NAZIV KAZALNIKA: Umrljivost zaradi napadov na 100.000 prebivalcev
PODROČJE/PODPODROČJE Področja blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Osebna varnost
2.5.0 (vodilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri število umrlih zaradi napadov na 100.000 prebivalcev.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: število

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): število umrlih zaradi napadov (vzroki po MKB-10: X85-Y09, Y871) deljeno s
povprečnim številom prebivalcev v posameznem letu (Eurostatovi podatki), pomnoženo s 100.000.
Kazalnik izračunava Eurostat. Zaradi primerljivosti učinka starosti je bila uporabljena standardna populacija. Standardizirana stopnja
umrljivosti je tehtano povprečje starostno- specifičnih stopenj umrljivosti.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno 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: spolu (skupaj, moški, ženske), starosti (skupaj, 0-64 let, 65+)
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: 1994
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni koledarja objav
Ažurnost objavljanja: t-3
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: od leta 1994 (različno za posamezne države)
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni koledarja objav
Ažurnost objavljanja: t-3
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Podatki so na voljo na Eurostatovi spletni strani med statističnimi podatkovnimi bazami:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_cd_asdr&lang=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/hlth_cdeath_esms.htm

Pripravile: Teja Rutar, Katja Kalin, Darja Šter (SURS)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Delež oseb oziroma njihovih družinskih članov, ki so bile v zadnjih petih letih žrtev vloma ali fizičnega napada
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Osebna varnost
2.5.1 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri delež oseb, starejših od 15 let, ki so odgovorile, da so bile one same oziroma njihovi
DEFINICIJA KAZALNIKA
družinski člani v zadnjih 5 letih žrtev vloma ali fizičnega napada.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vprašanje: Ste bili vi ali kdo od članov vašega gospodinjstva v zadnjih petih letih
žrtev vloma ali fizičnega napada?
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.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno 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: 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 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: Urška Sodja (UMAR)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Delež oseb, ki se počutijo varne, kadar zvečer hodijo sami po svoji soseski
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Osebna varnost
2.5.2 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri delež oseb, starejših od 15 let, ki se počutijo varno, kadar zvečer hodijo sami po svoji
DEFINICIJA KAZALNIKA
soseski.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vprašanje: Kako varno se počutite (bi se počutili), kadar zvečer hodite (ali bi hodili)
sami po vaši soseski? Možni odgovori so: zelo varno, varno, ogroženo, zelo ogroženo, ne vem. Kazalnik zajema odgovore zelo varno
in varno.
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.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
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

Podatki omogočajo prikaz distribucij po (npr. spolu, starosti, kraju): 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 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določen
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
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KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Podatkovne izboljšave:
Preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: Urška Sodja (UMAR)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Umrljivost zaradi prometnih nesreč na 100.000 prebivalcev
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje blaginje: Osebna varnost
2.5.3 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik meri število umrlih v prometnih nesrečah na 100.000 prebivalcev.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: število

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): število umrlih v prometnih nesrečah (vzroki po MKB-10: V01-V99) deljeno s
povprečnim številom prebivalcev v posameznem letu (Eurostatovi podatki), pomnoženo s 100.000.
Kazalnik izračunava Eurostat. Zaradi primerjave z EU-27 smo za prikaz kazalnika izbrali standardizirano stopnjo umrljivosti.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno 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: spolu (skupaj, moški, ženske), starosti (skupaj, 0-64 let, 65+)
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: od leta 1994
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni koledarja objav
Ažurnost objavljanja: t-3
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: od leta 1994 (različno za posamezne države)
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni koledarja objav
Ažurnost objavljanja: t-3
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Podatki so na voljo na Eurostatovi spletni strani med statističnimi podatkovnimi bazami:
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_cd_asdr&lang=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/hlth_cdeath_esms.htm

Pripravile: Teja Rutar, Katja Kalin, Darja Šter (SURS)

Datum: marec, 2014
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NAZIV KAZALNIKA: Zaupanje v policijo
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Družbena blaginja
Podpodročje, ki ga kazalnik pokriva: Osebna varnost
2.5.4 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Posameznik izrazi zaupanje v policijo.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: povprečna ocena

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vprašanje: Prosimo, da s pomočjo lestvice od 0 do 10 ocenite, koliko vi osebno
zaupate vsaki od naslednjih ustanov – policiji. 0 pomeni, da ustanovi sploh ne zaupate, 10 pa, da ji povsem zaupate.
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.
Skupna mednarodna datoteka za leto 2012, objavljena 31. oktobra 2012, še ne vsebuje podatkov za Francijo. Ti bodo objavljeni v
začetku leta 2014. Evropski podatek za leto 2012 torej temelji na skupini 13 in ne 14 držav.
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: 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 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: ESS – Evropska družboslovna raziskava / European Social Survey
Časovna serija: od leta 2002
Frekvenca objavljanja: na dve leti
Okvirni datum objave letnega podatka: ni določeno
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Preračuni CJMMK pri FDV (http://www.cjm.si/)
http://www.europeansocialsurvey.org/

Pripravila: Urška Sodja (UMAR)

Datum: marec, 2014
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