NAZIV KAZALNIKA: Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev v starostni skupini 20-64 let
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
1.5.0 (vodilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Delež prebivalcev v starostni skupini 20-64 let, ki so delovno aktivni, od delovno sposobnega
DEFINICIJA KAZALNIKA
prebivalstva v isti skupini.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): V števcu je število oseb, ki so delovno aktivne in v starostni skupini 20-64 let, v
imenovalcu pa število delovno sposobnih oseb v isti starostni skupini. To razmerje je nato pomnoženo s 100.
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): Stopnja delovne aktivnosti je
kazalnik blaginje, ki prikazuje, koliko izmed delovno sposobnih oseb v določeni starostni skupini je tudi delovno aktivnih. Zaradi tega
je stopnja delovne aktivnost kakovosten pokazatelj splošnega materialnega stanja blaginje prebivalstva. Med slabosti kazalnika pa
lahko štejemo, da ne zajema morebitnega pojava revščine med delovno aktivnimi posamezniki – to je situacija, kjer kljub opravljanju
dela in prejemanju dohodka posamezniki ne zaslužijo dovolj, da bi se lahko dvignili nad določeno mejo, ki predstavlja revščino.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: podatki omogočajo prikaz po spolu, različnih starostnih skupinah, izobrazbi in geografski
lokaciji. Ti podatki niso objavljeni, jih je pa možno izračunati.
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije in Eurostat.
Časovna serija: od leta 1997 naprej (od 1993, če govorimo o četrtletnih oz. od 1997, če govorimo o letnih podatkih); v podatkovni
bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja: četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: letni podatek za preteklo leto – april tekočega leta; podatek za zadnje četrtletje preteklega
leta – okoli 3 mesece po koncu leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat.
Časovna serija: od leta 1983 naprej (samo za nekatere države); v podatkovni bazi so podatki od leta 2002.
Frekvenca objavljanja: četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Podatek za zadnje četrtletje preteklega leta – okoli 3 mesece po koncu leta; iz kvartalnih
podatkov se lahko tvori letno povprečje.
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Eurostat: portal page – Population and social conditions – Labour market
SURS: si-stat podatkovni portal – Demografsko in socialno področje – Trg dela

Pripravil: Mitja Perko (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Stopnja delovne aktivnosti mladih (starostna skupina 20-24 let)
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
1.5.1 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Delež mladih v starostni skupini 20-24 let, ki so delovno aktivni, od delovno sposobnega prebivalstva v
DEFINICIJA KAZALNIKA
isti skupini.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): V števcu je število oseb, ki so delovno aktivne in v starostni skupini 20-29 let, v
imenovalcu pa število delovno sposobnih oseb v isti starostni skupini. To razmerje je nato pomnoženo s 100.
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): Stopnja delovne aktivnosti je
kazalnik blaginje, ki prikazuje, koliko izmed delovno sposobnih oseb v določeni starostni skupini je tudi delovno aktivnih. Delo, ki je
glavni vir dohodka večini posameznikov, omogoča preživljanje samega sebe in ostalih članov gospodinjstva. Zaradi tega je stopnja
delovne aktivnost kakovosten pokazatelj splošnega materialnega stanja blaginje prebivalstva. Mladim delo omogoča hitrejšo
osamosvojitev in možnost ustvarjanja lastne družine. Med slabosti kazalnika pa lahko štejemo, da ne zajema morebitnega pojava
revščine med delovno aktivnimi posamezniki – to je situacija, kjer kljub opravljanju dela in prejemanju dohodka posamezniki ne
zaslužijo dovolj, da bi se lahko dvignili nad določeno mejo, ki predstavlja revščino.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Podatki omogočajo prikaz po spolu, različnih starostnih skupinah, izobrazbi in geografski
lokaciji.
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije in Eurostat.
Časovna serija: Podatki za izračun stopnje delovne aktivnosti so na voljo od leta 1997 naprej (od 1993, če govorimo o četrtletnih oz.
od 1997 če govorimo o letnih podatkih); v podatkovni bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja: Podatki se objavljajo četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Datum objave letnega podatka za preteklo leto je april tekočega leta. Podatek za zadnje
četrtletje preteklega leta je na voljo približno 3 mesece po koncu leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat.
Časovna serija: Podatki za izračun stopnje delovne aktivnosti so na voljo od leta 1983 naprej (samo za nekatere države); v
podatkovni bazi so podatki od leta 2002.
Frekvenca objavljanja: Podatki se objavljajo četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Podatek za zadnje četrtletje preteklega leta je na voljo približno 3 mesece po koncu leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Eurostat: portal page – Population and social conditions – Labour market
SURS: si-stat podatkovni portal – Demografsko in socialno področje – Trg dela

