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1. Uvod
Za Slovenijo, podobno kot za mnoge druge države, velja, da razpolagamo z množico
podatkov, ki so relevantni za preu evanje položaja otrok in mladine. Vendar pa te
podatke zbirajo razli ne institucije, vsaka z vidika svoje stroke, ki so neposredno ali
posredno povezane z eno ali obema populacijama.
V letu 2006 je vlada Republike Slovenije sprejela Program za otroke in mladino 20062016. V Izhodiš ih in podlagah za delovanje, je v XII. to ki zapisano, da bo vlada
sistemati no zbirala in analizirala podatke, na podlagi katerih je mogo e ugotavljati
potrebe in probleme otrok in mladine, ki terjajo prednostno ukrepanje. Kot inštitucijo,
ki naj bi ji bila v pomo pri realizaciji te naloge je vlada v istem dokumentu imenovala
Otroško opazovalnico, ki deluje v sklopu IRSSV. Tako je ena klju nih nalog Otroške
opazovalnice spremljanje položaja in blaginje otrok na podlagi specializiranih baz
podatkov o tej populaciji oziroma izgrajevanje informacijskega sistema o kvaliteti
življenja otrok in mladine.
Kot podlago za izvajanje te naloge smo v Otroški opazovalnici že v letu 2005 izvedli
nalogo »Kazalci za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji«. Analizirali smo
obstoje e baze podatkov o otrocih in mladini in na tej osnovi predlagali idealen nabor
kazalcev, s katerimi bi lahko kontinuirano spremljali položaj obeh populacij v
Sloveniji. Na tej podlagi smo v letu 2006 za eli graditi enotno bazo podatkov o
otrocih in mladini. Baza vklju uje podatke o tistih kazalcih, ki smo jih lahko pridobili
na osnovi baz podatkov zbranih v razli nih institucijah v Sloveniji ter podatke o
kazalcih, ki so bili pridobljeni na podlagi longitudinalnih raziskav v katerih so bili kot
ciljna populacija vklju eni otroci in mladina. Cilj vzpostavitve baze je bil zagotoviti
kontinuirano letno spremljanje podatkov. Ve ino podatkov smo zbirali od leta 2000
naprej. Kjer pa so bili podatki dosegljivi, smo kot kontrolno leto vklju ili tudi podatke
za leto 1995 oziroma e smo ocenili, da je to klju no za spremljanje serije podatkov,
tudi za druga leta druge polovice 1990.
Obstoje o bazo podatkov smo leta 2007 posodobili ter vklju ili tudi nekatere nove
kazalce. Postopoma bomo v obstoje o bazo vklju ili tudi kazalce za spremljanje
uresni evanja programa za otroke in mladino za obdobje 2006-2016, ki smo jih za eli
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zbirati v letu 2007.1 Vzpostavljanje enotne baze kazalcev za spremljanje položaja
otrok in mladine v Sloveniji pomeni pomemben korak na poti k longitudinalnemu
spremljanju kazalcev kakovosti življenja otrok in mladine v Sloveniji.
Izhodiš e izgrajevanja baze podatkov o otrocih in mladini v Republiki Sloveniji je bil
nabor 229 kazalcev. Idealnemu naboru kazalcev smo se skušali približati v najve ji
možni meri tudi s prilagajanjem obstoje ih baz podatkov našim potrebam. Tako smo
v letošnjem letu v sodelovanju s Statisti nim uradom RS dosegli prilagoditev
socialno-ekonomskih kazalcev o otrocih in mladini idealnemu naboru, ki smo ga
prvotno na rtovali. V ta namen je bil izdelan dodaten program, ki bo zagotavljal
spremljanje prilagojenih podatkov tudi za bodo a leta. Podoben dogovor bomo z
nosilci baz podatkov v prihodnje skušali dose i tudi za druga podro ja in kazalce
(npr. na podro ju stanovanja in stanovanjske politike).
Kot najve ja pomanjkljivost dostopnosti podatkov so se pokazali podatki o kazalcih,
ki jih je mo

pridobiti zgolj z raziskavami (participacija mladih, prosti as mladih,

nasilje nad in med mladimi ipd.). Gre za podatke, ki so povezani s subjektivno
percepcijo otrok in mladine. Mnogi kazalci, ki sodijo v to skupino so prazni in niso
opremljeni s posodobljenimi podatki. Pomembno pa se je zavedati, da ti kazalci v
veliki meri odražajo ustreznost doseganja politike in nabora ukrepov, ki so usmerjeni
v otroke in mladino. Tudi Konvencija o otrokovih pravicah, kot klju ni dokument, ki
opredeljuje pravice otrok, skuša usmerjati vlade k upoštevanju stališ

otrok in

mladine o ukrepih in politikah, ki se nanašajo na njih. Ugotavljamo, da je raziskav o
otrocih in mladini v Sloveniji malo in da v tem pogledu Slovenija zaostaja za drugimi
evropskimi državami. Nedvomno je to pomanjkljivost, ki jo bo potrebno odpraviti v
prihodnjih letih.

1

“Spremljanje programa za otroke in mladino v Republiki Sloveniji 2006-2016«.
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2. Podatkovni model
Kot orodje za upravljanje relacijskih baz podatkov smo uporabili enotno aplikacijo za
vnos podatkov v okolju Microsoft Access. Le-ta omogo a interno opravljanje
poizvedb o podatkih (po sklopih, spremenljivkah in kazalcih) ter opravljanje
elementarnih statisti nih analiz (izra unavanje indeksov rasti, primerjava povpre ij,
korelacij…).
Osnovne enote v bazi podatkov so država in regije, pri emer smo v našo bazo
podatkov v sedanjem stanju vklju ili le podatke za Slovenijo.
Bazo tvori 13 vsebinskih sklopov, in sicer:
demografija,
socio-ekonomska varnost,
zdravje,
izobraževanje
odklonsko vedenje
otroci brez spremstva
otroci s posebnimi potrebami
otroci, ki doživljajo nasilje
pla ano delo mladih
prikrajšani otroci in mladina
romski otroci in mladina
stanovanje in okolje
prosti as in participacija
Spremenljivke, vklju ene v posamezne vsebinske sklope, izvirajo iz vsebinskega
problema otrok in mladostnikov. Njihovo merjenje osvetljuje najrazli nejše vidike te
problematike. V vsakem sklopu je k-spremenljivk.
Kazalci predstavljajo operacionalizacijo spremenljivk. Vsak kazalec ima za vsako
enoto za dolo eno leto izklju no eno vrednost. Kazalci so lahko v izvedeni
(izra unani kot funkcija) ali v neizvedeni obliki (vrednost kazalca je funkcija ve
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vrednosti. Vsak kazalec lahko uvrstimo v spremenljivko, te pa v sklope, vsaki enoti pa
lahko pripišemo sklop, spremenljivko in kazalec.

V podatkovnem modelu so zapisane naslednje lastnosti kazalca:
Tabela 1: Oblika in elementi zapisa
Zapis

Primeri

Tip podatka

Ime kazalca

delež

opisna /veliko

družinskih
gospodinjstev
Vir podatka

SURS

opisna /kategorije

Tematski sklop

demografija

opisna /kategorije

struktura

opisna/veliko

spremenljivk
Ime spremenljivke

gospodinjstev kategorij
Leto

2005

numeri na

Enota na katero se

Slovenija

opisna /kategorije

Velikost vzorca

popis

numeri na

Vrednost kazalca

0,25

numeri na

nanaša podatek

V tej fazi zbrani podatki so dosegljivi le interno na Inštitutu RS za socialno varstvo in
še niso dosegljivi v obliki spletne aplikacije na spletnem mestu IRSSV.
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3. Spletna aplikacija za opravljanje poizvedb
V sklopu letošnje naloge bo v sodelovanju z zunanjimi sodelavci bo na spletni strani
IRSSV izdelana tudi spletna aplikacija »Portal informacij o otrocih in mladini«, ki bo
omogo ala poizvedbe na osnovi podatkov iz enotne baze podatkov o otrocih in
mladini.
Spletna aplikacija bo kon nim uporabnikom omogo ala izpisovanje relevantnih
podatkov in poro il na osnovi poizvedbenih kriterijev, ki jih bo uporabnik vnesel v
aplikacijo. Aplikacija bo tako omogo ala izpis in urejanje podatkov po ve kriterijih –
glede na enoto, glede na asovni okvir (leto ali interval leta) in glede na vsebino
(vsebinski sklop, niz spremenljivk ali (in) niz indikatorjev).
Spletna aplikacija za opravljanje poizvedb bo most med centralno bazo podatkov na
Otroški opazovalnici in zainteresiranimi akterji (ministrstva, zavodi, posamezniki itd.),
ki jih zanimajo specifi ni podatki glede položaja otrok in mladine v Sloveniji.
Podatkovni model v ER obliki, ki vzpostavlja specifi ne odnose med posami nimi
entitetami, bo omogo al opravljanje poizvedb po številnih razli nih kriterijih.
Poizvedbe bo tako mogo e izbirati glede na:
-

posami ni indikator ali skupino indikatorjev (npr. vsi indikatorji, ki ustrezajo eni
spremenljivki) in

-

asovni interval (vrednosti indikatorjev za dolo eno leto ali interval let)
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Sklop: Demografija
1. Celotno prebivalstvo
Ime Spremenljivke
Celotno
prebivalstvo
Celotno
prebivalstvo
Celotno
prebivalstvo
Celotno
prebivalstvo
Celotno
prebivalstvo
Celotno
prebivalstvo
Celotno
prebivalstvo
Celotno
prebivalstvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

1995 1990266

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

2000 1990094

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

2001 1994026

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

2002 1995033

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

2003 1996433

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

2004 1997590

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

2005 2003358

Celotno prebivalstvo (stanje 31.12)

2006 2010377

Prebivalstvo po starostnih skupinah
2. Prebivalstvo v starosti od 0-14 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

1995

360472

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

2000

313406

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

2001

306721

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

2002

299119

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

2003

291510

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

2004

286678

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

2005

283221

Prebivalstvo v starosti od 0-14 let

2006

281079
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3. Delež prebivalstva od 0-14 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež prebivalstva od 0-14 let

1995

18,1

Delež prebivalstva od 0-14 let

2000

15,7

Delež prebivalstva od 0-14 let

2001

15,4

Delež prebivalstva od 0-14 let

2002

15

Delež prebivalstva od 0-14 let

2003

14,6

Delež prebivalstva od 0-14 let

2004

14,4

Delež prebivalstva od 0-14 let

2005

14,1

Delež prebivalstva od 0-14 let

2006

14

4. Prebivalstvo v starosti od 0-18 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

1995

481771

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

2000

420894

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

2001

411242

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

2002

402173

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

2003

393612

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

2004

386285

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

2006

374649

Prebivalstvo v starosti od 0-18 let

2005

380384

9

5. Delež prebivalstva od 0-18 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež prebivalstva od 0-18 let

1995

24,2

Delež prebivalstva od 0-18 let

2000

21,1

Delež prebivalstva od 0-18 let

2001

20,6

Delež prebivalstva od 0-18 let

2002

20,2

Delež prebivalstva od 0-18 let

2003

19,7

Delež prebivalstva od 0-18 let

2004

19,3

Delež prebivalstva od 0-18 let

2005

19

6. Prebivalstvo v starosti od 15-19 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2005

122479

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

1995

151773

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2000

136732

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2001

132727

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2002

130166

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2003

128647

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2004

125713

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2005

122479

Prebivalstvo v starosti od 15-19 let

2006

119569
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7. Delež prebivalcev v starosti od 15-19 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

1995

7,6

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

2000

6,9

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

2001

6,7

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

2002

6,5

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

2003

6,4

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

2004

6,3

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

2005

6,1

Delež prebivalcev v starosti od 15-19
let

2006

5,9

8. Prebivalstvo v starosti od 20-24 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

1995

145423

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

2000

151770

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

2001

150938

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

2002

149233

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

2003

146481

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

2004

142413

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

2005

139164

Prebivalstvo v starosti od 20-24 let

2006

135712
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9. Delež prebivalcev v starosti od 20-24 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

1995

7,3

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

2000

7,6

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

2001

7,6

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

2002

7,5

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

2003

7,3

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

2004

7,1

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

2005

6,9

Delež prebivalcev v starosti od 20-24
let

2006

6,8

10. Prebivalstvo v starosti od 18-64 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prebivalstvo v starosti od 18-64 let

2000 1287794

Prebivalstvo v starosti od 18-64 let

2001 1294236

Prebivalstvo v starosti od 18-64 let

2002 1298206

Prebivalstvo v starosti od 18-64 let

2003 1302666

Prebivalstvo v starosti od 18-64 let

2004 1304821

Prebivalstvo v starosti od 18-64 let

2005 1310100

Prebivalstvo v starosti od 18-64 let

2006 1316079
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11. Delež prebivalcev v starosti od 18-64 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež prebivalcev v starosti od 18-64
let

1995

63,3

Delež prebivalcev v starosti od 18-64
let

2000

64,7

Delež prebivalcev v starosti od 18-64
let

2001

64,9

Delež prebivalcev v starosti od 18-64
let

2002

65,1

Delež prebivalcev v starosti od 18-64
let

2003

65,2

Delež prebivalcev v starosti od 18-64
let

2004

65,3

Delež prebivalcev v starosti od 18-64
let

2005

65,4

12. Prebivalstvo staro 65 let in ve
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prebivalstvo staro 65 let in ve

2000

281406

Prebivalstvo staro 65 let in ve

2001

288548

Prebivalstvo staro 65 let in ve

2002

294654

Prebivalstvo staro 65 let in ve

2003

300155

Prebivalstvo staro 65 let in ve

2004

306484

Prebivalstvo staro 65 let in ve

2005

312874

Prebivalstvo staro 65 let in ve

2006

319631
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13. Delež prebivalcev starejših od 65 let
Ime Spremenljivke
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah
Prebivalstvo po
starostnih
skupinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež prebivalcev starejših od 65 let

1995

12,5

Delež prebivalcev starejših od 65 let

2000

14,1

Delež prebivalcev starejših od 65 let

2001

14,5

Delež prebivalcev starejših od 65 let

2002

14,8

Delež prebivalcev starejših od 65 let

2003

15

Delež prebivalcev starejših od 65 let

2004

15,3

Delež prebivalcev starejših od 65 let

2005

15,6

Delež prebivalcev starejših od 65 let

2006

15,9

Rodnost
14. število živorojenih otrok
Ime Spremenljivke
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost

Ime indikatorja
število živorojenih otrok
število živorojenih otrok
število živorojenih otrok
število živorojenih otrok
število živorojenih otrok
število živorojenih otrok
število živorojenih otrok
število živorojenih otrok

Leto
Vrednost
1995
18980
2000
18180
2001
17477
2002
17501
2003
17321
2004
17961
2005
18157
2006
18932

15. Število živorojenih otrok, rojenim materam do vklju no 18 leta starosti
Ime Spremenljivke
Rodnost
Rodnost
Rodnost

Ime indikatorja
število živorojenih otrok, rojenim
materam do vklju no 18 leta starosti
število živorojenih otrok, rojenim
materam do vklju no 18 leta starosti
število živorojenih otrok, rojenim
materam do vklju no 18 leta starosti

Leto

Vrednost

1995

405

2000

232

2001

184

14

Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost

število živorojenih otrok, rojenim
materam do vklju no 18 leta starosti
število živorojenih otrok, rojenim
materam do vklju no 18 leta starosti
število živorojenih otrok, rojenim
materam do vklju no 18 leta starosti
število živorojenih otrok, rojenim
materam do vklju no 18 leta starosti

2002

176

2003

193

2004

156

2005

177

16. Celotna stopnja rodnosti
Ime Spremenljivke
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost

Ime indikatorja
celotna stopnja rodnosti
celotna stopnja rodnosti
celotna stopnja rodnosti
celotna stopnja rodnosti
celotna stopnja rodnosti
celotna stopnja rodnosti
celotna stopnja rodnosti
celotna stopnja rodnosti

Leto
Vrednost
1995
1,29
2000
1,26
2001
1,21
2002
1,21
2003
1,2
2004
1,25
2005
1,26
2006
1,31

17. število otrok rojenih v izvenzakonski zvezi
Ime Spremenljivke
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost

Ime indikatorja
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
število otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi

Leto

Vrednost

1995

5657

2000

6746

2001

6881

2002

7037

2003

7354

2004

8053

2005

8475

2006

8943
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18. Delež otrok rojenih v izvenzakonski zvezi
Ime Spremenljivke
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost

Ime indikatorja
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi
delež otrok rojenih v izvenzakonski
zvezi

Leto

Vrednost

1995

29,8

2000

37,1

2001

39,4

2002

40,2

2003

42,5

2004

44,8

2005

46,7

2006

47,2

19. Delež otrok rojenih v izvenzakonski zvezi
Ime Spremenljivke
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost
Rodnost

Ime indikatorja
število otrok rojenih v zakonski zvezi
število otrok rojenih v zakonski zvezi
število otrok rojenih v zakonski zvezi
število otrok rojenih v zakonski zvezi
število otrok rojenih v zakonski zvezi
število otrok rojenih v zakonski zvezi
število otrok rojenih v zakonski zvezi

Leto
Vrednost
2000
13323
2001
11434
2002
10596
2003
10464
2004
9967
2005
9908
2006
9682

Splavnost
20. Skupno število splavov
Ime Spremenljivke
splavnost
splavnost
splavnost
splavnost
splavnost

Ime indikatorja
skupno število splavov
skupno število splavov
skupno število splavov
skupno število splavov
skupno število splavov

Leto
Vrednost
2001
7799
2002
7327
2003
6873
2004
6403
2005
5851
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21. število splavov mladoletnic (0-19 let)
Ime Spremenljivke
splavnost
splavnost
splavnost
splavnost
splavnost

Ime indikatorja
število splavov mladoletnic (0-19 let)
število splavov mladoletnic (0-19 let)
število splavov mladoletnic (0-19 let)
število splavov mladoletnic (0-19 let)
število splavov mladoletnic (0-19 let)

Leto
Vrednost
2001
696
2002
586
2003
552
2004
511
2005
464

Smrtnost
22. Število umrlih novorojencev na 1000 živorojenih
Ime Spremenljivke
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost

