Wales

 Škotska

 Severna Irska

 Republika Irska

 Drugje, navedite sedanje ime države

10
 POJDITE NA 13
 POJDITE NA 13
 POJDITE NA 13

 POJDITE NA 13

Ali ste šolar ali študent v rednem izobraževalnem 
programu?

 Da  Ne

8

 POJDITE NA 10

S kom ste (bili) v zakonski zvezi ali registriranem  
civilnem partnerstvu?

 Z osebo nasprotnega spola

 Z osebo istega spola

5

Kakšen je vaš pravni zakonski status ali status 
registriranega civilnega partnerstva dne 21. marca 2021?

 Nikoli poročen(-a) in nikoli v   
registriranem civilnem partnerstvu

 Poročena(-a)

 V registriranem civilnem partnerstvu

 Ločeno življenje, vendar še vedno pravno poročen(-a)

 Ločeno življenje, vendar še vedno pravno v civilnem 
partnerstvu

 Razvezan(-a)

 Prej v civilnem partnerstvu, ki je zdaj pravno 
razvezano

 Vdovec/vdova

 Partner umrle osebe iz registriranega civilnega partnerstva

4

 POJDITE NA 6

Navedite svoje ime (oseba 1 iz vprašanja H3)1

Navedite svoj datum rojstva2

Navedite svoj spol

 Če ste stari najmanj 16 let, bo sledilo vprašanje  
o spolni identiteti.

 Ženski

 Moški

3

Ime

Srednje ime/imena

Priimek

Dan Mesec Leto

Poštna številka
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Stran 8

Če niste bili rojeni v Združenem kraljestvu, kdaj ste 
nazadnje začeli živeti tukaj?
 Kratkotrajnih obdobij zapuščanja ZK ne upoštevajte.

  Če ste v državo prispeli  
pred 21. marcem 2020,

 Če ste v državo prispeli     
21. marca 2020 ali pozneje,

11

 POJDITE NA 13

Navedite svojo etnično skupino

 Izberite eno možnost v razdelkih od A do E in nato  
označite eno polje, da najbolje opišete svojo etnično 
skupino ali ozadje.

A Bela

 Angleška, valižanska, škotska, severnoirska ali 
britanska

 Irska

 Ciganska ali irska nomadska

 Romska

 Katerokoli drugo belo ozadje, navedite

B Mešana ali več etničnih skupin

 Bela in črna karibska

 Bela in črna afriška

 Bela in azijska

 Katerokoli drugo mešano ozadje, navedite

C Azijska ali azijska britanska

 Indijska

 Pakistanska

 Bangladeška

 Kitajska

 Katerokoli drugo azijsko ozadje, navedite

D Črna, črna britanska, karibska ali afriška

 Karibska

 Afriško ozadje, navedite spodaj

 Katerokoli drugo črno, črno britansko ali karibsko  
ozadje, navedite

E Druga etnična skupina

 Arabska

 Katerakoli druga etnična skupina, navedite

Koliko časa, vključno s časom, ki ste ga že preživeli 
tukaj, nameravate ostati v Združenem kraljestvu?

 Manj kot 12 mesecev

 12 mesecev ali več

12

Kako bi opisali svojo nacionalno identiteto?

 Označite vse ustrezno.

 Britanska

 Angleška

 Valižanska

 Škotska

 Severnoirska

 Drugo, navedite

Navedite svoj običajni naslov pred enim letom

 Če pred enim letom niste imeli običajnega naslova, 
navedite naslov, na katerem ste prebivali.

 

 Naslov, naveden na prvi strani tega vprašalnika

 Naslov med šolskim letom ali naslov internata  
v ZK, navedite naslov med šolskim letom spodaj

 Drug naslov v ZK, navedite spodaj

 ALI da, zunaj ZK, navedite državo

13

 POJDITE NA 12

Mesec Leto

Poštna številka

14

15
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Stran 9

Če ste stari 16 let ali starejši

Če ste stari 15 let ali mlajši
25  POJDITE NA 26

 POJDITE NA 51

To vprašanje  
je namenoma prazno.  POJDITE NA 18

17

Navedite svoj glavni jezik

 Angleščina

 Drugo, navedite (vključno z znakovnimi jeziki)

18
 POJDITE NA 20

Kako dobro govorite angleško?

Zelo dobro Dobro Ne dobro Sploh ne

19

Navedite svoje versko prepričanje

 To vprašanje je prostovoljno.

 Ateizem

 Krščansko (vključno s katoliškim, protestantskim in 
vsemi drugimi oblikami krščanstva) 

 Budistično

 Hindujsko

 Židovsko

 Muslimansko

 Sikovsko

 Katerokoli drugo versko prepričanje, vnesite

16 Ali imate fizične ali duševne težave ali bolezni,  
ki trajajo ali bodo predvidoma trajale  
12 mesecev ali dlje?

 Da

 Ne

22

 POJDITE NA 24

Ali katera od vaših težav ali bolezni zmanjšuje vašo 
sposobnost opravljanja vsakodnevnih dejavnosti?