Pripravil: Mitja Perko (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Stopnja delovne aktivnosti starejših (starostna skupina 55-64 let)
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
1.5.2 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Delež prebivalcev v starostni skupini 55-64 let, ki so delovno aktivni, od delovno sposobnega
DEFINICIJA KAZALNIKA
prebivalstva v isti skupini.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): V števcu je število oseb, ki so delovno aktivne in v starostni skupini 55-64 let, v
imenovalcu pa število delovno sposobnih oseb v isti starostni skupini. To razmerje je nato pomnoženo s 100.
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): Stopnja delovne aktivnosti je
kazalnik blaginje, ki prikazuje, koliko izmed delovno sposobnih oseb v določeni starostni skupini je tudi delovno aktivnih. Delo, ki je
glavni vir dohodka večini posameznikov, omogoča preživljanje samega sebe in ostalih članov gospodinjstva. Zaradi tega je stopnja
delovne aktivnost kakovosten pokazatelj splošnega materialnega stanja blaginje prebivalstva. Med slabosti kazalnika pa lahko
štejemo, da ne zajema morebitnega pojava revščine med delovno aktivnimi posamezniki – to je situacija, kjer kljub opravljanju dela in
prejemanju dohodka posamezniki ne zaslužijo dovolj, da bi se lahko dvignili nad določeno mejo, ki predstavlja revščino.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Podatki omogočajo prikaz po spolu, različnih starostnih skupinah, izobrazbi in geografski
lokaciji.
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije in Eurostat.
Časovna serija: Podatki za izračun stopnje delovne aktivnosti so na voljo od leta 1997 naprej (od 1993, če govorimo o četrtletnih oz.
od 1997, če govorimo o letnih podatkih); v podatkovni bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja: Podatki se objavljajo četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Datum objave letnega podatka za preteklo leto je april tekočega leta. Podatek za zadnje
četrtletje preteklega leta je na voljo približno 3 mesece po koncu leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat.
Časovna serija: Podatki za izračun stopnje delovne aktivnosti so na voljo od leta 1983 naprej (samo za nekatere države); v
podatkovni bazi so podatki od leta 2002.
Frekvenca objavljanja: Podatki se objavljajo četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Podatek za zadnje četrtletje preteklega leta je na voljo približno 3 mesece po koncu leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Eurostat: portal page – Population and social conditions – Labour market
SURS: si-stat podatkovni portal – Demografsko in socialno področje – Trg dela

