NAZIV KAZALNIKA: Zadovoljstvo s porazdelitvijo časa (služba, druge stvari)
ENOTA MERE: povprečna ocena
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Kultura in prosti čas
2.7.0 (vodilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri povprečno zadovoljstvo polnoletnih oseb s porazdelitvijo časa med tistega, ki ga porabijo
DEFINICIJA KAZALNIKA
za službo in tistega, ki ga porabijo za druge stvari v življenju.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Podatki so pridobljeni v okviru raziskave Slovensko javno mnenje (SJM).
Vprašanje: »Kako zadovoljni ste s porazdelitvijo svojega časa med tistega, ki ga porabite za službo in tistega, ki ga porabite za druge
stvari v življenju?« Ocene: 0 (izjemno nezadovoljen) – 10 (izjemno zadovoljen)
Prikaz za skupino evropskih držav, prikazuje skupni povprečni rezultat 14 držav, ki so doslej sodelovale v petih valovih raziskave
(2002–2010). Čeprav je teh držav različno veliko v vsakem valu (lahko tudi do 27), se primerjalno osnovo za t.i. evropsko povprečje
zdi smiselno prikazovati na vzorcu tistih držav, so v skupni mednarodni bazi večinoma prisotne – od prvega vala naprej. Te države
so: Belgija, Nemčija, Danska, Španija, Finska, Francija, Velika Britanija, Madžarska, Irska, Nizozemska, Poljska, Portugalska,
Švedska in Slovenija. Za potrebe primerljivosti in reprezentativnosti na ravni držav so vsi podatki uteženi s t.i. "design weight" utežjo
(utež verjetnosti izbora vsakega posameznika znotraj nacionalnih vzorcev). Za prikaz skupnega povprečja ali povprečnega deleža za
skupino (14) vključenih držav pa je izbran podatek, ki predstavlja povprečje nacionalnih povprečij ali deležev (odvisno od merskega
tipa indikatorja) ne glede na velikost nacionalnih vzorcev ali velikost države.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.
DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve):
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: da
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey, ki jo za Slovenijo izvaja Center za proučevanje
javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani
Časovna serija: od leta 2006
Frekvenca objavljanja: na vsakih nekaj let
Okvirni datum objave letnega podatka: jeseni
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey, ki jo za Slovenijo izvaja Center za proučevanje
javnega mnenja in množičnih komunikacij (CJMMK) pri Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani.
Časovna serija: od leta 2006
Frekvenca objavljanja: na štiri leta
Okvirni datum objave letnega podatka: jeseni
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
http://www.cjm.si/; preračuni CJMMK pri FDV
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viri)

http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravili: Teja Rutar (SURS) in Tanja Čelebič (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Delež oseb, ki so zaradi količine časa, ki so ga prebili v službi, vsaj večkrat na mesec s težavo izpolnili svoje družinske obveznosti
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Kultura in prosti čas
2.7.1 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri delež zaposlenih, ki so zaradi količine časa, ki so ga prebili v službi, vsaj večkrat na
DEFINICIJA KAZALNIKA
mesec s težavo izpolnili svoje družinske obveznosti. Kazalnik meri težave pri usklajevanju dela in družinskih obveznosti.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vir za podatke za kazalnik je raziskava European Quality of Life Survey – EQLS.
Vprašanje (Q 12 b v vprašalniku 2012) se glasi: »Kako pogosto se vam je v zadnjih 12 mesecih zgodilo kaj od naslednjega? Zaradi
količine časa, ki sem ga prebil(a) v službi, sem s težavo izpolnil(a) svoje družinske obveznosti.« Možni odgovori so: večkrat na teden,
večkrat na mesec, večkrat na leto, manj pogosto/redkeje, nikoli, ne vem, zavrnitev.
V imenovalcu so zajete samo zaposlene osebe oziroma osebe, ki so plačane za svoje delo. V števcu so zajeti odgovori večkrat na
teden in večkrat na mesec.
EQLS 3 (2012): v raziskavo European Quality of Life Survey – EQLS so zajeti: prebivalci, stari 18 let in več, ki bivajo v izbrani državi
vsaj šest mesecev, ki govorijo uradni jezik izbrane države vsaj tako dobro, da lahko odgovarjajo na vprašanja v vprašalniku in bivajo
v zasebnih stanovanjih. Osebe, ki bivajo v ustanovi (na primer vojašnica, zapor, bolnišnica), niso zajete v raziskavo.
V raziskavo EQLS 3 (2012) je bilo zajetih 27 držav članic EU in 7 držav kandidatk ali držav predpristopnic (Hrvaška, Islandija, NJR
Makedonija, Črna gora, Kosovo, Srbija in Turčija). V raziskavo EQLS 2 (2007) je bilo zajetih 27 držav članic EU in Norveška ter tri
države kandidatke (Turčija, Makedonija in Hrvaška). V raziskavo EQLS 1 (2003) je bilo zajetih 15 starih članic EU, 10 članic
kandidatk, ki so bile pridružene v letu 2004, Bolgarija, Romunija in Turčija.
Za leta 2003, 2007 in 2012 je prikazano povprečje EU-27. Za EU-27 je prikazano tehtano povprečje.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno vpliva na blaginjo.
DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve):
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu in starosti.
Vir podatkov: European Quality of Life Survey - EQLS (Evropska raziskava o kakovosti življenja)
Časovna serija: od leta 2003
Frekvenca objavljanja: raziskava se izvaja na vsaka 4 leta.
Okvirni datum objave letnega podatka: različno; EQLS 3 (november), EQLS 2 (marec), EQLS 1 (junij)
Ažurnost objavljanja: različno; EQLS 3 (objava 2012: t-0), EQLS 2 (objava 2009: t-2), EQLS 1 (objava 2005: t-2)
Vir podatkov: European Quality of Life Survey- EQLS (Evropska raziskava o kakovosti življenja). Raziskavo EQSL izvaja Eurofound
- The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions ( Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in
delovnih pogojev)
Časovna serija: od leta 2003