 Da, močno

 Da, malo

 Sploh ne

23

Ali je spol, s katerim se identificirate, isti kot vaš 
spol, registriran ob rojstvu?

 To vprašanje je prostovoljno.

 Da

 Ne, vnesite spolno identiteto

27

Kaj od naslednjega najbolje opisuje vašo  
spolno usmerjenost?
 To vprašanje je prostovoljno.

 Heteroseksualna

 Homoseksualna

 Biseksualna

 Druga spolna usmerjenost, navedite

26

Ali skrbite za ali zagotavljate podporo osebi, ker 
ima ta dolgoročne fizične ali duševne težave ali 
bolezni ali težave, povezane z ostarelostjo?

 Ne upoštevajte stvari, ki jih počnete v okviru svoje  
plačane zaposlitve.

 Ne

 Da, 9 ur na teden ali manj

 Da, od 10 do 19 ur na teden

 Da, od 20 do 34 ur na teden

 Da, od 35 do 49 ur na teden

 Da, več kot 50 ur na teden

24

Katere potne liste imate?

 Označite vse ustrezno.

 Združeno kraljestvo

 Irska

 Drugo, navedite

 ALI nobenega

20

Kakšno je vaše splošno zdravstveno stanje?

Zelo dobro Dobro Srednje Slabo Zelo slabo

21
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Stran 10

Ali ste opravili vajeništvo?

 Na primer poklicno, nadaljevalno, osnovno, sodobno

 Da  Ne

29

Ali ste v zadnjih sedmih dnevih delali kaj  
od navedenega?
 Označite vse ustrezno.

 Vključite priložnostno ali začasno delo, tudi če ste ga 
opravljali le eno uro.

 Delo v okviru redne zaposlitve

 Samozaposlitev ali samostojno delo

 Začasna odsotnost z dela zaradi bolezni,  
dopusta ali začasne odpustitve

 Na materinskem ali  
očetovskem dopustu

 Opravljanje  
kakršnegakoli plačanega dela

 ALI nič od navedenega

33

 POJDITE NA 39
 POJDITE NA 39

 POJDITE NA 39

 POJDITE NA 39

 POJDITE NA 39

Kaj od naslednjega opisuje to, kar ste počeli  
v zadnjih sedmih dneh?

 Označite vse ustrezno.

 V pokoju (ne glede na to, ali prejemate pokojnino ali ne)

 Študij

 Skrb za dom ali družino

 Dolgoročna bolezen ali invalidnost

 Drugo

34

Ali ste v zadnjih štirih tednih aktivno iskali 
kakršnokoli plačano delo?

 Da

 Ne

35

Če bi zaposlitev postala na voljo zdaj, ali bi jo 
lahko začeli v roku dveh tednov?

 Da

 Ne

36

Ali ste v zadnjih sedmih dnevih čakali na začetek 
zaposlitve, ki ste jo že sprejeli?

 Da

 Ne

37

Ste kadarkoli opravljali plačano delo?

 Da, v zadnjih 12 mesecih

 Da, vendar ne v zadnjih 12 mesecih

 Ne, nikoli nisem bil(-a) zaposlen(-a)

38

 POJDITE NA 51

Ali ste pridobili kvalifikacije na diplomski ali višji 
stopnji?
 Na primer univerzitetna diploma, osnovna diploma, 
HND ali HNC, NVQ level 4 in višja, pedagogika ali 
zdravstvena nega

 Da  Ne

30

Ali ste v preteklosti služili v oboroženih silah ZK?

 Trenutno aktivne osebe morajo označiti samo »ne«.

 Da, v preteklosti sem služil(-a) v rednih oboroženih silah

 Da, v preteklosti sem služil(-a) v rezervnih 
oboroženih silah

 ALI ne

32

Ste dosegli kakšne druge kvalifikacije?

 Označite vse ustrezno.

GCSEs ali enakovredno

 5 ali več GCSEs (A*–C, 9–4), O levels (uspešno 
opravljeno) ali CSEs (ocena 1)

 Katerikoli drugi GCSEs, O levels ali CSEs (katerakoli 
ocena) ali program Basic Skills

AS, A level ali enakovredno

 2 ali več A levels, 4 ali več AS levels

 1 A level, 2–3 AS levels

 1 AS level

NVQ ali enakovredno

 NVQ level 3, BTEC National, OND ali ONC,  
City and Guilds Advanced Craft

 NVQ level 2, BTEC General, City and Guilds Craft

 NVQ level 1

ALI drugo ali brez kvalifikacij

 Katerekoli druge kvalifikacije, katerih enakovrednost  
ni znana

 Brez kvalifikacij

31

Naslednja skupina vprašanj se nanaša na  
vaše kvalifikacije.