Pripravil: Mitja Perko (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Povprečno število dejansko opravljenih ur na teden
ENOTA MERE: število ur
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
1.5.3 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik prikazuje povprečno število ur dejansko opravljenega dela za plačilo, dobiček ali družinsko
DEFINICIJA KAZALNIKA
dobrobit na teden, ki so jih v referenčnem obdobju opravili posamezniki.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Število dejansko opravljenih ur v referenčnem tednu vključuje vse delovne ure (tudi
nadure). V izračunu ni upoštevan čas, ki ga posameznik porabi za potovanje v službo in domov ter malico. Osebe, ki so delo
opravljale doma, so prav tako vključene.
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): Regulacija delovnega časa kot
kazalnik blaginje v splošnem vpliva na naslednje dejavnike: ohranja zdravje in varnost, je prijazna družini, promovira enakost med
spoloma in zvišuje produktivnost. Z naraščanjem dohodka se v splošnem krajša čas, ki ga posamezniki preživijo na delu, saj začnejo
prevladovati druge prioritete, kot so skrb za lastno zdravje s potrebnim počitkom, čas namenjen družini, poveča pa se tudi
produktivnost zaradi manjše izčrpanosti.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Podatki omogočajo prikaz po spolu, vrsti poklica, geografski lokaciji.
Vir podatkov: Statistični urad Republike Slovenije in Eurostat.
Časovna serija: Podatki za izračun stopnje delovne aktivnosti so na voljo od leta 1996 naprej (od 1993, če govorimo o četrtletnih, oz.
od 1997, če govorimo o letnih podatkih); v podatkovni bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja: Podatki se objavljajo četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Datum objave letnega podatka za preteklo leto je april tekočega leta. Podatek za zadnje
četrtletje preteklega leta je na voljo približno 3 mesece po koncu leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat.
Časovna serija: Podatki za povprečno število dejansko opravljenih ur na teden so na voljo od leta 1983 (samo za nekatere države);
v podatkovni bazi so podatki od leta 2002.
Frekvenca objavljanja: Podatki se objavljajo četrtletno.
Okvirni datum objave letnega podatka: Datum objave letnega podatka za preteklo leto je oktober tekočega leta. Podatek za zadnje
četrtletje preteklega leta je na voljo približno 3 mesece po koncu leta.
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
Eurostat: portal page – Population and social conditions – Labour market
SURS: si-stat podatkovni portal – Demografsko in socialno področje – Trg dela

Pripravil: Mitja Perko (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Zaposlene osebe z začasnimi zaposlitvami
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
1.5.4 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik prikazuje delež zaposlenih z začasno zaposlitvijo
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: %

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Kazalnik je izračunan na podlagi podatkov Ankete o delovni sili. Število zaposlenih
z začasno zaposlitvijo delimo s številom vseh zaposlenih oseb in kvocient pomnožimo s 100.
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): S kazalnikom lahko delno
merimo prožnost trga dela, z vidika blaginje pa kaže stabilnost zaposlitve in s tem materialnega standarda.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu in starosti
Vir podatkov: SURS in Eurostat
Časovna serija: od leta 1993 naprej; v podatkovni bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja: četrtletno, letno
Okvirni datum objave letnega podatka: 3-4 mesece po izteku leta
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: od leta 1983 (različno za posamezne države – za večino od konca 1990-ih naprej); v podatkovni bazi so podatki od
leta 2002.
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: ni koledarja objav
Ažurnost objavljanja: t-1
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:

Pripravila: dr. Alenka Kajzer (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Stopnja tveganja revščine delovno aktivnih
ENOTA MERE: % oseb
Področje blaginje: Materialna blaginja
PODROČJE/PODPOD
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
ROČJE
ŠIFRA KAZALNIKA
1.5.5 (dopolnilni kazalnik)
DEFINICIJA
Kratka definicija kazalnika: Stopnja tveganja revščine delovno aktivnih (po socialnih transferih) je odstotek zaposlenih in/ali
KAZALNIKA
samozaposlenih, ki živijo v gospodinjstvih, v katerih je razpoložljivi dohodek (vključno s socialnimi transferi) pod pragom tveganja revščine.
Prag tveganja revščine je opredeljen s 60 % mediane razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev z upoštevanjem OECD-jeve prilagojene
ekvivalenčne lestvice.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Stopnja tveganja revščine delovno aktivnih oseb (glede na najpogostejši status aktivnosti)
je izračunana glede na prevladujoči status aktivnosti osebe v celem letu, in sicer za osebe, stare 16 let ali več. Osebe, ki so mlajše od 16 let,
se pri izračunu tega kazalnika ne upoštevajo. Prevladujoči status aktivnosti osebe je status, ki ga je oseba imela vsaj sedem mesecev v
dohodkovnem referenčnem letu. Osebe, ki jim najmanj za sedem mesecev v letu ni mogoče določiti najpogostejšega statusa aktivnosti, se
pri izračunu tega kazalnika ne upoštevajo. Delovno aktivne so osebe, ki so bile zaposlene ali samozaposlene vsaj sedem mesecev v letu.
Kazalnik je izračunan za koncept razpoložljivega dohodka brez dohodka v naravi (gre za denarni razpoložljivi dohodek, v katerega sta poleg
neto dohodkov vseh članov gospodinjstva vključena kot boniteta tudi uporaba službenega avtomobila v zasebne namene in del lastne
proizvodnje samozaposlenih – vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne delavnice, podjetja ali trgovine).
Vir za izračun kazalnika od leta 2005 dalje so podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC), ki se izvaja na podlagi
podatkov, pridobljenih z Anketo o življenjskih pogojih v letu t (leto izvedbe SILC), in administrativnih ter registrskih podatkov za leto t-1
(referenčno leto za dohodek).
Prelom v časovni vrsti: 2005: Zaradi metodoloških razlik med obema viroma podatki od leta 2005 dalje (vir: SILC) niso popolnoma primerljivi
s podatki pred letom 2005 (vir: Anketa o porabi gospodinjstev - APG). 2006: Za leto 2006 smo izboljšali metodologijo določanja mesečnega
statusa aktivnosti oseb v vzorcu, ker smo imeli na voljo več virov kot za leto 2005. Zaradi izboljšane metodologije stopnja tveganja revščine
za delovno aktivne osebe (ter brezposelne in druge neaktivne osebe) od leta 2006 dalje ni povsem primerljiva z letom 2005.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno vpliva na blaginjo.

DIMENZIJE IN
PODKATEGORIJE
VIRI PODATKOV ZA
SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Kazalnik je pogosto slabo razumljen in
interpretiran zaradi svoje relativnosti (glej definicijo praga tveganja revščine), kot tudi zaradi imena.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: starostnih skupinah (16-64, 16 let ali več, 18-64, 18 let ali več, 65 let ali več), spolu, dohodku
(brez dohodka v naravi, z dohodkom v naravi).
Vir podatkov: SURS (1997-2004: APG; od 2005 dalje: SILC)
Časovna serija: od leta 1997, v podatkovni bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: najkasneje decembra
Ažurnost objavljanja: t-1 (glede na leto izvedbe SILC), t-2 (glede na referenčno leto za dohodek)
Vir podatkov: Eurostat (EU-SILC)
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PODATKOV

PREDLOGI ZA
IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE
(Literatura in viri)

Časovna serija: 2010
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: različno glede na razpoložljivost podatkov po državah
Ažurnost objavljanja: t-1, t-2 (različno glede na razpoložljivost podatkov po državah)
Metodološke izboljšave: Na razpolago so tudi kazalniki o zaposlenih revnih (In-work poverty) s podkategorijami glede na pogodbo (za
določen ali nedoločen čas), glede na število mesecev v zaposlitvi (več kot leto ali manj kot leto), glede na polni ali delni delovni čas.
Podatkovne izboljšave:
http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=8 (metodološka pojasnila: Kazalniki dohodka in revščine)
European Commission, The Leaken list of social cohesion indicators
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=0867210S&ti=&path=../Database/Dem_soc/08_zivljenjska_raven/08_silc_kazalniki_revsc/
10_08672_stopnja_tveg_revcine/&lang=2
http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=8 (metodološka pojasnila: Kazalniki dohodka in revščine)
Baza podatkov SURS: SI – STAT podatkovni portal. http://www.stat.si/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_iw01&lang=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesov110&plugin=1
Eurostat, baza podatkov: Eurostat Portal Page (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) - Population
and Social Conditions – Living Conditions and Welfare – income and Living Condition.