Ime indikatorja
Število umrlih novorojencev na 1000
živorojenih
Število umrlih novorojencev na 1000
živorojenih
Število umrlih novorojencev na 1000
živorojenih
Število umrlih novorojencev na 1000
živorojenih
Število umrlih novorojencev na 1000
živorojenih
Število umrlih novorojencev na 1000
živorojenih
Število umrlih novorojencev na 1000
živorojenih

Leto

Vrednost

1995

5,5

2000

4,9

2001

4,2

2002

3,8

2003

4

2004

3,7

2005

4,1

23. Število umrlih otrok med 0-14 let
Ime Spremenljivke
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost
Smrtnost

Ime indikatorja
Število umrlih otrok med 0-14 let
Število umrlih otrok med 0-14 let
Število umrlih otrok med 0-14 let
Število umrlih otrok med 0-14 let
Število umrlih otrok med 0-14 let
Število umrlih otrok med 0-14 let
Število umrlih otrok med 0-14 let

Leto
Vrednost
1995
184
2000
133
2001
113
2002
115
2003
108
2004
113
2005
120
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Poro nost/razveze
24. Število porok na 1000 prebivalcev
Ime Spremenljivke
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze

Ime indikatorja
Število porok na 1000 prebivalcev
Število porok na 1000 prebivalcev
Število porok na 1000 prebivalcev
Število porok na 1000 prebivalcev
Število porok na 1000 prebivalcev
Število porok na 1000 prebivalcev
Število porok na 1000 prebivalcev

Leto
Vrednost
1995
4,2
2000
3,6
2001
3,5
2002
3,5
2003
3,4
2004
3,3
2005
2,9

25. Število razvez na 1000 porok
ImeSpremenljivke
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze
Poro nost/razveze

Ime indikatorja
Število razvez na 1000 porok
Število razvez na 1000 porok
Število razvez na 1000 porok
Število razvez na 1000 porok
Število razvez na 1000 porok
Število razvez na 1000 porok
Število razvez na 1000 porok
Število razvez na 1000 porok

Leto
Vrednost
1995
192
2000
295,1
2001
327,9
2002
347,8
2003
364,3
2004
367,6
2005
458,8
2006
403,4

Gospodinjstva
26. Povpre na velikost gospodinjstev
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Struktura
gospodinjstev
Povpre na velikost gospodinjstev
Struktura
gospodinjstev
Povpre na velikost gospodinjstev

Leto

Vrednost

1991

3,07

2002

2,8

27. Število vseh gospodinjstev v Sloveniji
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Struktura
gospodinjstev
Število vseh gospodinjstev v Sloveniji
Struktura
gospodinjstev
Število vseh gospodinjstev v Sloveniji

Leto

Vrednost

1991

640198

2002

684897
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28. Število družinskih gospodinjstev
Ime Spremenljivke
Struktura
gospodinjstev
Struktura
gospodinjstev
Struktura
gospodinjstev
Struktura
gospodinjstev
Struktura
gospodinjstev

Ime indikatorja
Število družinskih gospodinjstev
Število nedružinskih eno lanskih
gospodinjstev
Število nedružinskih gospodinjstev
skupaj
Število nedružinskih ve lanskih
gospodinjstev
Število nedružinskih ve lanskih
gospodinjstev

Leto

Vrednost

2002

522193

2002

149757

2002

162654

2002

12897

Družine
29. Število družin skupaj
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Struktura družin
Število družin skupaj
Struktura družin
Število družin skupaj

Leto
Vrednost
1991 551899
2002 555945

30. Število mater z otroki
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Struktura družin
Število mater z otroki
Struktura družin
Število mater z otroki

Leto
Vrednost
1991
85214
2002
89683

31. Število o etov z otroki
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Struktura družin
Število o etov z otroki
Struktura družin
Število o etov z otroki

Leto
Vrednost
1991
14095
2002
14609

32. Število zakonskih parov brez otrok
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Struktura družin
Število zakonskih parov brez otrok
Struktura družin
Število zakonskih parov brez otrok

Leto
Vrednost
1991 109594
2002 114835

33. Število zakonskih parov z otroki
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Struktura družin
Število zakonskih parov z otroki
Struktura družin
Število zakonskih parov z otroki

Leto
Vrednost
1991 325622
2002 294726
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34. Število zunajzakonskih partnerjev brez otrok
Ime Spremenljivke
Struktura družin
Struktura družin

Ime indikatorja
Število zunajzakonskih partnerjev
brez otrok
Število zunajzakonskih partnerjev
brez otrok

Leto

Vrednost

1991

4966

2002

12807

35. Število zunajzakonskih partnerjev z otroki
Ime Spremenljivke
Struktura družin
Struktura družin

Ime indikatorja
Število zunajzakonskih partnerjev z
otroki
Število zunajzakonskih partnerjev z
otroki

Leto

Vrednost

1991

12408

2002

29285
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Sklop: Socio-ekonomska varnost
Struktura razpoložljivih dohodkovnih virov družin z otroci od 0-15 let
36. Delež dohodka iz delovnega razmerja (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodka iz delovnega razmerja
(v %)

1997

75,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodka iz delovnega razmerja
(v %)

1998

74,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodka iz delovnega razmerja
(v %)

1999

73,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodka iz delovnega razmerja
(v %)

2000

72,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodka iz delovnega razmerja
(v %)

2001

72,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodka iz delovnega razmerja
(v %)

2002

72,1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodka iz delovnega razmerja
(v %)

2003

72,4
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37. Delež prihodkov od pogodb in neposrednih pla il
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pogodb in
neposrednih pla il

1997

1,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pogodb in
neposrednih pla il

1998

1,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pogodb in
neposrednih pla il

1999

1,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pogodb in
neposrednih pla il

2000

1,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pogodb in
neposrednih pla il

2001

1,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pogodb in
neposrednih pla il

2002

1,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pogodb in
neposrednih pla il

2003

1,3
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38. Delež dohodkov preko študentskega servisa
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

1997

0,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

1998

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

1999

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2000

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2001

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2002

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2003

0,5
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39. Delež prihodkov od samozaposlitev
Ime
Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

1997

6,1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

1998

7,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

1999

7,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2000

7,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2001

7,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2002

8,1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2003

8,3
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40. Delež prihodkov od pokojnin
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

1997

7,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

1998

7,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

1999

8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2000

7,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2001

7,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2002

7,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2003

6,9
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41. Delež prihodkov od nadomestil za brezposelne
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

1997

0,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

1998

0,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

1999

1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2000

0,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2001

0,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2002

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2003

0,6
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42. Delež prihodkov od drugih socialnih prejemkov
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

1997

1,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

1998

1,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

1999

1,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2000

1,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2001

1,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2002

1,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2003

1,8
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43. Delež prihodkov od drugih družinskih prejemkov
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

1997

2,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

1998

2,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

1999

2,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2000

2,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2001

2,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2002

2,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2003

2,3
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44. Delež prihodkov iz lastnine
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

1997

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

1998

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

1999

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2000

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2001

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2002

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2003

0,5
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45. Delež prihodkov od denarnih pomo i in daril
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

1997

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

1998

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

1999

0,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2000

0,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2001

0,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2002

0,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2003

0,9
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Struktura razpoložljivih dohodkovnih virov družin z otroci od 0-18 let
46. Dohodek iz delovnega razmerja (v%)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

dohodek iz delovnega razmerja (v%)

1997

75,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

dohodek iz delovnega razmerja (v%)

1998

74,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

dohodek iz delovnega razmerja (v%)

1999

73

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

dohodek iz delovnega razmerja (v%)

2000

72,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

dohodek iz delovnega razmerja (v%)

2001

72,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

dohodek iz delovnega razmerja (v%)

2002

72,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

dohodek iz delovnega razmerja (v%)

2003

72,6
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47. Pogodbe in neposredna pla ila
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

pogodbe in neposredna pla ila

1997

1,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

pogodbe in neposredna pla ila

1998

1,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

pogodbe in neposredna pla ila

1999

1,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

pogodbe in neposredna pla ila

2000

1,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

pogodbe in neposredna pla ila

2001

1,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

pogodbe in neposredna pla ila

2002

1,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

pogodbe in neposredna pla ila

2003

1,4
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48. Delež dohodkov preko študentskega servisa
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

1997

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

1998

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

1999

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2000

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2001

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2002

0,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež dohodkov preko študentskega
servisa

2003

0,8
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49. Delež prihodkov od samozaposlitev
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

1997

6,1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

1998

7,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

1999

7,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2000

7,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2001

7,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2002

7,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od samozaposlitev

2003

8,2

34

50. Delež prihodkov od pokojnin
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

1997

8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

1998

8,1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

1999

8,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2000

8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2001

7,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2002

7,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od pokojnin

2003

7
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51. Delež prihodkov od otroških dodatkov
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od otroških dodatkov

1997

3,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od otroških dodatkov

1998

3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od otroških dodatkov

1999

3,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od otroških dodatkov

2000

3,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od otroških dodatkov

2001

4,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od otroških dodatkov

2002

4,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od otroških dodatkov

2003

4,2
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52. Delež prihodkov od nadomestil za brezposelne
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

1997

1,1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

1998

1,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

1999

1,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2000

1

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2001

0,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2002

0,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od nadomestil za
brezposelne

2003

0,6
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53. Delež prihodkov od drugih socialnih prejemkov
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

1997

1,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

1998

1,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

1999

1,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2000

1,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2001

1,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2002

1,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih socialnih
prejemkov

2003

2

38

54. Delež prihodkov od drugih družinskih prejemkov
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

1997

2,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

1998

1,8

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

1999

1,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2000

1,9

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2001

2,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2002

2,2

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od drugih družinskih
prejemkov

2003

2
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55. Delež prihodkov iz lastnine
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

1997

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

1998

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

1999

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2000

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2001

0,3

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2002

0,4

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov iz lastnine

2003

0,5
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56. Delež prihodkov od denarnih pomo i in daril
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

1997

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

1998

0,5

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

1999

0,6

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2000

0,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2001

0,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2002

0,7

Struktura
razpoložljivih
dohodkovnih virov
gospodinjstev z
otroki

Delež prihodkov od denarnih pomo i
in daril

2003

0,8
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57. Razpršenost okrog praga tveganja revš ine (40%) otrok v starosti od 0-15 let
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

1997

4,1

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

1998

3,9

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

1999

3

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

2000

2,9

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

2001

2,1

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

2002

2,4

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

2003

2,8

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

2004

2,1

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 15 let

2005

2,2
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58. Razpršenost okrog praga tveganja revš ine (40%) otrok v starosti od 0-18 let
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

1997

3,6

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

1998

3,5

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

1999

2,9

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

2000

2,8

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

2001

3

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

2002

3

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

2003

2,7

Razpršenost okrog praga tveganja
revš ine (40%) otrok v starosti od 0Absolutna revš ina 18 let

2004

2,1
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59. Število enostarševskih družin z otroki, upravi encev do denarne socialne pomo i
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število enostarševskih družin z otroki,
upravi encev do denarne socialne
Absolutna revš ina pomo i

2002

4660

Število enostarševskih družin z otroki,
upravi encev do denarne socialne
Absolutna revš ina pomo i

2003

6092

Število enostarševskih družin z otroki,
upravi encev do denarne socialne
Absolutna revš ina pomo i

2004

6794

Število enostarševskih družin z otroki,
upravi encev do denarne socialne
Absolutna revš ina pomo i

2005

7069

Število enostarševskih družin z otroki,
upravi encev do denarne socialne
Absolutna revš ina pomo i

2006

7381

60. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - enostarševska družina
z 1 otrokom
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2002

3317

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2003

4356

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2004

4880

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2005

5086

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2006

5122
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61. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - enostarševska družina
z 2 otrokoma
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 2 otrokoma

2002

1034

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 2 otrokoma

2003

1364

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 2 otrokoma

2004

1516

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 2 otrokoma

2005

1579

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 2 otrokoma

2006

1806

62. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - enostarševska družina
s 3 otroki
ImeSpremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina s 3 otroki

2002

234

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina s 3 otroki

2003

293

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina s 3 otroki

2004

315

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina s 3 otroki

2005

325

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina s 3 otroki

2006

360
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63. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - enostarševska družina
s 4 in ve otroki
Ime Spremenljivke

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Ime indikatorja
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje enostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje enostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje enostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje enostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje enostarševska družina s 4 in ve
otroki

Leto

Vrednost

2002

75

2003

79

2004

83

2005

79

2006

93

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2002

3317

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2003

4356

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2004

4880

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2005

5086

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina enostarševska družina z 1 otrokom

2006

5122

46

64. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - dvostarševske družine
skupaj
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševske družine skupaj

2002

4784

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševske družine skupaj

2003

5566

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševske družine skupaj

2004

5628

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševske družine skupaj

2005

5302

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševske družine skupaj

2006

4770

65. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - dvostarševska družina
z enim otrokom
Ime Spremenljivke

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Ime indikatorja
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina z enim
otrokom
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina z enim
otrokom
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina z enim
otrokom
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina z enim
otrokom
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina z enim
otrokom

Leto

Vrednost

2002

1826

2003

2243

2004

2290

2005

2126

2006

1842

47

66. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - dvostarševska družina
z 2 otrokoma
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina z 2 otrokoma

2002

1780

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina z 2 otrokoma

2003

2080

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina z 2 otrokoma

2004

2062

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina z 2 otrokoma

2005

1909

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina z 2 otrokoma

2006

1711

67. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - dvostarševska družina
s 3 otroki
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina s 3 otroki

2002

727

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina s 3 otroki

2003

801

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina s 3 otroki

2004

821

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina s 3 otroki

2005

815

Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje Absolutna revš ina dvostarševska družina s 3 otroki

2006

737
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68. Število prejemnikov denarnih socialnih pomo i za obdobje - dvostarševska družina
s 4 in ve otroki
Ime Spremenljivke

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Absolutna revš ina

Ime indikatorja
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina s 4 in ve
otroki
Število prejemnikov denarnih
socialnih pomo i za obdobje dvostarševska družina s 4 in ve
otroki

Leto

Vrednost

2002

451

2003

442

2004

455

2005

452

2006

480

Relativna revš ina
69. Stopnja tveganja revš ine otrok
Ime Spremenljivke
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina

Ime indikatorja
Stopnja tveganja revš ine otrok
Stopnja tveganja revš ine otrok
Stopnja tveganja revš ine otrok
Stopnja tveganja revš ine otrok
Stopnja tveganja revš ine otrok
Stopnja tveganja revš ine otrok
Stopnja tveganja revš ine otrok
Stopnja tveganja revš ine otrok

Leto
Vrednost
1997
14,3
1998
13,5
1999
11,8
2000
11,2
2001
11,7
2002
10,5
2003
9,9
2004
11,9

70. Stopnja tveganja revš ine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki starimi 0-15 let
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

1997

13,8

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

1998

13,1

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

1999

11,6
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Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

2000

11,2

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

2001

11,6

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

2002

10,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

2003

9,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-15 let

2004

11,1

71. Stopnja tveganja revš ine gospodinjstev z vzdrževanimi otroki starimi 0-18 let
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

1997

13,4

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

1998

12,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

1999

11,4

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

2000

11,1

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

2001

11,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

2002

10,2

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

2003

9,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z vzdrževanimi otroki
starimi 0-18 let

2004

10,8
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72. Relativna vrzel tveganja revš ine, osebe do 15 let
Ime Spremenljivke
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina

Ime indikatorja
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 15 let

Leto
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,

Vrednost

1997

21,3

1998

22

1999

22,2

2000

19,1

2001

15,9

2002

17,4

2003

22,1

2004

17,5

73. Stopnja tveganja glede na tip gospodinjstva-enostarševsko gospodinjstvo z vsaj
enim otrokom
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

1997

18,5

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

1998

20

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

1999

20,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

2000

17,5

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

2001

18

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

2002

14,8

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

2003

24,3

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-enostarševsko
gospodinjstvo z vsaj enim otrokom

2004

21,4

51

74. Stopnja tveganja glede na tip gospodinjstva-dva odrasla z enim vzdrževanim
otrokom
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

1997

10,5

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

1998

9,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

1999

9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

2000

9,2

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

2001

6,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

2002

6,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

2003

6,2

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z enim
vzdrževanim otrokom

2004

9,1
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75. Stopnja tveganja glede na tip gospodinjstva-dva odrasla z dvema vzdrževanima
otrokoma
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

1997

6,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

1998

7,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

1999

6,5

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

2000

6,3

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

2001

6,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

2002

7,6

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

2003

8,5

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z dvema
vzdrževanima otrokoma

2004

10,1
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76. Stopnja tveganja glede na tip gospodinjstva-dva odrasla z vsaj tremi otroki
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z vsaj
tremi otroki

1997

20,3

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z vsaj
tremi otroki

1998

17,3

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z vsaj
tremi otroki

1999

16,8

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z vsaj
tremi otroki

2000

16,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z vsaj
tremi otroki

2001

18,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z vsaj
tremi otroki

2002

13,4

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-dva odrasla z vsaj
tremi otroki

2003

10,3

54

77. Stopnja tveganja glede na tip gospodinjstva-druga gospodinjstva z vzdrževanimi
otroki
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

1997

16,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

1998

15,4

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

1999

14,1

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

2000

13,8

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

2001

14,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

2002

12

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

2003

10,6

Relativna revš ina

Stopnja tveganja glede na tip
gospodinjstva-druga gospodinjstva z
vzdrževanimi otroki

2004

6,1

55

78. Stopnja tveganja revš ine gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15 let pred
socialnimi transferji
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

1997

20,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

1998

20,9

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

1999

21

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

2000

22,5

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

2001

23,3

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

2002

21,6

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

2003

21,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-15
let pred socialnimi transferji

2004

26,4
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79. Stopnja tveganja revš ine gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18 let pred
socialnimi transferji
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

1997

20,3

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

1998

20,6

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

1999

21

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

2000

22,1

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

2001

23

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

2002

20,7

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

2003

21

Relativna revš ina

Stopnja tveganja revš ine
gospodinjstev z otroki, starimi od 0-18
let pred socialnimi transferji

