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Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:
ADS

Glavni avtor(ji):
Statistični urad Republike Slovenije, SURS
Zavod RS za zaposlovanje

Izdelava:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje

Datum izdelave:
1989-2014

Kraj izdelave:
Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:
ni podatka

Finančna podpora:
(1): Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995)
financiral vse aktivnosti v okviru letnih programov statističnih raziskovanj 2001-2014.
(2): Evropska komisija (sredstva, namenjena metodološkim izboljšavam)
(3): Ministrstvo za znanost in tehnologijo
(4): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Številka projekta:
(1): Uradni list RS, št. 45/1995

Izdajatelj:
Statistični urad Republike Slovenije, Arhiv družboslovnih podatkov - None
Od: 2015-11-19

Izročil:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje
Datum:

Raziskava je del serije:

ADS - Anketa o delovni sili 
Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. 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. 
Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na 
Inštitutu za družbene vede na 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. V letih 1993 in 
1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije.
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Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo
skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se
jo izvaja 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. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na
kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je
prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati
kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v
Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti
Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim
izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč 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, Opis serije [datoteka podatkov]. Ljubljana: Statistični urad
Republike Slovenije, 1995-2014 [izdelava]. Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje, 1989, 1991-1994 [izdelava].
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov; Statistični urad Republike Slovenije [distribucija], 2015.
ADP - IDNo: ADS.

Vsebina raziskave

Ključne besede:
sestava gospodinjstva, državljanstvo, dosežena izobrazba in drugi podatki o izobraževanju, način zaposlitve, trenutni
poklic, pogoji dela, delovni čas, poročanje o minuli zaposlitvi, iskanje zaposlitve, dejavnost zaposlitve, zaposlitveni
status, delovna aktivnost, dodatno delo, država rojstva, iskanje dela , leto priselitve, način zaposlitve, pogoji na
delovnem mestu, zaposlitev, pomoč za brezposelne, prijavljen na Zavodu za zaposlovanje

Ključne besede ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA,
DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA,
BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Vsebinska področja CESSDA:
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje

Vsebinsko področja CERIF:
Sociologija dela, sociologija podjetij
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas

Povzetek:
Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. 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. Do leta 1995 
se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za 
družbene vede na 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. V letih 1993 in 1994 je
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raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta
1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z
navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja
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. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano
Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje
spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano
četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem
ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2014 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi
metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec
je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3
zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Abstract:
ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:
1989 - 2014

Čas zbiranja podatkov:
1989 - 2014

Čas izdelave:
1989-2014

Država:
Slovenija

Geografsko pokritje:
ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Enota za analizo:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Populacija:
Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.

Vrsta podatkov:
Anketni podatki

Izključeni:
ni podatka

Zbiranje podatkov je opravil:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije
ZRSZ - Zavod RS za zaposlovanje

Časovna opredelitev podatkov:



5

Raziskava v časovnem preseku, Panelna raziskava
Tip vzorca:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Način zbiranja podatkov:

Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Uporabljeni inštrument:

Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.
Uteževanje:

Podatki so uteženi. Podrobno informacijo najdete v opisu posamezne raziskave.
Očiščenje podatkov:

Postopek po sprejemu podatkov na Statističnem uradu vključuje: evidentiranje sprejetih papirantih vprašalnikov;
združevanje datotek; šifriranje poklicev in dejavnosti; vnos podatkov s papirnatih vprašalnikov; prenos nekaterih
podatkov iz predhodnega anketiranja in dodajanje avtomatskih vrednosti; kontrola strukture datoteke in vsebinska
kontrola; imputacija manjkajočih podatkov; ponovna kontrola strukture datoteke in vsebinska kontrola; tabelacije;
priprava datoteke z mikropodatki za zunanje uporabnike (deindividualizacija); kontrola anketarskega dela.

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

Dostop do podatkov

Mesto:
Statistični urad Republike Slovenije

Velikost zbirke:
ni podatka

Skupaj datotek:
ni podatka

Omejitve pri uporabi

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne
bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače
razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada
Republike Slovenije.
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Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov,
V2 2006 [šifrant].

2. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
3. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
4. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
5. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
6. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
7. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

1. Kočar, Sebastian (2015). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
2. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
3. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
5. Širok, Klemen (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne

aktivnosti: doktorska disertacija.
6. Svetin, Irena (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto

2005.
7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om4_sl_v1_r2.xls
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om4_sl_v1_r2.xls
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om5_sl_v1_r2.xls
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om6_sl_v1_r2.xls
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om7_sl_v1_r2.pdf
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om1_sl_v1_r2.xls
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om2_sl_v1_r2.xls
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_om3_sl_v1_r2.xls
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_rm1_sl_v1_r2.pdf
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_rm2_sl_v1_r2.pdf
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_rm3_sl_v1_r2.xls
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=28777216
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=16728157
http://www.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&rid=28777216
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/podatki/publikacije
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_rp1_sl_v1_r2.pdf
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_rp1_sl_v1_r2.pdf
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_rp2_sl_v1_r2.pdf
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/podatki/ads/ads_rp2_sl_v1_r2.pdf
http://www.stat.si/StatWeb/
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Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

ID: V1 Oznaka: ADP IDNo

Vrednosti Kategorije Frekvenca
ADS
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