SEZNAM KAZALNIKOV BLAGINJE
Področje blaginje
1.

MATERIALNA
BLAGINJA

Podpodročje blaginje
1.1. Dohodki prebivalstva

1.2. Premoženje
prebivalstva in
ekonomska varnost

1.3. Revščina in socialna
izključenost

1.4. Potrošnja

1.5. Delo in zaposlitev

Šifra
kazalnika
1.1.0

Rang
kazalnika
Vodilni

1.1.1
1.1.2
1.1.3

Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

1.1.4

Dopolnilni

Bruto prilagojeni razpoložljivi dohodek gospodinjstev in NPISG na
prebivalca, v evrih in v SKM
Povprečna mesečna bruto plača, v evrih
Povprečne pokojnine (bruto/neto) na prejemnika, v evrih in v SKM
Neenakost porazdelitve dohodka: razmerje kvintilnih razredov (80/20),
razmerje
Neenakost porazdelitve dohodka: Ginijev količnik, v %

1.2.0

Vodilni

Obseg finančnih sredstev na prebivalca, v evrih

1.2.1
1.2.2
1.2.3

Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Zadolženost prebivalstva, v %
Vrednost stanovanjskega sklada v lasti gospodinjstev, v evrih
Obseg premij življenjskih zavarovanj v BDP, v %

1.3.0

Vodilni

Stopnja tveganja revščine, v %

1.3.1
1.3.2

Dopolnilni
Dopolnilni

Kako gospodinjstva preživijo s svojimi prihodki, v %
Stopnja materialne prikrajšanosti, v %

1.4.0

Vodilni

1.4.1

Dopolnilni

1.4.2
1.4.3

Dopolnilni
Dopolnilni

Končna potrošnja gospodinjstev in NPISG na prebivalca , nacionalni
koncept, v evrih in v SKM
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca, nacionalni koncept, v evrih
in v SKM
Potrošnja gospodinjstev na prebivalca, domači koncept, v SKM
Potrošnja gospodinjstev na prebivalca, domači koncept / struktura
potrošnje gospodinjstev, v evrih (%)

1.5.0
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
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Kazalnik

Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev v starostni skupini 20-64 let, v %
Stopnja delovne aktivnosti mladih (starostna skupina 20-24 let), v %
Stopnja delovne aktivnosti starejših (starostna skupina 55-64 let), v %
Povprečno število dejansko opravljenih ur na teden, v urah
Zaposlene osebe z začasnimi zaposlitvami, v %
Stopnja tveganja revščine delovno aktivnih, v %
Stopnja brezposelnosti, starostna skupina 15-74 let, v %

2.

DRUŽBENA
BLAGINJA

1.5.7

Dopolnilni

Stopnja dolgotrajne brezposelnosti, v %

1.6. Stanovanja

1.6.0
1.6.1
1.6.2

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Stopnja stanovanjske prikrajšanosti, v %
Stopnja prenaseljenosti stanovanja, v %
Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški, v %

2.1. Zadovoljstvo/sreča

2.1.0

Vodilni

Zadovoljstvo z življenjem, v %

2.1.1

Dopolnilni

Sreča, povprečna ocena

2.2.0
2.2.1
2.2.2
2.2.3

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

2.2.4

Dopolnilni

2.2.5
2.2.6

Dopolnilni
Dopolnilni

2.2.7
2.2.8

Dopolnilni
Dopolnilni

Delež prebivalstva z vsaj srednješolsko izobrazbo, v %
Delež prebivalstva s terciarno izobrazbo, v %
Delež terciarno izobraženih v starosti 30-34 let, v %
Delež diplomantov naravoslovja, matematike in tehnike v skupnem številu
diplomantov terciarnega izobraževanja, v %
Bralna, naravoslovna in matematična pismenost (dosežki 15-letnikov na
lestvici PISA), v točkah
Delež mladih osipnikov, v %
Vključenost otrok v predšolsko vzgojo in izobraževanje od 4. leta starosti do
začetne starosti za vstop v obvezno izobraževanje, v %
Vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje, v %
Delež mladih, ki niso zaposleni, niti niso vključeni v izobraževanje ali
usposabljanje, v %

2.3.0
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

2.3.8

Dopolnilni

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, (moški, ženske), število let
Zdrava leta življenja ob rojstvu, (moški, ženske), število let
Izgubljena leta potencialnega življenja, (moški, ženske), število let
Umrljivost zaradi raka, na 100.000 prebivalcev, število
Umrljivost zaradi samomora, na 100.000 prebivalcev, število
Delež otrok s prekomerno telesno težo (med 6 in 15 leti), v %
Delež rednih kadilcev, starih 15 let in več, v %
Nezadovoljene potrebe po zdravljenju, delež populacije v dohodkovnem
razredu, v %
Samoocena oviranosti prebivalstva nad 65 let, v %