2004

26

80. Relativna vrzel tveganja revš ine, osebe do 18 let
Ime Spremenljivke
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina
Relativna revš ina

Ime indikatorja
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let
Relativna vrzel tveganja revš
osebe do 18 let

Leto
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,
ine,

Vrednost

1997

22,1

1998

22

1999

22,2

2000

19,1

2001

16,4

2002

17,4

2003

19,9

2004

17,2
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Distribucija dohodka gospodinjstev z otroki od 0-15 let po decilnih razredih
81. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v prvem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

1997

8,1

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

1998

7,5

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

1999

6,7

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2000

6,1

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2001

5,9

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2002

6,1

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2003

6,2

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2004

5,6
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82. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v drugem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

1997

7,4

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

1998

7,8

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

1999

7,3

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2000

8,7

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2001

9

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2002

7,2

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2003

7,3

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2004

8,1
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83. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v tretjem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

1997

9

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

1998

9,6

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

1999

12,4

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2000

12,4

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2001

12,2

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2002

12,1

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2003

12,2

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2004

11
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84. Delež gospodinjstev z otrok od 0-15 let v etrtem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

1997

11,7

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

1998

11,2

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

1999

11,6

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2000

11,9

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2001

11,9

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2002

10,7

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2003

9,5

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2004

10,5
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85. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v petem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

1997

11,5

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

1998

12,1

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

1999

11,8

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

2000

11,6

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

2001

11,4

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

2002

11,9

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

2003

12,2

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu (v %)

2004

11,8
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86. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v šestem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

1997

11

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

1998

10,4

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

1999

10,3

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

2000

11,1

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

2001

11,2

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

2002

11,5

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

2003

11,9

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu (v %)

2004

11,6
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87. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v sedmem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

1997

12,6

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

1998

12,7

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

1999

11,6

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

2000

11,1

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

2001

11,2

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

2002

11,5

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

2003

11,6

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu (v %)

2004

11,5

64

88. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v osmem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

1997

10,2

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

1998

10,6

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

1999

9,9

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2000

10,3

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2001

10,3

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2002

10,2

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2003

10,6

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2004

11
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89. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v devetem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

1997

10

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

1998

10,5

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

1999

10,6

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2000

8,7

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2001

9,2

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2002

9,5

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2003

10

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2004

10
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90. Delež gospodinjstev z otroki od 0-15 let v desetem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki
Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

1997

8,4

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

1998

7,7

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

1999

7,8

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2000

8,1

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2001

7,8

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2002

8,3

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2003

8,4

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2004

9
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Distribucija dohodka gospodinjstev z otroki od 0-18 let po decilnih razredih
91. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v prvem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

1997

8,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

1998

7,8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

1999

6,7

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2000

6

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2001

5,8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2002

6,4

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2003

6,1

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v prvem
decilnem razredu (v %)

2004

5,7
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92. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v drugem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

1997

7,8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

1998

8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

1999

7,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2000

8,9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2001

9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2002

7,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2003

7,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v drugem
decilnem razredu (v %)

2004

7,9
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93. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v tretjem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

1997

9,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

1998

9,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

1999

12,1

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2000

12,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2001

12,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2002

12

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2003

11,9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v tretjem
decilnem razredu (v %)

2004

11,1
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94. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v etrtem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

1997

10,6

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

1998

10,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

1999

10,7

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2000

11,4

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2001

11,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2002

10,6

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2003

9,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v etrtem
decilnem razredu (v %)

2004

10,8
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95. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v petem decilnem razredu v (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

1997

12,1

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

1998

12,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

1999

12

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

2000

11,7

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

2001

11,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

2002

11,9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

2003

12,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v petem
decilnem razredu v (v %)

2004

12
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96. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v šestem decilnem razredu v (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

1997

10,7

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

1998

10,4

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

1999

9,8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

2000

10,8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

2001

11,1

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

2002

11,1

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

2003

11,4

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v šestem
decilnem razredu v (v %)

2004

11,3
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97. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v sedmem decilnem razredu v (%)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

1997

11,9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

1998

12

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

1999

12

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

2000

11,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

2001

11,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

2002

12,7

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

2003

11,9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
sedmem decilnem razredu v (%)

2004

11,4
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98. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v osmem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

1997

10,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

1998

11,1

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

1999

10,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2000

10

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2001

9,9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2002

10

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2003

11,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v osmem
decilnem razredu (v %)

2004

10,6

75

99. Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v devetem decilnem razredu (v %)
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

1997

10,7

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

1998

10,9

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

1999

10,7

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2000

9,2

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2001

9,6

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2002

9,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2003

10

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
devetem decilnem razredu (v %)

2004

10
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100.

Delež gospodinjstev z otroki od 0-18 let v desetem decilnem razredu (v %)

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

1997

8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

1998

7,8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

1999

8,1

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2000

8,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2001

8,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2002

8,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2003

8,8

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Delež gospodinjstev z otroki v
desetem decilnem razredu (v %)

2004

9,1
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101.

Razmerje med povpre nimi dohodki zgornjih in spodnjih 20% gosp. z otroki

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

1997

3,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

1998

3,5

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

1999

3,4

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

2000

3,4

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

2001

3,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

2002

3,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

2003

3,3

Distribucija
dohodka
gospodinjstev z
otroki

Razmerje med povpre nimi dohodki
zgornjih in spodnjih 20% gosp. z
otroki

2004

3,3
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102.

Ginijev koeficient

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

1997

24,8

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

1998

24,8

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

1999

24,8

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

2000

24,7

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

2001

24,3

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

2002

24

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

2003

24

Neenakost
porazdelitve
dohodka

Ginijev koeficient

2004

23,8
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Prejemniki in upravi enci do soc transferjev za otroke in mladino
103.

Upravi enci do starševskega nadomestila

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

1996

17080

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

1997

16916

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

1998

16374

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

1999

16181

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

2000

16343

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

2001

16617

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

2002

15944

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

2003

17443

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

2004

16972

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

2005

17534

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega
nadomestila

2006

18338
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104.

Upravi enci do starševskega dodatka

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

1996

2822

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

1997

2734

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

1998

2616

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

1999

2563

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

2000

2452

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

2001

2317

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

2002

2175

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

2003

2498

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

2004

2808

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

2005

2833

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do starševskega dodatka

2006

3010
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105.

Upravi enci do otroškega dodatka - otroci

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

1996

342443

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

1997

408536

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

1998

410864

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

1999

405040

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

2000

411397

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

2001

412495

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

2002

408051

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

2003

400680

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

2004

392538

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

2005

383467

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do otroškega dodatkaotroci

2006

392538
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106.

Upravi enci do dela s skrajšanim delovnim asom

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do dela s skrajšanim
delovnim asom

2003

164

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do dela s skrajšanim
delovnim asom

2004

280

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do dela s skrajšanim
delovnim asom

2005

328

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do dela s skrajšanim
delovnim asom

2006

2850

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do o etovskega
nadomestila

2003

10917

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do o etovskega
nadomestila

2004

12667

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do o etovskega
nadomestila

2005

11308
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107.

Dodatek za nego otroka - otroci

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

1996

2619

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

1997

3705

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

1998

4132

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

1999

4424

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

2000

4731

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

2001

4806

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

2002

5219

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

2003

5263

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

2004

5325

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

2005

5402

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za nego otroka-otroci

2006

5551
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108.

Dodatek za veliko družino-upravi enci

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za veliko družino-upravi enci

2002

24653

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za veliko družino-upravi enci

2003

24363

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za veliko družino-upravi enci

2004

24419

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za veliko družino-upravi enci

2005

24965

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Dodatek za veliko družino-upravi enci

2006

26779
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109.

Upravi enci do republiških štipendij

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

1996

47200

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

1997

46210

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

1998

45803

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

1999

43136

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

2000

39762

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

2001

40629

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

2002

41044

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

2003

40988

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

2004

40586

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

2005

38922

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do republiških štipendij

2006

37750

86

110.

Upravi enci do Zoisovih štipendij

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

1996

7437

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

1997

8733

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

1998

9592

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

1999

10259

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

2000

11716

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

2001

12123

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

2002

12750

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

2003

12956

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

2004

12920

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

2005

12878

Prejemniki in
upravi enci do soc
transferjev za
otroke in mladino

Upravi enci do Zoisovih štipendij

2006

12823
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Subjektivna percepcija revš ine
111. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
zelo težko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

1997

12,6

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

1998

11,8

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

1999

10,7

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

2000

11,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo težko

2001

11

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo težko

2002

10

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo težko

2003

10,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

2004

5,9
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112. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
težko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

1997

26,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

1998

26,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

1999

26,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

2000

24,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine težko

2001

23,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine težko

2002

22,7

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine težko

2003

21,9

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

2004

20,2
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113. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
manjšimi težavami
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

1997

44,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

1998

44

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

1999

45,8

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

2000

46,1

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od
percepcija revš ine 0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja

2001

47,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

2002

46,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

2003

43,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja z
Subjektivna
percepcija revš ine manjšimi težavami

2004

44,5

90

114. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
dokaj lahko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

1997

10,9

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

1998

11,5

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

1999

11,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

2000

11,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine dokaj lahko

2001

11,5

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine dokaj lahko

2002

13,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine dokaj lahko

2003

16,5

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

2004

19,9
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115. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
lahko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

1997

5,6

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

1998

6,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

1999

5,7

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

2000

6,6

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine lahko

2001

6,7

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine lahko

2002

6,9

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine lahko

2003

7,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

2004

8,4
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116. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
zelo lahko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo lahko

1997

0,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo lahko

1998

0,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo lahko

1999

0,5

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo lahko

2000

0,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo lahko

2001

0,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo lahko

2002

0,8

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo lahko

2003

1,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-15 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo lahko

2004

1
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117. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
zelo težko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

1997

12,8

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

1998

12,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

1999

11,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

2000

11,5

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo težko

2001

10,9

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo težko

2002

9,8

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine zelo težko

2003

9,7

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine zelo težko

2004

6,3
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118. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
težko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

1997

26,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

1998

25,7

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

1999

26

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

2000

24

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine težko

2001

23,6

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine težko

2002

22,9

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine težko

2003

22,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine težko

2004

20,5
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119. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
manjšimi težavami
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

1997

44,9

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

1998

44,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

1999

45,7

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

2000

46,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
Subjektivna
percepcija revš ine manjšimi težavami

2001

47,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
Subjektivna
percepcija revš ine manjšimi težavami

2002

46

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
Subjektivna
percepcija revš ine manjšimi težavami

2003

43,5

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja z
percepcija revš ine manjšimi težavami

2004

44,8
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120. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
dokaj lahko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

1997

10,6

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od
percepcija revš ine 0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja

1998

11,2

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

1999

1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

2000

11,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine dokaj lahko

2001

11,5

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine dokaj lahko

2002

13,3

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine dokaj lahko

2003

16,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine dokaj lahko

2004

19
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121. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
lahko
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

1997

5,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

1998

6,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

1999

5,6

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

2000

6,6

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine lahko

2001

6,4

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine lahko

2002

7,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
Subjektivna
percepcija revš ine lahko

2003

7,1

delež gospodinjstev z otroki starimi od
Subjektivna
0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
percepcija revš ine lahko

2004

8,4
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122. Delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18 let, ki s svojim dohodkom shaja
zelo lahko
Ime Spremenljivke
Ime indikatorja
Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja zelo lahko

Leto

Vrednost

1997

0,2

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja

1998

0,4

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja zelo lahko

1999

0,5

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja zelo lahko

2000

0,6

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja zelo lahko

2001

0,5

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja zelo lahko

2002

0,9

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja zelo lahko

2003

1

Subjektivna
delež gospodinjstev z otroki starimi od 0-18
percepcija revš ine let, ki s svojim dohodkom shaja zelo lahko

2004

0,9
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123.

Lestvica družinskega izoblija (LDI)-majhno družinsko izobilje

Ime Spremenljivke
Subjektivna
percepcija revš ine
Subjektivna
percepcija revš ine
Subjektivna
percepcija revš ine

Ime indikatorja
Lestvica družinskega izoblija (LDI)-majhno
družinsko izobilje
Lestvica družinskega izoblija (LDI)-srednje
družinsko izobilje
Lestvica družinskega izoblija (LDI)-veliko
družinsko izobilje

Leto

Vrednost

2002

20,5

2002

48,1

2002

31,4
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Sklop: Zdravje
Otroci s pove ano telesno težo
124.

Delež 13 letnih otrok, ki imajo pove ano telesno težo,

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 13 letnih otrok, ki imajo pove ano
telesno težo, skupaj

2002

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 13 letnih otrok, ki imajo pove ano
telesno težo, skupaj

2006

125.

Ime indikatorja

Leto

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 13 letnih otrok, ki so debeli, skupaj

2002

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 13 letnih otrok, ki so debeli, skupaj

2006

Vrednost

2,3

Delež 15 letnih otrok, ki imajo pove ano telesno težo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 15 letnih otrok, ki imajo pove ano
telesno težo, skupaj

2002

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 15 letnih otrok, ki imajo pove ano
telesno težo, skupaj

2006

127.

11,7

Delež 13 letnih otrok, ki so debeli

Ime Spremenljivke

126.

Vrednost

Vrednost

11,6

Delež 15 letnih otrok, ki so debeli

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 15 letnih otrok, ki so debeli, skupaj

2002

Delež otrok, ki
imajo pove ano
telesno težo

Delež 15 letnih otrok, ki so debeli, skupaj

2006

Vrednost

1,4
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Pogostost in raven fizi ne aktivnosti
128.

Delež 11 letnih otrok, ki dosegajo MVPA indeks

Ime Spremenljivke
Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti
Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

129.

Vrednost

2002

49,7

2006

0

Ime indikatorja
Delež 13 letnih otrok, ki dosegajo MVPA
indeks, skupaj
Delež 13 letnih otrok, ki dosegajo MVPA
indeks, skupaj

Leto

Vrednost

2002

38,1

2006

0

Delež 15 letnih otrok, ki dosegajo MVPA indeks

Ime Spremenljivke
Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti
Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

131.

Delež 11 letnih otrok, ki dosegajo MVPA
indeks, skupaj
Delež 11 letnih otrok, ki dosegajo MVPA
indeks, skupaj

Leto

Delež 13 letnih otrok, ki dosegajo MVPA indeks

Ime Spremenljivke
Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti
Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

130.

Ime indikatorja

Ime indikatorja
Delež 15 letnih otrok, ki dosegajo MVPA
indeks, skupaj
Delež 15 letnih otrok, ki dosegajo MVPA
indeks, skupaj

Leto

Vrednost

2002

32,5

2006

0

Število dni, ko so otroci, stari 11 let, fizi no aktivni vsaj eno uro dnevno

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

Število dni, ko so otroci, stari 11 let, fizi no
aktivni vsaj eno uro dnevno, skupaj

2002

4,6

Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

Število dni, ko so otroci, stari 11 let, fizi no
aktivni vsaj eno uro dnevno, skupaj

2006

0

132.

Število dni, ko so otroci, stari 13 let, fizi no aktivni vsaj eno uro dnevno

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

Število dni, ko so otroci, stari 13 let, fizi no
aktivni vsaj eno uro dnevno, skupaj

2002

4,1

Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

Število dni, ko so otroci, stari 13 let, fizi no
aktivni vsaj eno uro dnevno, skupaj

2006

0
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133.

Število dni, ko so otroci, stari 15 let, fizi no aktivni vsaj eno uro dnevno

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

Število dni, ko so otroci, stari 15 let, fizi no
aktivni vsaj eno uro dnevno, skupaj

2002

3,8

Pogostost in raven
fizi ne aktivnosti

Število dni, ko so otroci, stari 15 let, fizi no
aktivni vsaj eno uro dnevno, skupaj

2006

0

Prehrambene navade otrok
134.

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan jedo sadje

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan jedo
sadje, skupaj

2002

45

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan jedo
sadje, skupaj

2006

48

135.

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan jedo sadje

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan jedo
sadje, skupaj

2002

37,5

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan jedo
sadje, skupaj

2006

35,1

136.

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan jedo sadje

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan jedo
sadje, skupaj

2002

32,9

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan jedo
sadje, skupaj

2006

31,5
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137.

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan jedo zelenjavo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan jedo
zelenjavo, skupaj

2002

27,7

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan jedo
zelenjavo, skupaj

2006

17,7

138.

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan jedo zelenjavo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan jedo
zelenjavo, skupaj

2002

25

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan jedo
zelenjavo, skupaj

2006

14,6

139.

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan jedo zelenjavo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan jedo
zelenjavo, skupaj

2002

24

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan jedo
zelenjavo, skupaj

2006

15,4

140.

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan zajtrkujejo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan
zajtrkujejo, skupaj

2002

43,6

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan
zajtrkujejo, skupaj

2006

51,1
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141.

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan zajtrkujejo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan
zajtrkujejo, skupaj

2002

36,1

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan
zajtrkujejo, skupaj

2003

37,3

142.

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan zajtrkujejo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan
zajtrkujejo, skupaj

2002

37,9

Prehrambene
navade otrok in
mladostnikov

Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan
zajtrkujejo, skupaj

2006

39,5

Zloraba alkohola
143.

Delež otrok, starih 11 let, ki pijejo alkoholne pija e vsak teden ali bolj pogosto

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 11 let, ki pijejo alkoholne
pija e vsak teden ali bolj pogosto, skupaj

2002

5,9

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 11 let, ki pijejo alkoholne
pija e vsak teden ali bolj pogosto, skupaj

2006

3,1

144.

Delež otrok, starih 13 let, ki pijejo alkoholne pija e vsak teden ali bolj pogosto

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 13 let, ki pijejo alkoholne
pija e vsak teden ali bolj pogosto, skupaj

2002

8,8

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 13 let, ki pijejo alkoholne
pija e vsak teden ali bolj pogosto, skupaj

2006

9,2
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145.

Delež otrok, starih 15 let, ki pijejo alkoholne pija e vsak teden ali bolj pogosto

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 15 let, ki pijejo katerokoli
vrsto alkohola vsak teden ali bolj
pogosto,skupaj

2002

34,3

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 15 let, ki pijejo katerokoli
vrsto alkohola vsak teden ali bolj
pogosto,skupaj

2006

27,6

146.