 Zabeležite vse kvalifikacije, ki ste jih kadarkoli prejeli  
v Angliji, Walesu ali drugje po svetu, vključno  
z enakovrednimi kvalifikacijami, tudi če jih zdaj ne uporabljate.

28

Odgovorite preostala vprašanja o vaši glavni zaposlitvi, 
če niste zaposleni, pa o vaši zadnji glavni zaposlitvi.

 Vaša glavna zaposlitev je zaposlitev, ki jo običajno 
opravljate (ste jo opravljali) največje število ur.

39
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Stran 11

Kakšen je (bil) status vaše zaposlitve v okviru  
vaše glavne zaposlitve?

 Zaposlen(-a)

 Samozaposlen(-a) ali samostojno zaposlen(-a) brez zaposlenih

 Samozaposlen(-a) z zaposlenimi

40

Koliko ur na teden običajno delate v okviru  
vaše glavne zaposlitve?
 Vključite plačane in neplačane nadure.

0 do 15 16 do 30 31 do 48 49 ali več

47

Kje večinoma delate?

 Na delovnem mestu ali pa se zglasim v depoju

 Doma ali od doma

 Na objektu nad morjem

 Nimam stalnega kraja

49

 POJDITE NA 51
 POJDITE NA 51

Navedite naslov svojega delovnega mesta ali depoja50

Kako običajno hodite na delo?

 Označite samo eno polje za najdaljši del, glede na 
razdaljo, vaše običajne poti na delo.

 Večinoma delam doma ali od doma

 Podzemna železnica, lahka železnica, tramvaj

 Vlak

 Avtobus, mini avtobus ali medkrajevni avtobus

 Taksi

 Motorno kolo, vespa ali moped

 Voznik avtomobila ali kombija

 Potnik v avtomobilu ali kombiju

 Kolo

 Peš

 Drugo

48

Kako se imenuje (se je imenovala) organizacija  
ali podjetje, v katerem delate (ste delali)?
 Če ste (bili) samozaposleni v lastnem podjetju,  
navedite svoje poslovno ime.

 ALI ni organizacije ali delam (sem delal(-a)) za  
fizično osebo

41

Kakšen je (bil) polni naziv vašega delovnega mesta?

 Na primer, prodajalec v maloprodaji (RETAIL ASSISTANT), 
čistilec poslovnih prostorov (OFFICE CLEANER), okrožna 
medicinska sestra (DISTRICT NURSE), učitelj v osnovni šoli 
(PRIMARY SCHOOL TEACHER)

 Ne navedite svoje stopnje ali plačilnega razreda.

42

Na kratko opišite, kaj delate (ste delali) v okviru  
svoje glavne zaposlitve.

43

Ali vsak dan nadzorujete ali spremljate (ste 
nadzorovali ali spremljali) delo drugih zaposlenih?

 Da  Ne

45

 POJDITE NA 51

Kaj je (bila) glavna dejavnost vaše organizacije,  
podjetja ali samostojnega dela?
 Na primer, prodaja oblačil na drobno (CLOTHING RETAIL), 
splošna bolnišnica (GENERAL HOSPITAL), osnovnošolsko 
izobraževanje (PRIMARY EDUCATION), prodaja živil na 
debelo (FOOD WHOLESALE)

 Če ste (bili) javni uslužbenec, vnesite CIVIL SERVICE.

 Če ste (bili) uradnik lokalne vlade, vnesite  
LOCAL GOVERNMENT in navedite ime svojega oddelka  
pri lokalni upravi.

44

Če ste imeli službo v zadnjem tednu

Če ste bili v zadnjem  
tednu začasno odsotni z dela

Če v zadnjem tednu niste imeli službe

46  POJDITE NA 47

 POJDITE NA 47
 POJDITE NA 51

Vprašanj o osebi 1 ni več.

 POJDITE NA  vprašanja o osebi 2
ALI, če v tem gospodinjstvu ni nobene druge osebe

 POJDITE NA  vprašanja za obiskovalca na zadnji strani

ALI, če tukaj čez noč ne ostane noben obiskovalec

 POJDITE NA  izjavo na prvi strani

51

Poštna številka

Vprašanja o posamezniku — nadaljevanje za osebo 1



Stran 12 (stran 32 vprašalnika)

Koliko obiskovalcev ste vključili v vprašanje H5?

 Od enega do treh obiskovalcev – odgovorite na vprašanja od V1 do V4 spodaj za vsakega obiskovalca.