3

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Frekvenca objavljanja: raziskava se izvaja na vsaka 4 leta
Okvirni datum objave letnega podatka: različno; EQLS 3 (november), EQLS 2 (marec), EQLS 1 (junij)
Ažurnost objavljanja: različno; EQLS 3 (2012: t-0), EQLS 2 (2009: t-2), EQLS 1 (2005: t-2)
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
European Quality of Life Surveys (EQLS): http://www.eurofound.europa.eu/surveys/eqls/index.htm

Pripravila: Tanja Čelebič (UMAR)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Delež oseb, starih 15 let in več, ki vsaj enkrat na teden berejo tiskane medije, poslušajo radio in gledajo televizijo
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Kultura in prosti čas
2.7.2 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri delež državljanov, starih 15 let in več, ki berejo tiskane medije vsaj enkrat na teden.
DEFINICIJA KAZALNIKA
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): V raziskavo so zajeti državljani, stari 15 let in več. Vprašanje se je glasilo: »Ali mi
lahko, prosim poveste, kako pogosto (a) berete tiskane medije, (b) poslušate radio in (c) gledate televizijo?« Možni odgovori so: vsak
dan (skoraj vsak dan), dvakrat ali trikrat na teden, približno enkrat na teden, dvakrat ali trikrat na mesec, redko, nikoli, brez dostopa,
brez odgovora. Pri prikazanem kazalniku so zajeti odgovori vsak dan (skoraj vsak dan), dvakrat ali trikrat na teden in približno enkrat
na teden.
V povprečje EU-27 so zajeti odgovori respodentov na grškem delu Cipra, ne pa tudi odgovori respodentov na turškem delu.
Povprečje EU-27 je tehtano povprečje.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.
DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve):
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: ne
Vir podatkov: Eurobarometer
Časovna serija: od leta 2010
Frekvenca objavljanja: vsako leto
Okvirni datum objave letnega podatka: spomladi
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurobarometer
Časovna serija: od leta 2010
Frekvenca objavljanja: vsako leto
Okvirni datum objave letnega podatka: spomladi
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Standard Eurobarometer 78, Tables of results. Europeans and Citizenship - Media use in the EU. (2013). Bruselj: Evropska komisija.
Dostopno na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb78/eb78_anxde_en.pdf;
Standard Eurobarometer 76, Tables of results. Public opinion in the European Union. (2012). Bruselj: Evropska komisija. Dostopno
na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb76/eb76_tablesresults_en.pdf;
Standard Eurobarometer 74, Tables of results. Public opinion in the European Union. (2011). Bruselj: Evropska komisija. Dostopno
na: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb74/eb74_anx_full_fr.pdf

Pripravila: Tanja Čelebič (UMAR)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Povprečno število izposojenih enot knjižničnega gradiva iz splošnih knjižnic na prebivalca
ENOTA MERE: število
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Področje, ki ga kazalnik pokriva: Kultura in prosti čas
2.7.3 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri povprečno število izposojenih enot knjižničnega gradiva iz splošnih knjižnic na prebivalca.
DEFINICIJA KAZALNIKA
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Pri izračunu vrednosti kazalnika se uporabljajo podatki o številu prebivalstva na
dan 30. 6. ali 1. 7.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.
Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve):
DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: statističnih regijah.
Vir podatkov: NUK (redno letno zbiranje podatkov), SURS
Časovna serija: od 50-ih let 20. stoletja; podatki so metodološko primerljivi vsaj od leta 2000 dalje, v bazi so podatki od leta 1996.
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: december
Ažurnost objavljanja: t-2
Vir podatkov: Kazalnik ni mednarodno primerljiv.
Časovna serija:
Frekvenca objavljanja:
Okvirni datum objave letnega podatka:
Ažurnost objavljanja:
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
http://bibsist.nuk.uni-lj.si/statistika/index.php

Pripravila: Teja Rutar in Nadja Svetlin Kastelic (SURS)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Povprečno število obiskov kulturnih prireditev na prebivalca
ENOTA MERE: število
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Kultura in prosti čas
2.7.4 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri obisk kulturnih prireditev in s tem posredno dostopnost kulturnih dobrin in storitev. Zajete
DEFINICIJA KAZALNIKA
so kulturne prireditve v ustanovah:
muzeji, galerije oziroma likovna razstavišča,
gledališča,
kinematografi,
kulturni domovi
orkestri in zbori.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Pri izračunu vrednosti kazalnika se uporabljajo podatki o številu prebivalstva na
dan 1. 7.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika ugodno vpliva na blaginjo.
Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Kazalnik meri udeležbo
prebivalcev v kulturnih dejavnosti in s tem posredno njihovo dostopnost ter kvaliteto preživljanja prostega časa pri posamezniku.
DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Podatki omogočajo prikaz distribucij po: /
Vir podatkov: SURS
Časovna serija: od leta 2004
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: jeseni
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Kazalnik ni mednarodno primerljiv.
Časovna serija:
Frekvenca objavljanja:
Okvirni datum objave letnega podatka:
Ažurnost objavljanja:
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Predlog kazalnika je pripravljen na osnovi podobnega kazalnika v publikaciji Leisure and culture, 2010, str. 39.
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/Dem_soc.asp#10

Pripravile: Teja Rutar (SURS), Nadja Svetlin Kastelic (SURS) in Tanja Čelebič (UMAR)

Datum: marec, 2014
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