Povpre na starost ob prvem pitju alkoholnih pija in prvi opitosti,

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Povpre na starost ob prvem pitju alkoholnih
pija in prvi opitosti, skupaj

2002

Zloraba alkohola
glede na starost
otrok

Povpre na starost ob prvem pitju alkoholnih
pija in prvi opitosti, skupaj

2006

Vrednost

13,09

Zloraba tobaka
147.

Delež otrok, starih 11 let, ki kadijo vsak dan

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 11 let, ki kadijo vsak dan,
skupaj

2002

1

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 11 let, ki kadijo vsak dan,
skupaj

2006

0,2

148.

Delež otrok, starih 13 let, ki kadijo vsak dan

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 13 let, ki kadijo vsak dan,
skupaj

2002

2,6

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 13 let, ki kadijo vsak dan,
skupaj

2006

1,1
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149.

Delež otrok, starih 15 let, ki kadijo vsak dan

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 15 let, ki kadijo vsak dan,
skupaj

2002

23

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 15 let, ki kadijo vsak dan,
skupaj

2006

13,3

150.

Delež otrok, starih 11 let, ki so kadarkoli že kadili

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 11 let, ki so kadarkoli že
kadili, skupaj

2002

14

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 11 let, ki so kadarkoli že
kadili, skupaj

2006

8,9

151.

Delež otrok, starih 13 let, ki so kadarkoli že kadili

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 13 let, ki so kadarkoli že
kadili, skupaj

2002

38

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 13 let, ki so kadarkoli že
kadili, skupaj

2006

31,7

152.

Delež otrok, starih 15 let, ki so kadarkoli že kadili

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 15 let, ki so kadarkoli že
kadili, skupaj

2002

65

Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Delež otrok, starih 15 let, ki so kadarkoli že
kadili, skupaj

2006

54,2

153.

Povpre na starost ob prvem kajenju tobaka

Ime Spremenljivke
Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Ime indikatorja
Povpre na starost ob prvem kajenju tobaka,
skupaj

Leto

2002

Vrednost

12,87
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Zloraba tobaka
glede na starost
otrok

Povpre na starost ob prvem kajenju tobaka,
skupaj

2006

0

Zloraba drog
154.

Delež otrok, ki so že kdajkoli poskusili marihuano

Ime Spremenljivke
Zloraba drog glede
na starost otrok
Zloraba drog glede
na starost otrok

Ime indikatorja
Delež otrok, ki so že kdajkoli poskusili
marihuano, skupaj
Delež otrok, ki so že kdajkoli poskusili
marihuano, skupaj

Leto

Vrednost

2002

28,3

2006

17,7

Umrljivosti otrok in mladostnikov po starostnih skupinah
155.

število umrlih otrok starih manj kot eno leto

Ime Spremenljivke
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov

156.

Ime indikatorja
število umrlih otrok starih manj kot eno leto,
skupaj
število umrlih otrok starih manj kot eno leto,
skupaj
število umrlih otrok starih manj kot eno leto,
skupaj
število umrlih otrok starih manj kot eno leto,
skupaj
število umrlih otrok starih manj kot eno leto,
skupaj
število umrlih otrok starih manj kot eno leto,
skupaj

Leto

Vrednost

2000

89

2001

74

2002

67

2003

69

2004

66

2005

75

Stopnja smrtnosti otrok starih manj kot eno leto

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok starih manj kot eno
leto, skupaj

2000

5

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok starih manj kot eno
leto, skupaj

2001

4,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok starih manj kot eno
leto, skupaj

2002

3,8

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok starih manj kot eno
leto, skupaj

2003

4
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Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok starih manj kot eno
leto, skupaj

2004

3,8

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok starih manj kot eno
leto, skupaj

2005

4,2

157.

število umrlih otrok starih od 1-4 let

Ime Spremenljivke
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov

158.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

število umrlih otrok starih od 1-4 let, skupaj

2000

12

število umrlih otrok starih od 1-4 let, skupaj

2001

8

število umrlih otrok starih od 1-4 let, skupaj

2002

19

število umrlih otrok starih od 1-4 let, skupaj

2003

15

število umrlih otrok starih od 1-4 let, skupaj

2004

17

število umrlih otrok starih od 1-4 let, skupaj

2005

21

število umrlih otrok starih od 1-4 let, skupaj

2006

5

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 1-4 let

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 1-4 let,
skupaj

2000

0,2

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 1-4 let,
skupaj

2001

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 1-4 let,
skupaj

2002

0,3

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 1-4 let,
skupaj

2003

0,2

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 1-4 let,
skupaj

2004

0,2

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 1-4 let,
skupaj

2005

0,3

109

159.

Število umrlih otrok starih od 5-9 let

Ime Spremenljivke
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov

160.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

število umrlih otrok starih od 5-9 let, skupaj

2000

17

število umrlih otrok starih od 5-9 let, skupaj

2001

15

število umrlih otrok starih od 5-9 let, skupaj

2002

14

število umrlih otrok starih od 5-9 let, skupaj

2003

13

število umrlih otrok starih od 5-9 let, skupaj

2004

11

število umrlih otrok starih od 5-9 let, skupaj

2005

9

število umrlih otrok starih od 5-9 let, skupaj

2006

4

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 5-9

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 5-9 let,
skupaj

2000

0,2

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 5-9 let,
skupaj

2001

0,2

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 5-9 let,
skupaj

2002

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 5-9 let,
skupaj

2003

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 5-9 let,
skupaj

2004

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 5-9 let,
skupaj

2005

0,1

161.

Število umrlih otrok starih od 10-14 let

Ime Spremenljivke
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

število umrlih otrok starih od 10-14 let, skupaj

2001

16

število umrlih otrok starih od 10-14 let, skupaj

2002

15

število umrlih otrok starih od 10-14 let, skupaj

2003

11

število umrlih otrok starih od 10-14 let, skupaj

2004

19
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Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov

162.

število umrlih otrok starih od 10-14 let, skupaj

2005

15

število umrlih otrok starih od 10-14 let, skupaj

2006

4

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 10-14 let

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 10-14 let,
skupaj

2000

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 10-14 let,
skupaj

2001

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 10-14 let,
skupaj

2002

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 10-14 let,
skupaj

2003

0,1

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 10-14 let,
skupaj

2004

0,2

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 10-14 let,
skupaj

2005

0,2

163.

Število umrlih otrok in mladostnikov starih od 15-19 let

Ime Spremenljivke
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov
Smrtnost otrok in
mladostnikov

Ime indikatorja
število umrlih otrok in mladostnikov starih od
15-19 let,skupaj
število umrlih otrok in mladostnikov starih od
15-19 let,skupaj
število umrlih otrok in mladostnikov starih od
15-19 let,skupaj
število umrlih otrok in mladostnikov starih od
15-19 let,skupaj
število umrlih otrok in mladostnikov starih od
15-19 let,skupaj
število umrlih otrok in mladostnikov starih od
15-19 let,skupaj
število umrlih otrok in mladostnikov starih od
15-19 let,skupaj

Leto

Vrednost

2000

74

2001

87

2002

71

2003

69

2004

60

2005

46

2006

42
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164.

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 15-19 let

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 15-19 let,
skupaj

2000

0,5

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 15-19 let,
skupaj

2001

0,7

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 15-19 let,
skupaj

2002

0,5

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 15-19 let,
skupaj

2003

0,5

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 15-19 let,
skupaj

2004

0,5

Stopnja smrtnosti
otrok in
mladostnikov

Stopnja smrtnosti otrok, starih od 15-19 let,
skupaj

2005

0,4

Število otrok v bolnišni nem zdravljenju zaradi poškodb in zastrupitev
165. Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi poškodb in zastrupitev otrok starih manj
kot eno leto,
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih manj kot
eno leto, skupaj

2000

8,8

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih manj kot
eno leto, skupaj

2001

8,9

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih manj kot
eno leto, skupaj

2002

8,1

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih manj kot
eno leto, skupaj

2003

8,7

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih manj kot
eno leto, skupaj

2004

6,7

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih manj kot
eno leto, skupaj

2005

8,5

112

166. Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi poškodb in zastrupitev otrok starih od 1-4
leta
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 1-4
leta, skupaj

2000

13,1

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 1-4
leta, skupaj

2001

12,3

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 1-4
leta, skupaj

2002

12

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 1-4
leta, skupaj

2003

11,7

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 1-4
leta, skupaj

2004

11,6

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 1-4
leta, skupaj

2005

11,2

167. Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi poškodb in zastrupitev otrok starih od 5-9
let

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 5-9 let,
skupaj

2000

12,7

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 5-9 let,
skupaj

2001

11,7

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 5-9 let,
skupaj

2002

10,6

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 5-9 let,
skupaj

2003

10,1

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 5-9 let,
skupaj

2004

9,8

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 5-9 let,
skupaj

2005

9,9
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168. Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi poškodb in zastrupitev otrok starih od 1014 let
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 10-14
let, skupaj

2000

14,6

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 10-14
let, skupaj

2001

13,3

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 10-14
let, skupaj

2002

12,8

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 10-14
let, skupaj

2003

12,2

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 10-14
let, skupaj

2004

10,8

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 10-14
let, skupaj

2005

11,6

169. Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi poškodb in zastrupitev otrok starih od 1519 let
Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 15-19
let, skupaj

2000

18,3

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 15-19
let, skupaj

2001

18

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 15-19
let, skupaj

2002

16,1

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 15-19
let, skupaj

2003

16,8

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 15-19
let, skupaj

2004

16,3

Stopnja
bolnišni nega
zdravljenja

Stopnja bolnišni nih obravnav zaradi
poškodb in zastrupitev otrok starih od 15-19
let, skupaj

2005

158
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Stopnja preskrbljenosti z zdravstvenim osebjem
170.

Stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 0-6 let

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja
preskrbljenosti z
zdravstvenim
osebjem

stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 0-6 let

850

1996

Stopnja
preskrbljenosti z
zdravstvenim
osebjem

stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 0-6 let

839

2003

Stopnja
preskrbljenosti z
zdravstvenim
osebjem

stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 0-6 let

797

2006

171.

stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 7-19 let

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Stopnja
preskrbljenosti z
zdravstvenim
osebjem

stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 7-19
let

2371

1996

Stopnja
preskrbljenosti z
zdravstvenim
osebjem

stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 7-19
let

1944

2003

Stopnja
preskrbljenosti z
zdravstvenim
osebjem

stopnja preskrbljenosti otrok, starih od 7-19
let

1872

2006

115

Subjektivna ocena zdravstvenega stanja otrok
172.

delež otrok, ki ocenjujejo svoje zdravje kot slabo

Ime Spremenljivke

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Subjektivna ocena
zdravstvenega
stanja otrok

delež otrok, ki ocenjujejo svoje zdravje kot
slabo

1,9

2002

Subjektivna ocena
zdravstvenega
stanja otrok

delež otrok, ki ocenjujejo svoje zdravje kot
slabo

2,1

2006
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Sklop: Izobraževanje
173.

Bivanje v asu šolanja – srednješolci

Ime spremenljivke
Bivanje v asu
šolanja
Bivanje v asu
šolanja

174.

Vrednost

2005

5,8

2006

5,7

Ime indikatorja
Delež študentov, ki v asu študija ne
bivajo doma
Delež študentov, ki v asu študija ne
bivajo doma

Leto

Vrednost

2005

16,6

2006

17,5

Delež otrok, ki jim je šola vše

Ime spremenljivke
Po utje v šoli
Po utje v šoli
Po utje v šoli
Po utje v šoli
Po utje v šoli
Po utje v šoli

176.

Leto

Bivanje v asu šolanja – študenti

Ime spremenljivke
Bivanje v asu
šolanja
Bivanje v asu
šolanja

175.

Ime indikatorja
Delež srednješolcev, ki v asu šolanja
ne bivajo pri starših
Delež srednješolcev, ki v asu šolanja
ne bivajo pri starših

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki jim je šola vše fantje
Delež 11-letnic, ki jim je šola vše dekleta
Delež 13-letnikov, ki jim je šola vše fantje
Delež 13-letnic, ki jim je šola vše dekleta
Delež 15-letnikov, ki jim je šola vše fantje
Delež 15-letnic, ki jim je šola vše dekleta

Leto

Vrednost

2002

36,6

2002

48,7

2002

14,7

2002

21,3

2002

35,3

2002

36,1

Ob utek obremenjenosti zaradi šolskih obveznosti

Ime Spremenljivke
Po utje v šoli
Po utje v šoli
Po utje v šoli
Po utje v šoli
Po utje v šoli

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki se po utijo
obremenjeni zaradi šolskih obveznosti
- fantje
Delež 11-letnic, ki se po utijo
obremenjeni zaradi šolskih obveznosti
- dekleta
Delež 13-letnikov, ki se po utijo
obremenjeni zaradi šolskih obveznosti
- fantje
Delež 13-letnic, ki se po utijo
obremenjeni zaradi šolskih obveznosti
- dekleta
Delež 15-letnikov, ki se po utijo

Leto

Vrednost

2002

40

2002

24,6

2002

53,4

2002
2002

57,6
50,3
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Po utje v šoli

177.

2002

56,4

Število otrok, vklju enih v vrtce

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

178.

obremenjeni zaradi šolskih obveznosti
- fantje
Delež 15-letnic, ki se po utijo
obremenjeni zaradi šolskih obveznosti
- dekleta

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok, vklju enih v vrtce

1999

64151

Število otrok, vklju enih v vrtce

2000

63328

Število otrok, vklju enih v vrtce

2001

61803

Število otrok, vklju enih v vrtce

2002

58968

Število otrok, vklju enih v vrtce

2003

54555

Število otrok, vklju enih v vrtce

2004

54815

Število otrok, vklju enih v vrtce

2005

57134

Število oddelkov v vrtcih

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število oddelkov v vrtcih

1999

3523

Število oddelkov v vrtcih

2000

3531

Število oddelkov v vrtcih

2001

3477

Število oddelkov v vrtcih

2002

3342

Število oddelkov v vrtcih

2003

3246

Število oddelkov v vrtcih

2004

3262

Število oddelkov v vrtcih

2005

3232

Število oddelkov v vrtcih

2006

3332
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179.

Število strokovnih delavcev v vrtcih

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

180.

Leto

Vrednost

Število strokovnih delavcev v vrtcih

1999

7419

Število strokovnih delavcev v vrtcih

2000

7391

Število strokovnih delavcev v vrtcih

2001

7319

Število strokovnih delavcev v vrtcih

2002

7250

Število strokovnih delavcev v vrtcih

2003

7079

Število strokovnih delavcev v vrtcih

2004

7242

Število strokovnih delavcev v vrtcih

2005

7654

Število strokovnih delavcev v vrtcih

2006

7115

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

181.

Ime indikatorja

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

1999

3860

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

2000

3833

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

2001

3712

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

2002

3540

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

2003

3376

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

2004

3372

Število vzgojiteljev/vzgojiteljic v vrtcih

2005

3507

Število pomo nikov/pomo nic vzgojitelja v vrtcih

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

Ime indikatorja
Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja
Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja
Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja
Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja
Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja
Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja
Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja

Leto

Vrednost

1999

3288

2000

3330

2001

3387

2002

3409

2003

3353

2004

3390

2005

3608
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Predšolsko
izobraževanje

182.

2006

3740

Izobrazbena struktura vzgojiteljev/vzgojiteljic

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

183.

Število pomo nikov/pomo nic
vzgojitelja

Ime indikatorja
Vzgojitelji/ce brez ustrezne izobrazbe
Vzgojitelji/ce z dokon anim
programom 4. letne SŠ
Vzgojitelji/ce z dokon anim
programom 5. letne SŠ
Vzgojitelji/ce z dokon anim
višješolskim programom
Vzgojitelji/ce z dokon anim
visokošolskim programom
Vzgojitelji/ce z dokon anim
univerzitetnim programom

Leto

Vrednost

2005

28

2005

1034

2005

1029

2005

594

2005

758

2005

64

Izobrazbena struktura pomo nikov/pomo nic vzgojiteljev

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

Ime indikatorja
Pomo niki/pomo nice vzgojitelja brez
ustrezne izobrazbe
Pomo niki/pomo nice vzgojitelja z
dokon ano šolo za varuhinje
Pomo niki/pomo nice vzgojitelja z
dokon anim programom 4. letne SŠ
Pomo niki/pomo nice vzgojitelja z
dokon anim programom 5. letne SŠ
Pomo niki/pomo nice vzgojitelja z
dokon anim višješolskim programom
Pomo niki/pomo nice vzgojitelja z
dokon anim visokošolskim
programom
Pomo niki/pomo nice vzgojitelja z
dokon anim univerzitetnim
programom

Leto

Vrednost

2005

259

2005

259

2005

2053

2005

121

2005

120

2005

239

2005

17

120

184.

Vklju enost v vrtce - 1 leto stari otroci

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

185.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

1998

2874

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

1999

2967

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

2000

3422

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

2001

3638

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

2002

3839

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

2003

4547

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

2004

4609

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

2005

4967

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 1. leto

2006

5281

Vklju enost v vrtce - 2 leti stari otroci

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

1998

6262

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

1999

6656

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

2000

6974

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

2001

7104

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

2002

7995

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

2003

8550

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

2004

8548

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

2005

8703

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 2. leti

2006

9619
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186.

Vklju enost v vrtce - 3 leta stari otroci

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

187.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

1998

9617

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

1999

9970

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

2000

10641

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

2001

11071

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

2002

11035

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

2003

12145

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

2004

11908

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

2005

12424

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 3. leta

2006

12241

Vklju enost v vrtce - 4 leta stari otroci

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

1998

12291

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

1999

12922

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

2000

13316

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

2001

13307

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

2002

13337

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

2003

13798

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

2004

14062

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 4. leta

2005

14177
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188.

Vklju enost v vrtce - 5 let stari otroci

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

189.

Leto

Vrednost

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

1998

13538

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

1999

14408

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

2000

14407

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

2001

14710

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

2002

14740

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

2003

15475

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

2004

14902

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

2005

15558

Otroci, vklju eni v vrtce, stari 5. let

2006

15458

Vklju enost v vrtce - 6 let in ve stari otroci

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

190.