2.4.0
2.4.1
2.4.2
2.4.3

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Zaupanje v institucije (parlament, vlado, politične stranke, EU), v %
Zaupanje v pravni sistem, povprečna ocena
Zadovoljstvo z delovanjem demokracije, povprečna ocena
Udeležba na volitvah, v %

2.2. Izobraževanje

2.3. Zdravje

2.4. Družbena klima
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2.4.4
2.4.5
2.4.6

Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Zastopanost žensk v parlamentu, v %
Zaupanje drugim ljudem, povprečna ocena
Stiki s sorodniki, prijatelji, kolegi, v %

2.5.0
2.5.1

Vodilni
Dopolnilni

2.5.2

Dopolnilni

2.5.3
2.5.4

Dopolnilni
Dopolnilni

Umrljivost zaradi napadov, na 100.000 prebivalcev, število
Delež oseb oziroma njihovih družinskih članov, ki so bile v zadnjih petih
letih žrtev vloma ali fizičnega napada, v %
Delež oseb, ki se počutijo varne, kadar zvečer hodijo sami po svoji soseski,
v%
Umrljivost zaradi prometnih nesreč, na 100.000 prebivalcev, število
Zaupanje v policijo, povprečna ocena

2.6. Komunikacije

2.6.0
2.6.1
2.6.2

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Širokopasovni dostop do interneta v gospodinjstvih, v %
Razširjenost mobilne telefonije, število naročnikov na 100 prebivalcev
Delež posameznikov, ki uporabljajo internet z javnimi institucijami, v %

2.7. Kultura in prosti čas

2.7.0
2.7.1

Vodilni
Dopolnilni

2.7.2

Dopolnilni

2.7.3

Dopolnilni

2.7.4

Dopolnilni

Zadovoljstvo s porazdelitvijo časa (služba, druge stvari), povprečna ocena
Delež oseb, ki so zaradi količine časa, ki so ga prebili v službi, vsaj večkrat
na mesec s težavo izpolnili svoje družinske obveznosti, v %
Delež oseb, starih 15 let in več, ki vsaj enkrat na teden berejo tiskane
medije, poslušajo radio in gledajo televizijo, v %
Povprečno število izposojenih enot knjižničnega gradiva iz splošnih knjižnic
na prebivalca, število
Povprečno število obiskov kulturnih prireditev na prebivalca, število

3.1.0

Vodilni

Indeks ptic kmetijske krajine, indeks

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Evropsko pomembne vrste – stanje ohranjenosti, v %
Območja Natura 2000, v %
Pozidane površine, v %
Površina kmetijskih zemljišč v uporabi, v %

3.2.0

Vodilni

3.2.1

Dopolnilni

3.2.2
3.2.3
3.2.4

Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Izpostavljenost prebivalcev mest prekomerni onesnaženosti zraka z delci, v
µg/m3
Izpostavljenost prebivalcev mest prekomerni onesnaženosti zraka z
ozonom, v µg/m3
Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, indeks
Izpusti predhodnikov ozona, indeks
Izpusti delcev, indeks

2.5. Osebna varnost

3.

OKOLJSKA
BLAGINJA

3.1. Površje in ekosistemi

3.2. Zrak
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3.3. Voda

Nitrati v podzemni vodi, v mg/l
Kakovost pitne vode, v %
Količina načrpane vode na prebivalca, v m3
Količinsko obnavljanje podzemne vode, letna povprečja obnovljive količine
podzemne vode v plitvih vodonosnikih, v mm/leto
Kakovost voda, v %
Čiščenje komunalnih odpadnih voda, v %

3.3.0
3.3.1
3.3.2
3.3.3

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni
Dopolnilni

3.3.4
3.3.5

Dopolnilni
Dopolnilni

3.4.0

Vodilni

3.4.1

Dopolnilni

Opozorila o izrednih vremenskih dogodkih, število dni v državi na leto,
indeks
Izpusti toplogrednih plinov na prebivalca, v tonah (CO2 ekvivalenta)

3.5. Energetski viri

3.5.0

Vodilni

Delež energije iz obnovljivih virov v bruto rabi končne energije, v %

3.6. Ne-energetski viri

3.6.0

Vodilni

Domača poraba snovi na prebivalca, v t

3.7. Odpadki

3.7.0
3.7.1
3.7.2

Vodilni
Dopolnilni
Dopolnilni

Količina odloženih komunalnih odpadkov na prebivalca, v kg
Količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca, v kg
Količina nastalih odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, v tonah

3.4. Podnebje

Opomba: V tem pregledu je navedena le trimestna šifra kazalnika. Nekateri vodilni in dopolnilni kazalniki so sestavljeni, zanje je v podatkovni bazi uporabljena štirimestna šifra.
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