Pripravili: dr. Valerija Korošec (UMAR) in Stanka Intihar (SURS)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Stopnja brezposelnosti (starostna skupina 15-74 let)
ENOTA MERE: %
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
1.5.6 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik predstavlja razmerje med številom brezposelnih in številom aktivnih v starostni skupini 15-74
DEFINICIJA KAZALNIKA
let, izraženo v %
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Število brezposelnih delimo s številom aktivnih oz. obsegom delovne sile, kvocient
pa pomnožimo s 100.
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): Stopnja brezposelnosti je
kazalnik razmer na trgu dela. Brezposelnost se pogosto označuje kot neizkoriščen človeški kapital, ki bi lahko v primeru produktivne
uporabe prispeval k razvoju družbe in povečanju blaginje.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Stopnja brezposelnosti se lahko meri po spolu, po starostnih skupinah in po izobrazbi.
Vir podatkov: SURS in Eurostat
Časovna serija: od leta 1993; v podatkovni bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja:četrtletno, letno
Okvirni datum objave letnega podatka: 3-4 mesece po izteku leta (Eurostat)
Ažurnost objavljanja: t-1
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: za nekaj držav od leta 1987, povprečje EU od leta 1987; v podatkovni bazi so podatki od leta 2002.
Frekvenca objavljanja: četrtletno, letno
Okvirni datum objave letnega podatka: 3-4 mesece po izteku leta
Ažurnost objavljanja: t-1; vsako četrtletje na osnovi Ankete o delovni sili
Metodološke izboljšave: Metodološke izboljšave niso potrebne
Podatkovne izboljšave:
Namkee Ahn, Juan Ramon Garcia and Juan Francisco Jimeno(2004) The impact of unemployment on indiviuala well- being
ENEPRI Working paper No. 29/July 2004

Pripravila: dr. Kajzer Alenka (UMAR)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Delo in zaposlitev
1.5.7 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Kazalnik kaže razmerje med številom dolgotrajno brezposelnih in številom aktivnih.
DEFINICIJA KAZALNIKA

ENOTA MERE: %

Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Število dolgotrajno brezposelnih (brezposelni eno leto in več) delimo s številom
aktivnih oz. obsegom delovne sile, kvocient pa pomnožimo s 100 (delež v %).
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): Dolgotrajna brezposelnost je
kazalnik družbene povezanosti, revščine in problemov trga dela.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: Stopnja dolgotrajne brezposelnosti se lahko meri po spolu.
Vir podatkov: SURS, Eurostat
Časovna serija: od leta 1993; v podatkovni bazi so podatki od leta 2000.
Frekvenca objavljanja:četrtletno, letno
Okvirni datum objave letnega podatka: 3-4 mesece po izteku leta
Ažurnost objavljanja: vsako leto
Vir podatkov: Eurostat
Časovna serija: nekaj od leta 1992, večina od leta 1995; v podatkovni bazi so podatki od leta 2002.
Frekvenca objavljanja: četrtletno, letno
Okvirni datum objave letnega podatka: 3-4 mesece po izteku leta
Ažurnost objavljanja: vsako četrtletje na osnovi anket o delovni sili
Metodološke izboljšave: Metodološke izboljšave niso potrebne, je pa smiselno kot dodaten kazalnik
dolgotrajno brezposelnih v skupni brezposelnosti.
Podatkovne izboljšave: Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive podatke.
Jacob Mincer and Haim Ofek:Interrupted Work Careers: Depreciation and Restoration of Human Capital
Tomas Kieselbach : Long-term unemployment among young people: the risk of social exclusion
American Journal of Community Psychology, Vol. 32, Nos. 1/2, September 2003 ( C ° 2003)

Pripravila: dr. Kajzer Alenka (UMAR)

spremljati tudi delež

Datum: april, 2015
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