Ime indikatorja

Ime indikatorja
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve
Otroci, vklju eni v vrtce, stari 6. let in
ve

Leto

Vrednost

1998

18266

1999

17228

2000

14568

2001

11973

2002

8022

2003

0

2004

786

2005

1305

2006

871

Število otrok na strokovnega delavca v vrtcih

Ime spremenljivke
Predšolsko
izobraževanje
Predšolsko
izobraževanje

Ime indikatorja
Število otrok na strokovnega delavca
v vrtcih
Število otrok na strokovnega delavca
v vrtcih

Leto

Vrednost

2005

8

2006

8
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191.

Subvencionirana prehrana v osnovni šoli

Ime spremenljivke
Prehrana v šoli
Prehrana v šoli
Prehrana v šoli

192.

Prehrana v šoli
Prehrana v šoli
Prehrana v šoli

Ime indikatorja
Delež u encev in dijakov, ki so bili
deležni subvencionirane šolske
prehrane - SŠ
Delež u encev in dijakov, ki so bili
deležni subvencionirane šolske
prehrane - SŠ
Delež u encev in dijakov, ki so bili
deležni subvencionirane šolske
prehrane - SŠ

Vrednost

1995

21,76

2000

22,89

2002

23

Leto

Vrednost

1995

21,56

2000

22,8

2002

23

Število izdanih obrokov v osnovnih šolah

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Prehrana v šoli
Število izdanih zajtrkov v OŠ
Prehrana v šoli
Število izdanih malic v OŠ
Prehrana v šoli
Število izdanih kosil v OŠ

194.

Leto

Subvencionirana prehrana v srednji šoli

Ime spremenljivke

193.

Ime indikatorja
Delež u encev in dijakov, ki so bili
deležni subvencionirane šolske
prehrane - OŠ
Delež u encev in dijakov, ki so bili
deležni subvencionirane šolske
prehrane - OŠ
Delež u encev in dijakov, ki so bili
deležni subvencionirane šolske
prehrane - OŠ

Leto
Vrednost
2006
9021
2006 166152
2006
81432

Delež BDP namenjen izobraževanju

Ime spremenljivke
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež BDP, namenjen izobraževanju

1995

5,87

Delež BDP, namenjen izobraževanju

2000

5,95

Delež BDP, namenjen izobraževanju

2001

6,08

Delež BDP, namenjen izobraževanju

2002

5,98

Delež BDP, namenjen izobraževanju

2003

6,02

Delež BDP, namenjen izobraževanju

2004

5,96
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195.

Delež BDP, namenjen predšolskemu izobraževanju

Ime spremenljivke
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje

196.

Leto

Vrednost

1995

0,56

2000

0,48

2001

0,59

2002

0,59

2003

0,56

Delež BDP, namenjen osnovnošolskemu izobraževanju

Ime spremenljivke
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje

197.

Ime indikatorja
Delež BDP, namenjen predšolskemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen predšolskemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen predšolskemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen predšolskemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen predšolskemu
izobraževanju

Ime indikatorja
Delež BDP, namenjen
osnovnošolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
osnovnošolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
osnovnošolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
osnovnošolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
osnovnošolskemu izobraževanju

Leto

Vrednost

1995

2,42

2000

2,58

2001

2,49

2002

2,6

2003

2,66

Delež BDP, namenjen srednješolskemu izobraževanju

Ime spremenljivke
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje

Ime indikatorja
Delež BDP, namenjen
srednješolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
srednješolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
srednješolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
srednješolskemu izobraževanju
Delež BDP, namenjen
srednješolskemu izobraževanju

Leto

Vrednost

1995

1,54

2000

1,58

2001

1,67

2002

1,47

2003

1,46
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198.

Delež BDP, namenjen terciarnemu izobraževanju

Ime spremenljivke
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje
Sredstva za
izobraževanje

199.

Vrednost

1995

1,34

2000

1,31

2001

1,32

2002

1,32

2003

1,34

Ime indikatorja
Skupaj štipendije - srednje šole
Skupaj štipendije - srednje šole
Skupaj štipendije - srednje šole
Skupaj štipendije - srednje šole
Skupaj štipendije - srednje šole
Skupaj štipendije - srednje šole
Skupaj štipendije - srednje šole

Leto
Vrednost
1996
44042
2000
37525
2001
37595
2002
37911
2003
37659
2004
36674
2005
34545

Kadrovske štipendije – srednje šole

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

201.

Leto

Štipendije skupaj – srednje šole

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

200.

Ime indikatorja
Delež BDP, namenjen terciarnemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen terciarnemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen terciarnemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen terciarnemu
izobraževanju
Delež BDP, namenjen terciarnemu
izobraževanju

Ime indikatorja
Kadrovske štipendije - srednje šole
Kadrovske štipendije - srednje šole
Kadrovske štipendije - srednje šole
Kadrovske štipendije - srednje šole
Kadrovske štipendije - srednje šole
Kadrovske štipendije - srednje šole
Kadrovske štipendije - srednje šole

Leto
Vrednost
1996
3551
2000
2844
2001
2510
2002
2630
2003
2502
2004
2627
2005
2009

Republiške štipendije – srednje šole

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

Ime indikatorja
Republiške štipendije - srednje šole
Republiške štipendije - srednje šole
Republiške štipendije - srednje šole
Republiške štipendije - srednje šole
Republiške štipendije - srednje šole
Republiške štipendije - srednje šole
Republiške štipendije - srednje šole

Leto
Vrednost
1996
36265
2000
28680
2001
28946
2002
28794
2003
28772
2004
27993
2005
26391
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202.

Zoisove štipendije – srednje šole

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

203.

Leto
Vrednost
1996
4221
2000
5968
2001
6087
2002
6326
2003
6247
2004
6046
2005
5878

Prejemniki štipendij iz drugih skladov

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

204.

Ime indikatorja
Zoisove štipendije - srednje šole
Zoisove štipendije - srednje šole
Zoisove štipendije - srednje šole
Zoisove štipendije - srednje šole
Zoisove štipendije - srednje šole
Zoisove štipendije - srednje šole
Zoisove štipendije - srednje šole

Ime indikatorja
Srednje šole - prejemniki iz drugih
skladov
Srednje šole - prejemniki iz drugih
skladov
Srednje šole - prejemniki iz drugih
skladov
Srednje šole - prejemniki iz drugih
skladov
Srednje šole - prejemniki iz drugih
skladov
Srednje šole - prejemniki iz drugih
skladov
Srednje šole - prejemniki iz drugih
skladov

Leto

Vrednost

1996

5

2000

33

2001

52

2002

161

2003

138

2004

8

2005

267

Terciarno izobraževanje – štipendije skupaj

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

Ime indikatorja
Terciarno izobraževanje - štipendije
skupaj
Terciarno izobraževanje - štipendije
skupaj
Terciarno izobraževanje - štipendije
skupaj
Terciarno izobraževanje - štipendije
skupaj
Terciarno izobraževanje - štipendije
skupaj
Terciarno izobraževanje - štipendije
skupaj
Terciarno izobraževanje - štipendije
skupaj

Leto

Vrednost

1996

19008

2000

21843

2001

22404

2002

23046

2003

23548

2004

24017

2005

23206

127

205.

Kadrovske štipendije – terciarno izobraževanje

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

206.

Leto

Vrednost

1996

4666

2000

4754

2001

4572

2002

4370

2003

4362

2004

4450

2005

2905

Republiške štipendije – terciarno izobraževanje

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

207.

Ime indikatorja
Kadrovske štipendije - terciarno
izobraževanje
Kadrovske štipendije - terciarno
izobraževanje
Kadrovske štipendije - terciarno
izobraževanje
Kadrovske štipendije - terciarno
izobraževanje
Kadrovske štipendije - terciarno
izobraževanje
Kadrovske štipendije - terciarno
izobraževanje
Kadrovske štipendije - terciarno
izobraževanje

Ime indikatorja
Republiške štipendije - terciarno
izobraževanje
Republiške štipendije - terciarno
izobraževanje
Republiške štipendije - terciarno
izobraževanje
Republiške štipendije - terciarno
izobraževanje
Republiške štipendije - terciarno
izobraževanje
Republiške štipendije - terciarno
izobraževanje
Republiške štipendije - terciarno
izobraževanje

Leto

Vrednost

1996

9706

2000

11142

2001

11632

2002

12008

2003

12199

2004

12666

2005

12531

Zoisove štipendije – terciarno izobraževanje

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

Ime indikatorja
Zoisove štipendije - terciarno
izobraževanje
Zoisove štipendije - terciarno
izobraževanje
Zoisove štipendije - terciarno
izobraževanje
Zoisove štipendije - terciarno
izobraževanje
Zoisove štipendije - terciarno
izobraževanje
Zoisove štipendije - terciarno
izobraževanje
Zoisove štipendije - terciarno
izobraževanje

Leto

Vrednost

1996

4272

2000

5748

2001

6036

2002

6424

2003

6709

2004

6874

2005

7000

128

208.

Mundove štipendije – terciarno izobraževanje

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

209.

Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije
Štipendije

Vrednost

1996

139

1997

146

1998

156

1999

94

Ime indikatorja
Terciarno izobraževanje - prejemniki
iz drugih skladov
Terciarno izobraževanje - prejemniki
iz drugih skladov
Terciarno izobraževanje - prejemniki
iz drugih skladov
Terciarno izobraževanje - prejemniki
iz drugih skladov
Terciarno izobraževanje - prejemniki
iz drugih skladov
Terciarno izobraževanje - prejemniki
iz drugih skladov
Terciarno izobraževanje - prejemniki
iz drugih skladov

Leto

Vrednost

1996

225

2000

199

2001

164

2002

244

2003

278

2004

27

2005

770

Delež mladih, ki imajo štipendijo

Ime spremenljivke
Štipendije
Štipendije

211.

Leto

Prejemniki štipendij iz drugih skladov – terciarno izobraževanje

Ime spremenljivke

210.

Ime indikatorja
Mundove štipendije - terciarno
izobraževanje
Mundove štipendije - terciarno
izobraževanje
Mundove štipendije - terciarno
izobraževanje
Mundove štipendije - terciarno
izobraževanje

Ime indikatorja
Delež srednješolcev, ki imajo
štipendijo
Delež študentov, ki imajo štipendijo

Leto
2006
2006

Vrednost
33,8
21,5

Delež otrok, ki uspešno dokon ajo osnovno šolo

Ime spremenljivke
Uspešnost

Ime indikatorja
Delež otrok, ki uspešno dokon ajo
osnovno šolo

Leto
2006

Vrednost
99,4
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212.

Delež otrok, ki uspešno dokon ajo srednjo šolo

Ime spremenljivke
Uspešnost
Uspešnost
Uspešnost
Uspešnost
Uspešnost
Uspešnost
Uspešnost
Uspešnost

213.

ajo
ajo
ajo
ajo
ajo
ajo
ajo
ajo

Leto

Vrednost

1995

91,1

2000

91,8

2001

92,4

2002

92,2

2003

93,2

2004

93,5

2005

91,7

2006

92,6

Dijaki, vklju eni v srednješolsko izobraževanje

Ime spremenljivke
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces

214.

Ime indikatorja
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo
Delež otrok, ki uspešno dokon
srednjo šolo

Ime indikatorja
Število dijakov, vpisanih v
srednješolske izobraževalne
programe
Število dijakov, vpisanih v
srednješolske izobraževalne
programe

Leto

Vrednost

2004

98578

2005

97885

Število mladih, ki so dokon ali srednješolsko izobraževanje

Ime spremenljivke
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število mladih, ki so kon ali
srednješolsko izobraževanje

2004

24009

Število mladih, ki so kon ali
srednješolsko izobraževanje

2005

24021
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215.

Delež vpisane generacije v terciarno izobraževanje

Ime spremenljivke
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces

216.

Leto

Vrednost

Delež vpisane generacije v terciarno
izobraževanje (%)

1991

24,1

Delež vpisane generacije v terciarno
izobraževanje (%)

2001

42,7

Delež vpisane generacije v terciarno
izobraževanje (%)

2003

44,8

Delež vpisane generacije v terciarno
izobraževanje (%)

2006

48,2

Število študentov podiplomskega študija

Ime spremenljivke
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Vklju enost v
izobraževalni
proces

217.

Ime indikatorja

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število študentov podiplomskega
študija

2000

3922

Število študentov podiplomskega
študija

2001

4944

Število študentov podiplomskega
študija

2002

5606

Število študentov podiplomskega
študija

2003

7036

Diplomanti terciarnega izobraževanja

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Diplomanti terciarnega izobraževanja
Vklju enost v
izobraževalni
proces
Diplomanti terciarnega izobraževanja

Leto

Vrednost

2004

14888

2006

17145
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Sklop: Stanovanje in okolje
218.

Stanovanjski status

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

219.

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (profitnem) stanovanju
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (neprofitnem) stanovanju
Otroci in mladina, ki živi v lastniškem
stanovanju
Otroci in mladina, ki živijo kot
uporabniki
Otroci in mladina, ki živijo v socialnem
stanovanju
Otroci in mladina, ki živijo v
službenem stanovanju
Otroci in mladina, ki živijo kot
podnajemniki
Druge oblike naselitve

Leto

Vrednost

2002

8724

2002

44026

2002

582294

2002

68416

2002

2839

2002

3200

2002

8115

2002

5246

Otroci in mladina v profitnem najemu – po starostnih skupinah

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (profitnem) stanovanju; 0-5
let
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (profitnem) stanovanju; 614 let
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (profitnem) stanovanju; 1519
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (profitnem) stanovanju; 2024 let
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (profitnem) stanovanju; 2529 let

Leto

Vrednost

2002

1692

2002

2281

2002

1098

2002

1466

2002

2187
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220.

Otroci in mladina v neprofitnem najemu – po starostnih skupinah

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

221.

Leto

Vrednost

2002

7213

2002

13379

2002

7510

2002

7808

0

8116

Otroci in mladina v lastniškem stanovanju – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

222.

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (neprofitnem) stanovanju;
0-5 let
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (neprofitnem) stanovanju;
6-14 let
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (neprofitnem) stanovanju;
15-19 let
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (neprofitnem) stanovanju;
20-24 let
Otroci in mladina, ki živijo v
najemnem (neprofitnem) stanovanju;
25-29 let

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živi v lastniškem
stanovanju; 0-5 let
Otroci in mladina, ki živi v lastniškem
stanovanju; 6-14 let
Otroci in mladina, ki živi v lastniškem
stanovanju; 15-19 let
Otroci in mladina, ki živi v lastniškem
stanovanju; 20-24 let
Otroci in mladina, ki živi v lastniškem
stanovanju; 25-29 let

Leto

Vrednost

2002

76551

2002

151719

2002

111944

2002

127370

2002

114710

Otroci in mladina v uporabniških stanovanjih – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živijo kot
uporabniki; 0-5 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
uporabniki; 6-14 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
uporabniki; 15-19 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
uporabniki; 20-24 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
uporabniki; 25-29 let

Leto

Vrednost

2002

18029

2002

20362

2002

6735

2002

7697

2002

15593
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223.

Otroci in mladina v podnajemniških stanovanjih – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

224.

Vrednost

2002

1684

2002

2200

2002

1022

2002

1364

2002

1845

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živijo v
službenem stanovanju; 0-5 let
Otroci in mladina, ki živijo v
službenem stanovanju; 6-14 let
Otroci in mladina, ki živijo v
službenem stanovanju; 15-19 let
Otroci in mladina, ki živijo v
službenem stanovanju; 20-24 let
Otroci in mladina, ki živijo v
službenem stanovanju; 25-29

Leto

Vrednost

2002

558

2002

1126

2002

557

2002

439

2002

520

Otroci in mladina v drugih oblikah naselitve – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

226.

Leto

Otroci in mladina v službenih stanovanjih – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

225.

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živijo kot
podnajemniki; 0-5 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
podnajemniki; 6-14 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
podnajemniki; 15-19 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
podnajemniki; 20-24 let
Otroci in mladina, ki živijo kot
podnajemniki; 25-29 let

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Druge oblike naselitve; 0-5 let

2002

732

Druge oblike naselitve; 6-14 let

2002

1117

Druge oblike naselitve; 15-19 let

2002

686

Druge oblike naselitve; 20-24 let

2002

1118

Druge oblike naselitve; 25-29 let

2002

1593

Otroci in mladina v socialnih stanovanjih – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki živijo v socialnem
stanovanju; 0-5 let
Otroci in mladina, ki živijo v socialnem
stanovanju; 6-14 let
Otroci in mladina, ki živijo v socialnem
stanovanju; 15-19 let
Otroci in mladina, ki živijo v socialnem
stanovanju; 20-24 let

Leto

Vrednost

2002

434

2002

1090

2002

477

2002

425
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Stanovanjski
status

227.

413

Ime indikatorja
Otroci in mladina, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka
Otroci in mladina, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 0-5 let
Otroci in mladina, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 6-14 let
Otroci in mladina, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 15-19 let
Otroci in mladina, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 20-24 let
Otroci in mladina, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 25-29 let

Leto

Vrednost

2002

622823

2002

105683

2002

191036

2002

126719

2002

125283

2002

74102

Delež oseb s statusom otroka ob popisu 2002 – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

229.

2002

Osebe s statusom otroka ob popisu 2002 – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

228.

Otroci in mladina, ki živijo v socialnem
stanovanju; 25-29 let

Ime indikatorja
Delež otrok in mladine, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka
Delež otrok in mladine, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 0-5 let
Delež otrok in mladine, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 6-14 let
Delež otrok in mladine, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 15-19 let
Delež otrok in mladine, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 20-24 let
Delež otrok in mladine, ki so imeli ob
popisu 2002 status otroka; 25-29 let

Leto

Vrednost

2002

86,2

2002

98,9

2002

98,8

2002

97,5

2002

84,8

2002

51,1

Deleži otrok in mladine v razli nih oblikah naselitve

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

Ime indikatorja
Delež otrok in mladine, ki živijo v
lastniškem stanovanju - skupaj
Delež otrok in mladine, ki živijo v
profitnem najemnem stanovanju
Delež otrok in mladine, ki živijo v
neprofitnem najemnem stanovanju
Delež otrok in mladine, ki živijo v
socialnem stanovanju
Delež otrok in mladine, ki živijo v
službenem stanovanju
Delež otrok in mladine, ki živijo kot
podnajemniki
Delež otrok in mladine, ki živijo kot
uporabniki
Delež otrok in mladih, ki živijo v
drugih oblikah naselitve

Leto

Vrednost

2002

82,22

2002

1,2

2002

6,1

2002

0,4

2002

0,4

2002

1,1

2002

9,5

2002

0,7
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230.