 Štiri ali več obiskovalcev – odgovorite na vprašanja od V1 do V4 spodaj za prve tri obiskovalce, nato pa pojdite na  
www.census.gov.uk ali pokličite 0800 141 2021 in prosite za dodatni vprašalnik.

Navedite ime te osebeV1

Navedite ime te osebeV1

Navedite ime te osebeV1

Navedite običajni naslov te osebe v ZK

 ALI zunaj ZK, navedite državo

V4

Navedite običajni naslov te osebe v ZK

 Isti naslov kot za obiskovalca A

 ALI zunaj ZK, navedite državo

V4

Navedite običajni naslov te osebe v ZK

 Isti naslov kot za obiskovalca A

 ALI zunaj ZK, navedite državo

V4

Navedite datum rojstva te osebeV2

Navedite datum rojstva te osebeV2

Navedite datum rojstva te osebeV2

Navedite spol te osebe

 Ženski  Moški

V3

Navedite spol te osebe

 Ženski  Moški

V3

Navedite spol te osebe

 Ženski  Moški

V3

Obiskovalec A

Obiskovalec B

Obiskovalec C

Zdaj  POJDITE NA izjavo na prvi strani

Ime

Ime

Ime

Priimek

Priimek

Priimek

Dan Mesec Leto

Dan Mesec Leto

Dan Mesec Leto

Poštna številka

Poštna številka

Poštna številka

V
Vprašanja za obiskovalca



xv

Popis prebivalstva 2021: uporaba vaših podatkov ob 
hkratnemu varstvu vaše zasebnosti

Mi (ONS) bomo zbrali in uporabili podatke iz vašega vprašalnika, da nam bodo pomagali 
pri ustvarjanju podrobne trenutne slike naše družbe. Statistični podatki, ki jih izdelamo 
na podlagi popisa prebivalstva v Angliji in Walesu, vladam in lokalnim upravam 
pomagajo pri načrtovanju in financiranju lokalnih storitev, kot so izobraževanje, 
zdravniške ordinacije in ceste. To nam dopušča zakon (Zakon o popisu prebivalstva iz 
leta 1920). Popis prebivalstva je obvezen in če informacij ne posredujete ali posredujete 
napačne informacije, storite kaznivo dejanje. Zaradi tega vas lahko sodno preganjajo.  
Z namenom zaščite anketirancev in anketarjev lahko zabeležimo podatke o nepremičnini 
ali posamezniku. Zbrali bomo informacije o načinu, na katerega osebe izpolnijo 
vprašalnike prek spleta, da bi lahko izboljšali naše spletne storitve.

Kdo ima dostop do informacij?
Popis prebivalstva bodo na podlagi našega naloga izvajale tretje osebe. Nekateri 
podatki bodo naknadno morda dani na voljo akreditiranim raziskovalcem, kjer je to 
zakonito in obstaja jasna vrednost za javnost. V okviru naših statističnih podatkov ali 
drugih raziskav osebe ne bodo identificirane. Več informacij je na voljo na spletnem 
mestu ONS. 

Kako dolgo se hranijo osebni podatki?
Hranimo minimalno količino osebnih podatkov, ki so potrebni za izpolnitev namenov, 
za katere so bili prvotno zbrani. Kjer je to primerno, bomo osebne podatke izbrisali 
ali jih pretvorili v anonimne. Nabor podatkov o odgovorih, posredovanih v popisu 
prebivalstva, bomo hranili in upravljali v nacionalnih arhivih 100 let. 

Vaše pravice
Imate zakonsko pravico, da od vsakega upravljavca, ki hrani vaše podatke, zahtevate 
dostop do informacij, ki jih hrani o vas; zahtevate popravek napačnih informacij, ki se 
hranijo o vas; in ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. Morda imate pravico, da 
od vsakega upravljavca zahtevate izbris osebnih podatkov, ki jih hrani o vas; da preneha 
z obdelavo vaših osebnih podatkov; in da informacije, ki jih hrani o vas, posreduje 
drugemu upravljavcu. Če se podatki hranijo izključno za statistične namene, nam 
zahtevi morda ni treba ugoditi. Če želite uveljaviti katero od vaših zakonskih pravic kot 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, se obrnite na našo pooblaščeno 
osebo za varstvo podatkov. 

Stiki:
Upravljavec podatkov: 01329 444972 census.customerservices@ons.gov.uk Census 
Customer Services, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, 
Fareham, Hampshire, PO15 5RR
Pooblaščena oseba za varstvo podatkov ONS: 0845 601 3034 DPO@statistics.gov.uk  
Data Protection Officer, Office for National Statistics, Segensworth Road, Titchfield, 
Fareham, Hampshire, PO15 5RR 
Urad informacijskega pooblaščenca: 0303 123 1113 casework@ico.org.uk  
Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow,  
Cheshire, SK9 5AF 
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