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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
ADS00

Glavni avtor(ji):
Statistični urad Republike Slovenije,

Izdelava:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije (Ljubljana; 2000)

Datum izdelave:
2000

Kraj izdelave:
Ljubljana

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
VRS - Vlada Republike Slovenije

Številka projekta:
Nacionalni program statističnih raziskovanj

Izdajatelj:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v Ljubljani
Od: 2002-10-09

Izročil:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije
Datum:

Raziskava je del serije:

ADS - Anketa o delovni sili 
Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o 
velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega 
prebivalstva Slovenije. -- Od leta 1995 ADS izvaja Statistični urad Republike Slovenije. V letih 1993 in 1994 je 
raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Kot 
razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede pri Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je 
trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat 
podatki veljajo za uradne. -- Anketo o delovni sili izvajamo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), 
sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, ter skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze 
(Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, 
ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. -- Anketi 1989 in 1990 sta vključili okrog 
4 000 gospodinjstev. Osebe so bile izbrane iz registra stalnega prebivalstva. Anketa 1991 je kot vzorčni okvir 
uporabila rezultate Popisa prebivalstva, stanovanj, gospodinjstev in kmečkih gospodinjstev (1991). V zadnji stopnji 
izbora so bila izbrana stanovanja (ne gospodinjstva) in anketirane vse osebe v stanovanju. Odgovarjalo je 2.715 
gospodinjstev. V anketo 1992 so bila vključena gospodinjstva, ki so odgovarjala v predhodni anketi, dodana pa so
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bila še nova. Skupaj je odgovarjalo 4 965 gospodinjstev. ADS je bila leta 1993 vključena v Nacionalni program
statističnih raziskovanj. Vzorčni okvir je bil Centralni register prebivalstva (CRP). Izbrana oseba je določila
gospodinjstvo, ki ga je bilo treba anketirati. Vzorec so povečali na 8.272 gospodinjstev (odgovarjalo jih je 7.353). V
ADS 1994 je odgovarjalo 7.506 gospodinjstev. Vzorec 1995 je vključeval 8 641, 1996 pa 8.493 gospodinjstev.
Anketa je bila panelna, vsako gospodinjstvo je bilo vključeno 3 zaporedna leta. Do 1997 je bila ADS letna anketa,
aprila 1997 pa smo prešli na kontinuirano ADS (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov.
Novoizbrana gospodinjstva so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj
več kot 7.000 gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še
dvakrat).

Oblika citiranja:
Statistični urad Republike Slovenije. Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo [datoteka podatkov]. Ljubljana :
izdelava Statistični urad Republike Slovenije, 2000 : izdelava , distribucija Arhiv družboslovnih podatkov, 9.10.02 ADP
- IDNo: ADS00.

Vsebina raziskave

Vsebinska področja CESSDA:
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje

Vsebinsko področja CERIF:
Sociologija dela, sociologija podjetij

Povzetek:
Anketa o delovni sili daje mednarodno primerljive kazalnike stanja in sprememb na slovenskem trgu dela in je tudi
bogat vir podatkov o položaju posameznika na tem trgu.

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
ni podatka

Čas zbiranja podatkov:
ni podatka

Čas izdelave:
2000

Država:
ni podatka

Geografsko pokritje:
ni podatka

Najmanjša geografska enota:
ni podatka

Enota za analizo:
ni podatka
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Populacija:
ni podatka

Vrsta podatkov:
ni podatka

Izključeni:
ni podatka

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:
9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Dostop do podatkov

Mesto:
ni podatka

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Pogoje dostopa preveri v Arhivu.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - ADS Anketa o delovni sili [vprašalnik].
2. Statistični urad RS (2000). ADS00 - LFS Labour force survey [vprašalnik].
3. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija poklicev [ostalo gradivo].
4. Statistični urad RS (2005). ADS00 - Standardna klasifikacija dejavnosti [ostalo gradivo].

Rezultati raziskave

1. Statistični urad RS (2000). ADS00 - Dokumentacija Ankete o delovni sili [ostali dokumenti].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads00-vp.pdf
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads00-en-vp.pdf
http://www.stat.si/klasje/klasje.asp
http://www.stat.si/klasje/klasje.asp
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads00-dok.pdf
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