Delež gospodinjstev v lastniških stanovanjih po številu otrok

Ime spremenljivke
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status
Stanovanjski
status

231.

Vrednost

2002

79,66

2002

83,24

2002

84,71

Ime indikatorja
Povpre no število sob na osebo v
gospodinjstvih z otroki 0-5 let
Povpre no število sob na osebo v
gospodinjstvih z otroki 6-14 let
Povpre no število sob na osebo v
gospodinjstvih z otroki 15-18 let

Leto

Vrednost

2002

0,696

2002

0,729

2002

0,767

Povpre no število sob na osebo v gospodinjstvih po številu otrok

Ime spremenljivke
Stanovanjske
razmere
Stanovanjske
razmere
Stanovanjske
razmere

233.

Leto

Povpre no število sob na osebo v gospodinjstvih – po starosti

Ime spremenljivke
Stanovanjske
razmere
Stanovanjske
razmere
Stanovanjske
razmere

232.

Ime indikatorja
Delež gospodinjstev z 1 otrokom, ki
živijo v lastniškem stanovanju
Delež gospodinjstev z 2 otrokoma, ki
živijo v lastniškem stanovanju
Delež gospodinjstev s 3+ otroki, ki
živijo v lastniškem stanovanju

Ime indikatorja
Povpre no število sob na osebo v
gospodinjstvih z 1 otrokom
Povpre no število sob na osebo v
gospodinjstvih z 2 otrokoma
Povpre no število sob na osebo v
gospodinjstvih s 3+ otroki

Leto

Vrednost

2002

0,944

2002

0,769

2002

0,635

Otroci v neprimernih stanovanjih

Ime spremenljivke
Primernost
stanovanja
Primernost
stanovanja
Primernost
stanovanja

Ime indikatorja
Delež enostarševskih gospodinjstev z
neprimernimi stanovanjskimi
razmerami
Delež gospodinjstev z otroki do 18 let
z neprimernimi stanovanjskimi
razmerami
Delež gospodinjstev z otroki do 18 let,
ki živijo v prenaseljenih stanovanjih

Leto

Vrednost

2005

38

2005

31

2005

64
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Sklop: Pla ano delo
234.

Število brezposelnih mladih

Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

235.

Ime indikatorja
Število brezposelnih mladih
Število brezposelnih mladih
Število brezposelnih mladih
Število brezposelnih mladih
Število brezposelnih mladih
Število brezposelnih mladih
Število brezposelnih mladih

Leto
Vrednost
1996
33000
2000
29000
2001
28000
2002
28000
2003
30000
2004
30000
2005
30000

Število brezposelnih mladih, prijavljenih na ZRSZ

Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

Ime indikatorja
Število brezposelnih mladih,
prijavljenih na ZRSZ
Število brezposelnih mladih,
prijavljenih na ZRSZ
Število brezposelnih mladih,
prijavljenih na ZRSZ
Število brezposelnih mladih,
prijavljenih na ZRSZ
Število brezposelnih mladih,
prijavljenih na ZRSZ
Število brezposelnih mladih,
prijavljenih na ZRSZ
Število brezposelnih mladih,
prijavljenih na ZRSZ

Leto

Vrednost

1996

28000

2000

21000

2001

22000

2002

22000

2003

25000

2004

23000

2005

23000
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236.

Delež mladih, prijavljenih na ZRSZ med vsemi brezposelnimi mladimi

Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

237.

Ime indikatorja
Delež brezposelnih mladih, ki so
prijavljeni na ZRSZ, med vsemi
brezposelnimi mladimi
Delež brezposelnih mladih, ki so
prijavljeni na ZRSZ, med vsemi
brezposelnimi mladimi
Delež brezposelnih mladih, ki so
prijavljeni na ZRSZ, med vsemi
brezposelnimi mladimi
Delež brezposelnih mladih, ki so
prijavljeni na ZRSZ, med vsemi
brezposelnimi mladimi
Delež brezposelnih mladih, ki so
prijavljeni na ZRSZ, med vsemi
brezposelnimi mladimi
Delež brezposelnih mladih, ki so
prijavljeni na ZRSZ, med vsemi
brezposelnimi mladimi
Delež brezposelnih mladih, ki so
prijavljeni na ZRSZ, med vsemi
brezposelnimi mladimi

Leto

Vrednost

1996

85,9

2000

73

2001

77,5

2002

80

2003

82,1

2004

77

2005

76,1

Delež brezposelnih oseb, starih do 26 let

Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

Ime indikatorja
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let
Delež brezposelnih oseb, starih do 26
let

Leto

Vrednost

1995

32,2

2000

23,4

2001

24,1

2002

24

2003

26,1

2004

26,2

2005

24,2

2006

21,2
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238.

Delež iskalcev prve zaposlitve med vsemi registrirano brezposelnimi osebami

Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

239.

Ime indikatorja
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami
Delež iskalcev prve zaposlitve med
vsemi registrirano brezposelnimi
osebami

Leto

Vrednost

1995

17

2000

14

2001

14,4

2002

17,4

2003

20,6

2004

25,2

2005

24,3

2006

22,6

Delež otrok do 18 let v starostni strukturi registrirano brezposelnih oseb

Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

Ime indikatorja
Delež otrok do 18 let v starostni
strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Delež otrok do 18 let v starostni
strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Delež otrok do 18 let v starostni
strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Delež otrok do 18 let v starostni
strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Delež otrok do 18 let v starostni
strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Delež otrok do 18 let v starostni
strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Delež otrok do 18 let v starostni
strukturi registrirano brezposelnih
oseb

Leto

Vrednost

2000

0,5

2001

0,5

2002

0,4

2003

0,3

2004

0,3

2005

0,3

2006

0,2

139

240. Delež mladih nad 18 do 25 let v starostni strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

Ime indikatorja
Delež mladih nad 18 do 25 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 18 do 25 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 18 do 25 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 18 do 25 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 18 do 25 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 18 do 25 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 18 do 25 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb

Leto

Vrednost

2000

21,2

2001

22

2002

21,9

2003

23,1

2004

22,5

2005

20,5

2006

15,8

241. Delež mladih nad 25 do 30 let v starostni strukturi registrirano brezposelnih
oseb
Ime spremenljivke
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi
Brezposelni mladi

Ime indikatorja
Delež mladih nad 25 do 30 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 25 do 30 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 25 do 30 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 25 do 30 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 25 do 30 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 25 do 30 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb
Delež mladih nad 25 do 30 let v
starostni strukturi registrirano
brezposelnih oseb

Leto

Vrednost

2000

11

2001

12,1

2002

13,5

2003

15,1

2004

16,3

2005

17

2006

16,8
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242.

Izdana dovoljenja za delo otrok, mlajših od 15. let

Ime spremenljivke
Delo otrok
Delo otrok
Delo otrok
Delo otrok

243.

Leto

Vrednost

2003

3

2004

2

2005

15

2006

57

Število odkritih primerov pla anega dela otrok

Ime spremenljivke
Delo otrok
Delo otrok

244.

Ime indikatorja
Izdana dovoljenja za delo otrok,
mlajših od 15. let
Izdana dovoljenja za delo otrok,
mlajših od 15. let
Izdana dovoljenja za delo otrok,
mlajših od 15. let
Izdana dovoljenja za delo otrok,
mlajših od 15. let

Ime indikatorja
Število odkritih primerov pla anega
dela otrok I.
Število odkritih primerov pla anega
dela otrok II.

Leto

Vrednost

2003

7

2003

3

Število mladih, ki delajo prek študentskega servisa

Ime spremenljivke
Delovna aktivnost
študentov
Delovna aktivnost
študentov
Delovna aktivnost
študentov
Delovna aktivnost
študentov
Delovna aktivnost
študentov
Delovna aktivnost
študentov

Ime indikatorja
Število mladih, ki delajo prek
študentskega servisa
Število mladih, ki delajo prek
študentskega servisa
Število mladih, ki delajo prek
študentskega servisa
Število mladih, ki delajo prek
študentskega servisa
Število mladih, ki delajo prek
študentskega servisa
Število mladih, ki delajo prek
študentskega servisa

Leto

Vrednost

2000

12000

2001

12000

2002

17000

2003

21000

2004

30000

2005

28000

141

245.

Število delovno aktivnih mladih, ki iš ejo drugo osnovno delo

Ime spremenljivke
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi

246.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

1996

20000

Število delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2000

13000

Število delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2001

12000

Število delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2002

9000

Število delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2003

8000

Število delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2004

16000

Število delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2005

13000

Delež delovno aktivnih mladih, ki iš ejo drugo osnovno delo

Ime spremenljivke
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

1996

9,3

Delež delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2000

6,1

Delež delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2001

5,9

Delež delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2002

4,4

Delež delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2003

4,1

Delež delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2004

7,4

Delež delovno aktivnih mladih, ki
iš ejo drugo osnovno delo

2005

6,3
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247. Delovno aktivni mladi, ki imajo zaposlitev za dolo en as, ker NE MOREJO najti
stalne zaposlitve
Ime spremenljivke
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi

Ime indikatorja
Delovno aktivni mladi, ki imajo
zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve
Delovno aktivni mladi, ki imajo
zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve
Delovno aktivni mladi, ki imajo
zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve
Delovno aktivni mladi, ki imajo
zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve
Delovno aktivni mladi, ki imajo
zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve
Delovno aktivni mladi, ki imajo
zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve
Delovno aktivni mladi, ki imajo
zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve

Leto

Vrednost

1996

15000

2000

24000

2001

23000

2002

22000

2003

21000

2004

33000

2005

31000

248. Delež delovno aktivnih mladih, ki imajo zaposlitev za dolo en as, ker NE
MOREJO najti stalne zaposlitve
Ime spremenljivke
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi

Ime indikatorja
Delež delovno aktivnih mladih, ki
imajo zaposlitev za dolo en as, ker
NE MOREJO najti stalne zaposlitve
Delež delovno aktivnih mladih, ki
imajo zaposlitev za dolo en as, ker
NE MOREJO najti stalne zaposlitve
Delež delovno aktivnih mladih, ki
imajo zaposlitev za dolo en as, ker
NE MOREJO najti stalne zaposlitve
Delež delovno aktivnih mladih, ki
imajo zaposlitev za dolo en as, ker
NE MOREJO najti stalne zaposlitve
Delež delovno aktivnih mladih, ki
imajo zaposlitev za dolo en as, ker
NE MOREJO najti stalne zaposlitve
Delež delovno aktivnih mladih, ki
imajo zaposlitev za dolo en as, ker
NE MOREJO najti stalne zaposlitve
Delež delovno aktivnih mladih, ki
imajo zaposlitev za dolo en as, ker
NE MOREJO najti stalne zaposlitve

Leto

Vrednost

1996

6,9

2000

10,9

2001

10,8

2002

11

2003

10,5

2004

15,4

2005

14,7
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249. Delovno aktivni mladi, ki delajo manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti dela z
daljšim delovnim asom
Ime spremenljivke
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi

Ime indikatorja
Delovno aktivni mladi, ki delajo manj
kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom
Delovno aktivni mladi, ki delajo manj
kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom
Delovno aktivni mladi, ki delajo manj
kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom
Delovno aktivni mladi, ki delajo manj
kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom
Delovno aktivni mladi, ki delajo manj
kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom
Delovno aktivni mladi, ki delajo manj
kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom
Delovno aktivni mladi, ki delajo manj
kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom

Leto

Vrednost

1996

2000

2000

2000

2001

2000

2002

2000

2003

2000

2004

2000

2005

2000

250. Delež delovno akt mladih, ki delajo manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo najti
dela z daljšim delovnim asom
Ime spremenljivke
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi
Zadovoljstvo z
delom med
mladimi

Ime indikatorja
Delež delovno akt mladih, ki delajo
manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo
najti dela z daljšim delovnim asom
Delež delovno akt mladih, ki delajo
manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo
najti dela z daljšim delovnim asom
Delež delovno akt mladih, ki delajo
manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo
najti dela z daljšim delovnim asom
Delež delovno akt mladih, ki delajo
manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo
najti dela z daljšim delovnim asom
Delež delovno akt mladih, ki delajo
manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo
najti dela z daljšim delovnim asom
Delež delovno akt mladih, ki delajo
manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo
najti dela z daljšim delovnim asom
Delež delovno akt mladih, ki delajo
manj kot 36 ur/teden, ker ne morejo
najti dela z daljšim delovnim asom

Leto

Vrednost

2000

0,9

2001

0,9

2002

1,2

2003

1,2

2004

1,1

2005

0,9

2006
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251.

Število mladih, ki so zaposleni za nedolo en as

Ime spremenljivke
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi

252.

Leto

Vrednost

1996

173000

2000

153000

2001

147000

2002

132000

2003

128000

2004

124000

2005

127000

Delež mladih, ki so zaposleni za nedolo en as

Ime spremenljivke
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi

253.

Ime indikatorja
Število mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as

Ime indikatorja
Delež mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
nedolo en as

Leto

Vrednost

1996

81,9

2000

70,8

2001

69,8

2002

65,1

2003

65,2

2004

58,2

2005

59,7

Število mladih, ki so zaposleni za dolo en as

Ime spremenljivke
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi

Ime indikatorja
Število mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Število mladih, ki so zaposleni za
dolo en as

Leto

Vrednost

1996

38000

2000

63000

2001

64000

2002

71000

2003

69000

2004

89000

2005

86000
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254.

Delež mladih, ki so zaposleni za dolo en as

Ime spremenljivke
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi
Zaposleni mladi

Ime indikatorja
Delež mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
dolo en as
Delež mladih, ki so zaposleni za
dolo en as

Leto

Vrednost

1996

18,1

2000

29,2

2001

30,2

2002

34,9

2003

34,8

2004

41,8

2005

40,3

146

Sklop: Prosti as in participacija
255.

Delež otrok, ki gledajo TV ve kot 4 ure na dan – po starosti

Ime spremenljivke
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu

256.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež otrok, starih 11 let, ki gledajo
med tednom TV 4 ure ali ve

2002

19,95

Delež otrok, starih 13 let, ki gledajo
med tednom TV 4 ure ali ve

2002

21,65

Delež otrok, starih 15 let, ki gledajo
med tednom TV 4 ure ali ve

2002

15,15

Delež otrok, ki vsak dan preživijo za ra unalnikom ve kot 3 ure

Ime spremenljivke
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu

Ime indikatorja
Delež otrok, starih 11 let, ki vsak dan
preživijo ve kot 3 ure za
ra unalnikom
Delež otrok, starih 13 let, ki vsak dan
preživijo ve kot 3 ure za
ra unalnikom
Delež otrok, starih 15 let, ki vsak dan
preživijo ve kot 3 ure za
ra unalnikom

Leto

Vrednost

2002

15,4

2002

17,3

2002

18,53

257. Delež otrok, ki za doma e naloge porabijo med tednom 3 ali ve ur na dan – po
starosti
Ime spremenljivke
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu
Aktivnosti otrok in
mladine v prostem
asu

258.

Ime indikatorja
Delež otrok, starih 11 let, ki za
doma e naloge porabijo med tednom
3 ali ve ur na dan
Delež otrok, starih 13 let, ki za
doma e naloge porabijo med tednom
3 ali ve ur na dan
Delež otrok, starih 15 let, ki za
doma e naloge porabijo med tednom
3 ali ve ur na dan

Leto

Vrednost

2002

6

2002

7,4

2002

6,25

Delež otrok, ki imajo 3 ali ve zares dobrih prijateljev

Ime spremenljivke
Družba v prostem
asu
Družba v prostem
asu
Družba v prostem
asu

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki imajo 3 ali ve
zares dobrih prijateljev
Delež 13-letnikov, ki imajo 3 ali ve
zares dobrih prijateljev
Delež 15-letnikov, ki imajo 3 ali ve
zares dobrih prijateljev

Leto

Vrednost

2002

78,25

2002

67,65

2002

64,25
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259.

Delež otrok, ki preživijo 4 ali ve ve erov na teden skupaj s prijatelji

Ime spremenljivke
Družba v prostem
asu
Družba v prostem
asu
Družba v prostem
asu

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki preživljajo 4 ali
ve ve erov na teden skupaj s
prijatelji
Delež 13-letnikov, ki preživljajo 4 ali
ve ve erov na teden skupaj s
prijatelji
Delež 15-letnikov, ki preživljajo 4 ali
ve ve erov na teden skupaj s
prijatelji

Leto

Vrednost

2002

18,45

2002

16,8

2002

22,2

260. Delež otrok, ki komunicirajo s prijatelji po telefonu, preko e-pošte in sms vsak
dan
Ime spremenljivke
Družba v prostem
asu
Družba v prostem
asu
Družba v prostem
asu

261.

Leto

Vrednost

2002

25,7

2002

34,8

2002

42,95

Zadovoljstvo otrok z možnostjo vplivanja na odlo itve doma

Ime spremenljivke
Participacija
Participacija
Participacija

262.

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki komunicirajo s
prijatelji po telefonu, preko e-pošte in
sms vsak dan
Delež 13-letnikov, ki komunicirajo s
prijatelji po telefonu, preko e-pošte in
sms vsak dan
Delež 15-letnikov, ki komunicirajo s
prijatelji po telefonu, preko e-pošte in
sms vsak dan

Ime indikatorja
Zadovoljstvo z možnostjo vplivanja na
odlo itve doma - u enci med 12 in 14
let
Zadovoljstvo z možnostjo vplivanja na
odlo itve doma - u enci med 12 in 14
let
Zadovoljstvo z možnostjo vplivanja na
odlo itve doma - u enci med 12 in 14
let

Leto

Vrednost

2001

3,35

2003

3,27

2006

3,43

Zadovoljstvo otrok z možnostjo vplivanja na odlo itve v šoli

Ime spremenljivke
Participacija
Participacija
Participacija

Ime indikatorja
Zadovoljstvo z možnostjo vplivanja na
odlo itve v šoli - u enci med 12 in 14
let
Zadovoljstvo z možnostjo vplivanja na
odlo itve v šoli - u enci med 12 in 14
let
Zadovoljstvo z možnostjo vplivanja na
odlo itve v šoli - u enci med 12 in 14
let

Leto

Vrednost

2001

3,12

2003

3,09

2006

3,16
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263.

