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Mikrocenzus 2016 

Vprašanja in možni odgovori  

na elektronskem vprašalniku o stanovanju 
Posredovanje podatkov je na podlagi Zakona s številko X. iz leta 2015 obvezno. 

Podatki se lahko uporabljajo le za statistične namene. 

 
Naslov stanovanja 
 
1. Kakšen je tip poslopja? 

– družinska hiša, 1-3-stanovanjska hiša 
– štiri ali večstanovanjska hiša 
– počitniški domüdülőépület 
– ni stanovanjska stavba (npr. javna ustanova, pisarna, tovarniško poslopje) 

 
2. Kakšen je tip bivalnih prostorov? 

– stanovanje (tudi družinska hiša) 
– letoviška hiša 
– drugo (npr. poslovni prostor, prikolica) 

 
3. Kdaj je bilo stanovanje zgrajeno? 

– 1919 pred 
– 1919–1945 
– 1946–1960 
– 1961–1970 
– 1971–1980 
– 1981–1990 
– 1991–2000 
– 2001–2011 
– leta 2012 ali kasneje 
– ne ve 

 
4. Iz česa je bilo stanovanje zgrajeno? 

– opeka, kamen, predelne stene 
– srednji ali veliki blok opeke, liti beton 
– opaž 
– les 
– ilovica, blato itd., z grundiranjem 
– ilovica, blato itd., brez grundiranja 
– drugo 
– ne ve 

 
5. Kako uporabljate stanovanje? 

– redno, kot glavno prebivališče, kot dom 
– uporabljajo ga le občasno ali drugotno 
– za druge namene (npr. kot pisarno, ordinacijo) 
– stanovanje je prazno, ni stanovalca 

 
6. Kdo je lastnik stanovanja? 

– fizična oseba z madžarskem državljanstvom 
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– fizična oseba s tujim državljanstvom 
– lokalna samouprava 
– druga ustanova, organizacija (npr. podjetje, podjetništvo, cerkev) 

 

7. Kako velika je osnovna površina? 
Ne vštejte kleti, podstrešja, garaže, odprtega balkona in terase! V primeru večetažnega 
stanovanja upoštevajte vse etaže! 

… m2 
 
8. Prostori v stanovanju: 
Večnamenske prostore razdelite na podlagi njihove uporabe (npr. ameriško kuhinjo delite na 
kuhinjo in sobo). 

8.1.  soba (večja kot 12 m²) … kom 
8.2.  soba (12 m² ali manjša) … kom 
8.3.  kuhinja (4 m² ali večja) … kom 
8.4.  kuhinja (manjša kot 4 m²) … kom 
8.5.  kopalnicafürdőszoba … kom 
8.6.  stranišče z vodnim izpiranjem (v kopalnici ali posebnem prostoru) …kom 

 
9. Kako poteka v stanovanju 

9.1. oskrba z vodo? 
– iz omrežnega, javnega vodovoda 
– iz domačega vodovoda (npr. iz vodnjaka s črpalko) 
– v stanovanju ni vode iz glavnega vodovodnega omrežja 

 
9.2. oskrba s toplo vodo? 

– iz daljnovoda 
– iz kotla za centralno kurjavo, iz električnega ali plinskega bojlerja, iz kuhinjskega 

vodnega grelca, na drug način 
– ni tekoče tople vode 

 
10. Kam odvajate odpadne vode iz stanovanja? 

– v javno kanalizacijo 
– v domačo kanalizacijo (v zaprto skladišče odplake, digestor) 
– v drugo mesto ali ni odvajanja odpadnih voda 

 
11. Kako ogrevate?  

– posebej po prostorih s konvektorji, s pečjo 
– centralno ogrevanje s kotlom ali drugo opremo za eno stanovanje 
– centralno ogrevanje s kotlom ali drugo opremo za več stanovanj 
– z daljinskim ogrevanjem (iz centralnega toplovoda)  
– ni ogrevalne možnosti 

 
12. S čim ogrevate stanovanje? (Lahko označite največ dva odgovora!) 

– z omrežnim plinom (iz plinovoda) 
– s PB-plinom iz plinohrama 
– s PB-plinom iz jeklenke 
– z lesom 
– s premogom 
– z elektriko 
– s kurilnim oljem 
– z obnovljeno energijo, in sicer: 
– z drugim kurilnim materialom, in sicer:  

 



 
 

3 
 

13. Kakšni vzdrževalni ali prenovitveni posegi oziroma posodobitve so bile v 
stanovanju izvedene v preteklih 10-ih letih? 
V primeru večstanovanjskih zgradb upoštevajte tudi izvedbo toplotne izolacije oz. prenovo! 

 
13.1. notranje pleskanje, namestitev tapet: da/ne 
13.2. zamenjava, popravilo oblog: da/ne 
13.3. toplotna izolacija (npr. zidovi, streha, pod): da/ne 
13.4. zunanja prenova (npr. pleskanje, barvanje): da/ne 
13.5. namestitev novih merilnikov (ne upoštevajte zamenjav): da/ne 
13.6. zamenjava strojne opreme (npr. radiator, električni grelnik za vodo, klima): da/ne 
13.7. posodobitev sistema ogrevanja (npr. vzpostavitev centralnega ogrevanja, 

posodobitev kotla, uporaba obnovljivih kuriv): da/ne 
13.8. namestitev klime: da/ne 
13.9. izgradnja komunalne infrastrukture (npr. priklop na plin, kanalizacijo): da/ne 
13.10. posodobitev obstoječe komunalne infrastrukture (voda, plin, elektrika): da/ne 
13.11. ureditev novih prostorov (npr. ureditev kopalnice, povečanje števila ali 

površine prostorov, ureditev podstrešnih prostorov): da/ne 
13.12. zamenjava vrat, oken: da/ne 
13.13. v stanovanju so bila opravljena druga prenovitvena dela in sicer:  … 

 
 
Število oseb, ki živijo v stanovanju 
Eno osebo upoštevajte le enkrat. 
 
14.1. Število oseb, ki živijo na naslovu stanovanja kot v glavnem prebivališču: 
(tisti, ki ponavadi ali v večini časa prenočujejo v tem stanovanju, od tukaj hodijo v šolo, 
službo itd.) 

… oseb 
 
14.2. Število oseb, ki bivajo začasno v tujini: 
(tisti, ki imajo glavno prebivališče na tem naslovu, ampak začasno živijo v 
tujini in celotno trajanje bivanja v tujini predvidoma ni daljši kot 12 mesecev) 

… oseb 
 
14.3. Število oseb, ki hodijo domov občasno: (tisti, ki imajo glavno prebivališče na tem 
naslovu, ampak bivajo v dijaškem/študentskem domu, delavskem domu, podnajemu, in se 
zato le občasno (npr. tedensko, dvotedensko, mesečno) vračajo na ta naslov 
prebivališča) 

… oseb 
 
Na vašem naslovu je potrebno izpolniti ..... komadov vprašalnikov (kolikor oseb ste 
označili pri vprašanjih 14.1., 14.2. in 14.3.) 
 
15.  Koliko gospodinjstev sestavljajo te osebe? 

… gospodinstev 
 
16. Število oseb, ki živijo trajno v tujini: 
(tisti, ki imajo glavno prebivališče na tem naslovu, ampak živijo v tujini in celotno trajanje 
bivanja v tujini že preseglo ali bo preseglo 12 mesecev) 

… oseb 
 