Zadovoljstvo otrok s spoštovanjem njihovih mnenj doma

Ime spremenljivke
Participacija
Participacija
Participacija

264.

Participacija
Participacija
Participacija

Vrednost

2001

3,17

2003

3,15

2006

3,21

Ime indikatorja
Zadovoljstvo s spoštovanjem
otrokovih mnenj v šoli - otroci med 12
in 14 let
Zadovoljstvo s spoštovanjem
otrokovih mnenj v šoli - otroci med 12
in 14 let
Zadovoljstvo s spoštovanjem
otrokovih mnenj v šoli - otroci med 12
in 14 let

Leto

Vrednost

2001

2,61

2003

2,62

2006

2,55

Zadovoljstvo otrok s koli ino informacij doma

Ime spremenljivke
Participacija
Participacija
Participacija

266.

Leto

Zadovoljstvo otrok s spoštovanjem njihovih mnenj doma

Ime spremenljivke

265.

Ime indikatorja
Zadovoljstvo s spoštovanjem
otrokovih mnenj doma - otroci med 12
in 14 let
Zadovoljstvo s spoštovanjem
otrokovih mnenj doma - otroci med 12
in 14 let
Zadovoljstvo s spoštovanjem
otrokovih mnenj doma - otroci med 12
in 14 let

Ime indikatorja
Zadovoljstvo s koli ino informacij
doma - otroci med 12 in 14 let
Zadovoljstvo s koli ino informacij
doma - otroci med 12 in 14 let
Zadovoljstvo s koli ino informacij
doma - otroci med 12 in 14 let

Leto

Vrednost

2001

3,26

2003

3,16

2006

3,25

Zadovoljstvo otrok s koli ino informacij v šoli

Ime spremenljivke
Participacija
Participacija
Participacija

Ime indikatorja
Zadovoljstvo s koli ino informacij v
šoli - otroci med 12 in 14 let
Zadovoljstvo s koli ino informacij v
šoli - otroci med 12 in 14 let
Zadovoljstvo s koli ino informacij v
šoli - otroci med 12 in 14 let

Leto

Vrednost

2001

3,14

2003

3,06

2006

3,25
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267.

Opravljanje koristnega dela otrok doma

Ime spremenljivke
Participacija
Participacija

268.

Participacija
Participacija

Vrednost

2001

3,13

2003

3,04

Ime indikatorja
Opravljanje koristnega dela v šoli otroci med 12 in 14 let
Opravljanje koristnega dela v šoli otroci med 12 in 14 let

Leto

Vrednost

2001

2,96

2003

2,9

Subjektivna ocena možnosti druženja s prijatelji - doma

Ime spremenljivke
Pravice
Pravice
Pravice

270.

Leto

Opravljanje koristnega dela otrok doma

Ime spremenljivke

269.

Ime indikatorja
Opravljanje koristnega dela doma otroci med 12 in 14 let
Opravljanje koristnega dela doma otroci med 12 in 14 let

Ime indikatorja
Subjektivna ocena možnosti druženja
s prijatelji doma - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti druženja
s prijatelji doma - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti druženja
s prijatelji doma - otroci med 12 in 14
let

Leto

Vrednost

2001

3,36

2003

3,26

2006

3,55

Subjektivna ocena možnosti druženja s prijatelji – v šoli

Ime spremenljivke
Pravice
Pravice
Pravice

Ime indikatorja
Subjektivna ocena možnosti druženja
s prijatelji v šoli - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti druženja
s prijatelji v šoli - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti druženja
s prijatelji v šoli - otroci med 12 in 14
let

Leto

Vrednost

2001

3,4

2003

3,32

2006

3,58
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271.

Subjektivna ocena možnosti za igro in domišljijo doma

Ime spremenljivke
Pravice
Pravice
Pravice

272.

Pravice
Pravice
Pravice

Vrednost

2001

3,23

2003

3,19

2006

3,4

Ime indikatorja
Subjektivna ocena možnosti za igro in
domišljijo v šoli - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti za igro in
domišljijo v šoli - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti za igro in
domišljijo v šoli - otroci med 12 in 14
let

Leto

Vrednost

2001

2,47

2003

2,57

2006

2,57

Subjektivna ocena možnosti za zasebnost - doma

Ime spremenljivke
Pravice
Pravice
Pravice

274.

Leto

Subjektivna ocena možnosti za igro in domišljijo doma

Ime spremenljivke

273.

Ime indikatorja
Subjektivna ocena možnosti za igro in
domišljijo doma - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti za igro in
domišljijo doma - otroci med 12 in 14
let
Subjektivna ocena možnosti za igro in
domišljijo doma - otroci med 12 in 14
let

Ime indikatorja
Subjektivna ocena možnosti za
zasebnost - doma - otroci med 12 in
14 let
Subjektivna ocena možnosti za
zasebnost - doma - otroci med 12 in
14 let
Subjektivna ocena možnosti za
zasebnost - doma - otroci med 12 in
14 let

Leto

Vrednost

2001

3,17

2003

3,07

2006

3,43

Subjektivna ocena možnosti za zasebnost – v šoli

Ime spremenljivke
Pravice

Ime indikatorja
Subjektivna ocena možnosti za
zasebnost - v šoli - otroci med 12 in
14 let

Leto
2006

Vrednost
2,11
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Sklop: Otroci, prikrajšani za normalno družinsko življenje
275.

Število obravnavanih primerov priprave na posvojitev po CSD

Ime spremenljivke
Posvojitve
Posvojitve

276.

Posvojitve
Posvojitve

Vrednost

2003

172

2004

211

Ime indikatorja
Namestitev v družino z namenom
posvojitve
Namestitev v družino z namenom
posvojitve

Leto

Vrednost

2003

38

2004

32

Število posvojenih otrok (obojestranska posvojitev)

Ime spremenljivke
Posvojitve

278.

Leto

Namestitev v družino z namenom posvojitve

Ime spremenljivke

277.

Ime indikatorja
Število obravnavanih primerov
priprave na posvojitev po CSD
Število obravnavanih primerov
priprave na posvojitev po CSD

Ime indikatorja
Število posvojenih otrok
(obojestranska posvojitev)

Leto
2006

Vrednost
23

Število prejemnikov preživnin

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Preživnine
Število prejemnikov preživnin
Preživnine
Število prejemnikov preživnin
Preživnine
Število prejemnikov preživnin

Leto
Vrednost
2003
25931
2004
22769
2005
13901

279. Število obravnavanih primerov s podro ja varstva otrok in družine v CSD urejanje preživnin
Ime spremenljivke
Preživnine
Preživnine

Ime indikatorja
Število obravnavanih primerov s
podro ja varstva otrok in družine v
CSD - urejanje preživnin
Število obravnavanih primerov s
podro ja varstva otrok in družine v
CSD - urejanje preživnin

Leto

Vrednost

2003

25931

2004

22769
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280.

Število otrok, ki prejemajo preživnino – po starosti

Ime spremenljivke
Preživnine
Preživnine
Preživnine
Preživnine

281.

Rejništvo
Rejništvo
Rejništvo
Rejništvo

Ime indikatorja
Število otrok nameš enih v rejniške
družine
Število otrok nameš enih v rejniške
družine
Število otrok nameš enih v rejniške
družine
Število otrok nameš enih v rejniške
družine

2003

10675

2003

17576

2003

12118

2003

9972

Leto

Vrednost

2003

1470

2004

1279

2005

1278

2006

1301

Leto
Vrednost
2003
894
2004
902
2005
912

Število otrok v stalnem skrbništvu

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Skrbništvo
Število otrok v stalnem skrbništvu
Skrbništvo
Število otrok v stalnem skrbništvu
Skrbništvo
Število otrok v stalnem skrbništvu

284.

Vrednost

Število rejniških družin

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Rejništvo
Število rejniških družin
Rejništvo
Število rejniških družin
Rejništvo
Število rejniških družin

283.

Leto

Število otrok nameš enih v rejniške družine

Ime spremenljivke

282.

Ime indikatorja
Število otrok, starih do 6 let, ki
prejemajo preživnino
Število otrok, starih do 6 do 14 let, ki
prejemajo preživnino
Število otrok, starih do 14 do 18 let, ki
prejemajo preživnino
Število otrok, starih do 26 let, ki
prejemajo preživnino

Leto
Vrednost
2003
417
2004
405
2005
477

Število otrok v skrbništvu za poseben primer

Ime spremenljivke
Skrbništvo
Skrbništvo
Skrbništvo

Ime indikatorja
Število otrok v skrbništvu za poseben
primer
Število otrok v skrbništvu za poseben
primer
Število otrok v skrbništvu za poseben
primer

Leto

Vrednost

2003

1795

2004

1356

2005

1202
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Sklop: Romski otroci
285.

Vklju enost romskih otrok v izobraževalni/šolski sistem

Ime spremenljivke
Vklju enost v
izobraževalni/šolski
sistem
Vklju enost v
izobraževalni/šolski
sistem
Vklju enost v
izobraževalni/šolski
sistem

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število romskih otrok, vklju enih v 9ih
posebej financiranih romskih oddelkih
Število romskih otrok med u enci
osnovnih šol s prilagojenim
programom

2006

94

2006

140

Število romskih otrok, ki obiskujejo
osnovno šolo

2006

1582

Opomba:
Za romske otroke smo oblikovali 25 kazalcev, ki se nanašajo na število otrok romske
skupnosti, državljanstvo, bivalne razmere, vklju enost v šolanje, zdravstveno stanje,
šolsko uspešnost, znanje slovenskega jezika, vklju enost v izvenšolske dejavnosti in
subjektivno zaznavanje lastnega položaja v slovenski družbi.
Za podatke smo zaprosili razli ne pristojne institucije, vendar do njih nismo prišli, saj
je zbiranje tovrstnih podatkov sporno s stališ a varovanja osebnih podatkov.
Menimo pa, da je potencialno lahko škodljivo tudi ne-zbiranje podatkov, saj to
onemogo a vpogled v njihovo situacijo in realno oceno njihovih življenjskih razmer.
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Sklop: Otroci brez spremstva
286.

Število pomo i otrokom, žrtvam trgovine z ljudmi – pomo pri vrnitvi

Ime spremenljivke
Oblike pomo i in
zaš ite
Oblike pomo i in
zaš ite
Oblike pomo i in
zaš ite

287.

Leto

Vrednost

2004

29

2005

0

2006

81

Število otrok brez spremstva, ki so pridobili status azilanta

Ime spremenljivke
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta
Otroci, ki so
pridobili status
azilanta

288.

Ime indikatorja
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi – pomo pri vrnitvi
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi – pomo pri vrnitvi
Število pomo i otrokom brez
spremstva – postavitev skrbnika

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

1995

0

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

2000

0

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

2001

4

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

2002

0

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

2003

0

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

2004

2

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

2005

1

Število otrok brez spremstva, ki so
pridobili status azilanta

2006

0

Število otrok, ki so pridobili status begunca z družinami

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Otroci, ki so
pridobili status
Število otrok, ki so pridobili status
azilanta
begunca z družinami

Leto
2006

Vrednost
5
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289.

Število otrok brez spremstva

Ime spremenljivke
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva
Število otrok brez
spremstva

290.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok brez spremstva

1995

0

Število otrok brez spremstva

2000

0

Število otrok brez spremstva

2001

308

Število otrok brez spremstva

2002

141

Število otrok brez spremstva

2003

133

Število otrok brez spremstva

2004

192

Število otrok brez spremstva

2005

0

Število otrok brez spremstva

2006

81

Število otrok brez spremstva

2006

84

Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi

Leto
2004

Vrednost
6

291. Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi, ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije
Ime spremenljivke
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi

Ime indikatorja
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država kon ne
destinacije

Leto

Vrednost

1995

0

2000

0

2001

0

2002

0

2003

0

2004

1

2005

1
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292.

Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi, ki jim je Slovenija država izvora

Ime spremenljivke
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi
Število otrok, žrtev
trgovine z ljudmi

293.

Leto

Vrednost

1995

0

2000

0

2001

0

2002

0

2003

0

2004

0

2005

0

2006

3

Število pomo i otrokom, žrtvam trgovine z ljudmi - pomo pri vrnitvi

Ime spremenljivke
Oblike pomo i in
zaš ite
Oblike pomo i in
zaš ite
Oblike pomo i in
zaš ite
Oblike pomo i in
zaš ite
Oblike pomo i in
zaš ite
Oblike pomo i in
zaš ite

294.

Ime indikatorja
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora
Število otrok, žrtev trgovine z ljudmi,
ki jim je Slovenija država izvora

Ime indikatorja
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi - pomo pri vrnitvi
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi - pomo pri vrnitvi
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi - pomo pri vrnitvi
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi - pomo pri vrnitvi
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi - pomo pri vrnitvi
Število pomo i otrokom, žrtvam
trgovine z ljudmi - pomo pri vrnitvi

Leto

Vrednost

2000

0

2001

0

2002

0

2003

0

2004

29

2005

0

Število pomo i otrokom brez spremstva - postavitev skrbnika

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Oblike pomo i in
Število pomo i otrokom brez
zaš ite
spremstva - postavitev skrbnika

Leto
2006

Vrednost
81
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Sklop: Odklonsko vedenje
295. Število kaznivih dejanj zoper življenje in telo, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Ime spremenljivke
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj

Ime indikatorja
Število kaznivih dejanj zoper življenje
in telo
Število kaznivih dejanj zoper življenje
in telo
Število kaznivih dejanj zoper življenje
in telo
Število kaznivih dejanj zoper življenje
in telo
Število kaznivih dejanj zoper življenje
in telo
Število kaznivih dejanj zoper življenje
in telo
Število kaznivih dejanj zoper življenje
in telo

Leto

Vrednost

2000

331

2001

214

2002

217

2003

168

2004

170

2005

160

2006

212

296. Kaznivo dejanje zoper lovekove pravice in svoboš ine, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Ime spremenljivke
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj

Ime indikatorja
Kaznivo dejanje zoper lovekove
pravice in svoboš ine
Kaznivo dejanje zoper lovekove
pravice in svoboš ine
Kaznivo dejanje zoper lovekove
pravice in svoboš ine
Kaznivo dejanje zoper lovekove
pravice in svoboš ine
Kaznivo dejanje zoper lovekove
pravice in svoboš ine
Kaznivo dejanje zoper lovekove
pravice in svoboš ine
Kaznivo dejanje zoper lovekove
pravice in svoboš ine

Leto

Vrednost

2000

74

2001

97

2002

101

2003

84

2004

84

2005

47

2006

163
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297. Kaznivo dejanje zoper spolno nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Ime spremenljivke
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj

298.

Ime indikatorja
Kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki
Kaznivo dejanje zoper spolno
nedotakljivost, ki so jih storili otroci in
mladoletniki

Leto

Vrednost

2000

13

2001

36

2002

23

2003

15

2004

28

2005

13

2006

29

Število kaznivih dejanj zoper premoženje, ki so jih storili otroci in mladoletniki

Ime spremenljivke
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj
Oblike kaznivih
dejanj

Ime indikatorja
Število kaznivih dejanj zoper
premoženje
Število kaznivih dejanj zoper
premoženje
Število kaznivih dejanj zoper
premoženje
Število kaznivih dejanj zoper
premoženje
Število kaznivih dejanj zoper
premoženje
Število kaznivih dejanj zoper
premoženje
Število kaznivih dejanj zoper
premoženje

Leto

Vrednost

2000

4554

2001

3898

2002

3501

2003

1914

2004

2177

2005

1244

2006

1066
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299.

Število izre enih ukorov – CSD

Ime spremenljivke
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo

300.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

število izre enih ukorov

2001

34

število izre enih ukorov

2002

39

število izre enih ukorov

2003

24

število izre enih ukorov

2004

47

število izre enih ukorov

2005

26

število izre enih ukorov

2006

38

Število navodil in prepovedi - CSD

Ime spremenljivke
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število navodil in prepovedi

2001

142

Število navodil in prepovedi

2002

157

Število navodil in prepovedi

2003

152

Število navodil in prepovedi

2004

252

Število navodil in prepovedi

2005

261

Število navodil in prepovedi

2006

250

160

301.

Število nadzorstev organa socialnega varstva

Ime spremenljivke
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo

302.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število nadzorstev organa socialnega
varstva

2001

794

Število nadzorstev organa socialnega
varstva

2002

932

Število nadzorstev organa socialnega
varstva

2003

913

Število nadzorstev organa socialnega
varstva

2004

1077

Število nadzorstev organa socialnega
varstva

2005

902

Število nadzorstev organa socialnega
varstva

2006

874

Število oddaj v zavod po sklepu sodiš a

Ime spremenljivke
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število oddaj v zavod po sklepu
sodiš a

2001

55

Število oddaj v zavod po sklepu
sodiš a

2002

72

Število oddaj v zavod po sklepu
sodiš a

2003

71

Število oddaj v zavod po sklepu
sodiš a

2004

83

Število oddaj v zavod po sklepu
sodiš a

2005

72

Število oddaj v v zavod po sklepu
sodiš a

2006

62
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303.

Število oddaj v prevzgojni dom

Ime spremenljivke
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo

304.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število oddaj v prevzgojni dom

2000

29

Število oddaj v prevzgojni dom

2001

17

Število oddaj v prevzgojni dom

2002

19

Število oddaj v prevzgojni dom

2003

21

Število oddaj v prevzgojni dom

2004

0

Število oddaj v prevzgojni dom

2005

0

Število oddaj v organizacije za usposabljanje

Ime spremenljivke
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število oddaj v organizacije za
usposabljanje

2001

971

Število oddaj v organizacije za
usposabljanje

2002

945

Število oddaj v organizacije za
usposabljanje

2003

1014

Število oddaj v organizacije za
usposabljanje

2004

1146

Število oddaj v organizacije za
usposabljanje

2005

601

Število oddaj v organizacije za
usposabljanje

2006

607

162

305.

Število napotitev v šolo s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje centrov
za socialno delo na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število napotitev v šolo s prilagojenim
programom

2000

618

Število napotitev v šolo s prilagojenim
programom

2001

298

Število napotitev v šolo s prilagojenim
programom

2002

378

Število napotitev v šolo s prilagojenim
programom

2003

125

Število napotitev v šolo s prilagojenim
programom

2004

0

Število napotitev v šolo s prilagojenim
programom

2005

0

163

306.

Število izre enih mladoletniških zaporov - tožilstva

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih mladoletniških
zaporov

1995

7

Število izre enih mladoletniških
zaporov

2000

9

Število izre enih mladoletniških
zaporov

2001

5

Število izre enih mladoletniških
zaporov

2002

6

Število izre enih mladoletniških
zaporov

2003

4

Število izre enih mladoletniških
zaporov

2004

8

Število izre enih mladoletniških
zaporov

2005

8

Število izre enih mladoletniških
zaporov

2006

11

164

307.

Število vseh izre enih vzgojno-pedagoških ukrepov - tožilstva

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število vseh izre enih vzgojnopedagoških ukrepov

1995

491

Število vseh izre enih vzgojnopedagoških ukrepov

2000

576

Število vseh izre enih vzgojnopedagoških ukrepov

2001

561

Število vseh izre enih vzgojnopedagoških ukrepov

2002

715

Število vseh izre enih vzgojnopedagoških ukrepov

2003

560

Število vseh izre enih vzgojnopedagoških ukrepov

2004

599

Število vseh izre enih vzgojnopedagoških ukrepov

2005

498

165

308.

Število izre enih ukorov - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih ukorov

1995

290

Število izre enih ukorov

2000

174

Število izre enih ukorov

2001

167

Število izre enih ukorov

2002

217

Število izre enih ukorov

2003

171

Število izre enih ukorov

2004

147

Število izre enih ukorov

2005

101

Število izre enih ukorov

2006

94

166

309.

Število izre enih navodil in prepovedi - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih navodil in prepovedi

1995

14

Število izre enih navodil in prepovedi

2000

134

Število izre enih navodil in prepovedi

2001

104

Število izre enih navodil in prepovedi

2002

106

Število izre enih navodil in prepovedi

2003

76

Število izre enih navodil in prepovedi

2004

95

Število izre enih navodil in prepovedi

2005

88

Število izre enih navodil in prepovedi

2006

68

167

310.

Število izre enih oddaj v vzgojni zavod - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

1995

28

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

2000

10

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

2001

12

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

2002

24

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

2003

29

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

2004

19

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

2005

0

Število izre enih oddaj v vzgojni
zavod

2006

23

168

311.

Število izre enih oddaj v prevzgojni dom - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

1995

12

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

2000

17

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

2001

7

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

2002

5

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

2003

9

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

2004

9

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

2005

0

Število izre enih oddaj v prevzgojni
dom

2006

3

169

312.

Število izre enih oddaj v zavod za usposabljanje - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih oddaj v zavod za
usposabljanje

1995

1

Število izre enih oddaj v zavod za
usposabljanje

2000

0

Število izre enih oddaj v zavod za
usposabljanje

2001

1

Število izre enih oddaj v zavod za
usposabljanje

2002

0

Število izre enih oddaj v zavod za
usposabljanje

2003

0

Število izre enih oddaj v zavod za
usposabljanje

2004

1

Število izre enih oddaj v zavod za
usposabljanje

2005

0

170

313.

Število postopkov, ki so bili ustavljeni pred senatom - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število postopkov, ki so bili ustavljeni
pred senatom

1995

971

Število postopkov, ki so bili ustavljeni
pred senatom

2000

979

Število postopkov, ki so bili ustavljeni
pred senatom

2001

967

Število postopkov, ki so bili ustavljeni
pred senatom

2002

1307

Število postopkov, ki so bili ustavljeni
pred senatom

2003

1083

Število postopkov, ki so bili ustavljeni
pred senatom

2004

986

Število postopkov, ki so bili ustavljeni
pred senatom

2005

796

171

314.

Število izre enih varnostnih ukrepov brez izreka kazni - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih varnostnih ukrepov
brez izreka kazni

1995

1

Število izre enih varnostnih ukrepov
brez izreka kazni

2000

1

Število izre enih varnostnih ukrepov
brez izreka kazni

2001

0

Število izre enih varnostnih ukrepov
brez izreka kazni

2002

1

Število izre enih varnostnih ukrepov
brez izreka kazni

2003

0

Število izre enih varnostnih ukrepov
brez izreka kazni

2004

3

Število izre enih varnostnih ukrepov
brez izreka kazni

2005

0

172

315.

Število izre enih kazenskih sankcij - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih kazenskih sankcij

1995

971

Število izre enih kazenskih sankcij

2000

979

Število izre enih kazenskih sankcij

2001

967

Število izre enih kazenskih sankcij

2002

1307

Število izre enih kazenskih sankcij

2003

1083

Število izre enih kazenskih sankcij

2004

986

Število izre enih kazenskih sankcij

2005

498

173

316.

Število izre enih denarnih kazni - tožilstvo

Ime spremenljivke
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo
Odzivanje
države/tožilstva in
sodiš na
mladoletniško
prestopništvo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število izre enih denarnih kazni

1995

0

Število izre enih denarnih kazni

2000

5

Število izre enih denarnih kazni

2001

5

Število izre enih denarnih kazni

2002

7

Število izre enih denarnih kazni

2003

4

Število izre enih denarnih kazni

2004

3

Število izre enih denarnih kazni

2005

3

Število izre enih denarnih kazni

2006

6

174

317.

Število otrok in mladih, obravnavani kot storilci kaznivih dejanj - skupaj

Ime spremenljivke
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj

318.

Leto

Vrednost

1995

4364

2000

5318

2001

4344

2002

4007

2003

3308

2004

3349

2005

2847

2006

3046

Število storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, starih do 14 let (skupaj)

Ime spremenljivke
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj

319.

Ime indikatorja
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj
Število otrok in mladih, obravnavani
kot storilci kaznivih dejanj - skupaj

Ime indikatorja
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih do 14 let (skupaj)
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih do 14 let (skupaj)
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih do 14 let (skupaj)
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih do 14 let (skupaj)
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih do 14 let (skupaj)
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih do 14 let (skupaj)

Leto

Vrednost

2000

499

2001

649

2002

801

2003

817

2004

375

2005

441

Število storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, starih od 14 do 16 let

Ime spremenljivke
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj

Ime indikatorja
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 14 do 16 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 14 do 16 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 14 do 16 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 14 do 16 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 14 do 16 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 14 do 16 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 14 do 16 let

Leto

Vrednost

1995

1460

2000

1120

2001

1017

2002

1316

2003

913

2004

410

2005

232

175

320.

Število storilcev prekrškov in kaznivih dejanj, starih od 16 do 18 let

Ime spremenljivke
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj
Storilci prekrškov
in kaznivih dejanj

321.

Ime indikatorja
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 16 do 18 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 16 do 18 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 16 do 18 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 16 do 18 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 16 do 18 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 16 do 18 let
Število storilcev prekrškov in kaznivih
dejanj, starih od 16 do 18 let

Leto

Vrednost

1995

2667

2000

2294

2001

1936

2002

2508

2003

1961

2004

913

2005

741

Delež otrok, ki so trpin ili druge vsaj enkrat v preteklih nekaj mesecih

Ime spremenljivke
Šola in odklonsko
vedenje
Šola in odklonsko
vedenje
Šola in odklonsko
vedenje

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki so trpin ili druge
vsaj enkrat v preteklih nekaj mesecih
Delež 13-letnikov, ki so trpin ili druge
vsaj enkrat v preteklih nekaj mesecih
Delež 15-letnikov, ki so trpin ili druge
vsaj enkrat v preteklih nekaj mesecih

Leto

Vrednost

2002

21,55

2002

25

2002

22,8

322. Delež otrok, ki so trpin ili druge vsaj dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj
mesecih
Ime spremenljivke
Šola in odklonsko
vedenje
Šola in odklonsko
vedenje
Šola in odklonsko
vedenje

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki so trpin ili druge
vsaj dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj
mesecih
Delež 13-letnikov, ki so trpin ili druge
vsaj dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj
mesecih
Delež 15-letnikov, ki so trpin ili druge
vsaj dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj
mesecih

Leto

Vrednost

2002

4,45

2002

5,9

2002

6,1

176

323.

Delež otrok, ki so se v preteklih 12ih mesecih pretepali trikrat ali bolj pogosto

Ime spremenljivke
Šola in odklonsko
vedenje
Šola in odklonsko
vedenje
Šola in odklonsko
vedenje

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki so se v preteklih
12ih mesecih pretepali trikrat ali bolj
pogosto
Delež 13-letnikov, ki so se v preteklih
12ih mesecih pretepali trikrat ali bolj
pogosto
Delež 15-letnikov, ki so se v preteklih
12ih mesecih pretepali trikrat ali bolj
pogosto

Leto

Vrednost

2002

20,15

2002

14,05

2002

9,75

177

Sklop: Otroci, žrtve nasilja
324. Število podanih kazenskih ovadb tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki in
mladimi
Ime spremenljivke
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja

325.

Ime indikatorja
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi
Število podanih kazenskih ovadb
tožilstvu za kazniva dejanja nad otroki
in mladimi

Leto

Vrednost

1995

0

2000

0

2001

128

2002

354

2003

0

2004

0

2005
2006

523

Število podanih kazenskih ovadb

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Kazenske ovadbe
zoper storilce
nasilja
Število podanih kazenskih ovadb

Leto
2006

Vrednost
497

178

326.

Število otrok do 18. leta, ki so bili žrtve kaznivih dejanj

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino

327.

Ime indikatorja
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj
Število otrok do 18. leta, ki so bili
žrtve kaznivih dejanj

Leto

Vrednost

1995

1599

2000

2999

2001

3479

2002

3483

2003

3229

2004

3046

2005

2539

2006

1687

Struktura oškodovancev po starosti za kazniva dejanja

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino
Nasilje nad otroki
in mladino

Ime indikatorja
Struktura oškodovancev po starosti
za kazniva dejanja, do 5 let
Struktura oškodovancev, od 6 do 14
let, ki so doživeli/ doživljajo nasilje
Število oškodovancev, od 15 do 18
let, ki so doživeli/doživljajo nasilje

Leto

Vrednost

2006

135

2006

638

2006

917

179

328.

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v družini

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino glede
na socialno
sredino
Nasilje nad otroki
in mladino glede
na socialno
sredino
Nasilje nad otroki
in mladino glede
na socialno
sredino
Nasilje nad otroki
in mladino glede
na socialno
sredino
Nasilje nad otroki
in mladino glede
na socialno
sredino
Nasilje nad otroki
in mladino glede
na socialno
sredino
Nasilje nad otroki
in mladino glede
na socialno
sredino

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v
družini

1995

0

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v
družini

2000

0

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v
družini

2001

0

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v
družini

2002

0

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v
družini

2003

0

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v
družini

2004

0

Število otrok in mladih, žrtev nasilja v
družini

2005

0

180

329.

Delež otrok in mladih, ki so žrtev zanemarjanja in surovega ravnanja

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja

330.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

1995

86

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

2000

143

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

2001

165

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

2002

220

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

2003

286

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

2004

275

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

2005

367

Delež otrok in mladih, ki so žrtev
zanemarjanja in surovega ravnanja

2006

380

Število otrok in mladih, ki so žrtve zanemarjanja

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, ki so žrtve
zanemarjanja

1995

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
zanemarjanja

2000

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
zanemarjanja

2001

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
zanemarjanja

2002

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
zanemarjanja

2003

1015

Število otrok in mladih, ki so žrtve
zanemarjanja

2004

1036

Število otrok in mladih, ki so žrtve
zanemarjanja

2005

0

181

331.

Število otrok in mladih, ki so žrtve suma o neustreznem ravnanju

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja

332.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, ki so žrtve
suma o neustreznem ravnanju

1995

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
suma o neustreznem ravnanju

2000

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
suma o neustreznem ravnanju

2001

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
suma o neustreznem ravnanju

2002

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
suma o neustreznem ravnanju

2003

1299

Število otrok in mladih, ki so žrtve
suma o neustreznem ravnanju

2004

1302

Število otrok in mladih, ki so žrtve
suma o neustreznem ravnanju

2005

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve spolnih zlorab

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

1995

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

2000

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

2001

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

2002

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

2003

205

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

2004

198

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

2005

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
spolnih zlorab

2006

40

182

333.

Število otrok in mladih, ki so žrtve fizi nega nasilja

Ime spremenljivke
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja
Nasilje nad otroki
in mladino po
oblikah nasilja

334.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

1995

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

2000

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

2001

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

2002

0

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

2003

286

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

2004

275

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

2005

367

Število otrok in mladih, ki so žrtve
fizi nega nasilja

2006

380

Število podanih obtožnih predlogov zoper storilce

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Podani obtožni
predlogi zoper
Število podanih obtožnih predlogov
storilce
zoper storilce

Leto
2006

Vrednost
215

183

335.

Število pravnomo nih obsodb po 183. lenu

Ime spremenljivke
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje
Pravnomo ne
obsodbe za
posamezno
kaznivo dejanje

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število pravnomo nih obsodb po 183.
lenu

1995

12

Število pravnomo nih obsodb po 183.
lenu

2000

27

Število pravnomo nih obsodb po 183.
lenu

2001

0

Število pravnomo nih obsodb po 183.
lenu

2002

0

Število pravnomo nih obsodb po 183.
lenu

2003

0

Število pravnomo nih obsodb po 183.
lenu

2004

0

Število pravnomo nih obsodb po 183.
lenu

2005

0

Število izdanih pravnomo nih obsodb
za kazniva dejanja nad otroki in
mladimi

2005

204

Število izdanih pravnomo nih obsodb
za kazniva dejanja nad otroki in
mladimi

2006

272

184

336.

Delež otrok, ki so doživeli spolni napad na osebo, mlajšo od 15. let

Ime spremenljivke
Spolna zloraba
otrok in mladine
Spolna zloraba
otrok in mladine
Spolna zloraba
otrok in mladine
Spolna zloraba
otrok in mladine
Spolna zloraba
otrok in mladine
Spolna zloraba
otrok in mladine
Spolna zloraba
otrok in mladine
Spolna zloraba
otrok in mladine

337.

Ime indikatorja
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let
Delež otrok, ki so doživeli spolni
napad na osebo, mlajšo od 15. let

Leto

Vrednost

1995

93

2000

149

2001

221

2002

239

2003

196

2004

218

2005

0

2006

193

Delež otrok, ki so bili vsaj enkrat v preteklih nekaj mesecih žrtve trpin enja

Ime spremenljivke
Subjektivno
doživljanje nasilja
Subjektivno
doživljanje nasilja
Subjektivno
doživljanje nasilja

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki so bili vsaj enkrat
v preteklih nekaj mesecih žrtve
trpin enja
Delež 13-letnikov, ki so bili vsaj enkrat
v preteklih nekaj mesecih žrtve
trpin enja
Delež 15-letnikov, ki so bili vsaj enkrat
v preteklih nekaj mesecih žrtve
trpin enja

Leto

Vrednost

2002

24,55

2002

24,55

2002

16,6

338. Delež otrok, ki so bili vsaj dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj mesecih žrtve
trpin enja
Ime spremenljivke
Subjektivno
doživljanje nasilja
Subjektivno
doživljanje nasilja
Subjektivno
doživljanje nasilja

Ime indikatorja
Delež 11-letnikov, ki so bili vsaj
dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj
mesecih žrtve trpin enja
Delež 13-letnikov, ki so bili vsaj
dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj
mesecih žrtve trpin enja
Delež 15-letnikov, ki so bili vsaj
dvakrat ali trikrat v preteklih nekaj
mesecih žrtve trpin enja

Leto

Vrednost

2002

7,75

2002

7,55

2002

5,5

185

Sklop: Otroci s posebnimi potrebami
339.

Število fizi no oviranih otrok in mladine

Ime spremenljivke
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami

340.

Število fizi
mladine
Število fizi
mladine
Število fizi
mladine
Število fizi
mladine
Število fizi
mladine
Število fizi
mladine
Število fizi
mladine
Število fizi
mladine

Ime indikatorja
no oviranih otrok in
no oviranih otrok in
no oviranih otrok in
no oviranih otrok in
no oviranih otrok in
no oviranih otrok in
no oviranih otrok in
no oviranih otrok in

Leto

Vrednost

1995

1071

2000

1250

2001

1240

2002

1552

2003

1033

2004

758

2005

238

2006

236

Število senzorno oviranih otrok in mladine

Ime spremenljivke
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami
Otroci in mladina s
fizi nimi ovirami

Ime indikatorja
Število senzorno oviranih otrok in
mladine
Število senzorno oviranih otrok in
mladine
Število senzorno oviranih otrok in
mladine
Število senzorno oviranih otrok in
mladine
Število senzorno oviranih otrok in
mladine
Število senzorno oviranih otrok in
mladine
Število senzorno oviranih otrok in
mladine
Število senzorno oviranih otrok in
mladine

Leto

Vrednost

1995

387

2000

416

2001

404

2002

447

2003

294

2004

100

2005

0

2006

79

186

341.

Število otrok in mladine z lažjo motnjo v duševnem razvoju

Ime spremenljivke
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami

342.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

1995

1692

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

2002

1324

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

2001

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

2002

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

2003

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

2004

0

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

2005

275

Število otrok in mladine z lažjo motnjo
v duševnem razvoju

2006

271

Število otrok in mladine z zmerno motnjo v duševnem razvoju

Ime spremenljivke
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

1995

791

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

2000

861

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

2001

613

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

2002

617

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

2003

485

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

2004

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

2005

261

Število otrok in mladine z zmerno
motnjo v duševnem razvoju

2006

271

187

343.

Število otrok in mladine s težjo motnjo v duševnem razvoju

Ime spremenljivke
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami

344.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

1995

293

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

2000

248

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

2001

171

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

2002

176

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

2003

157

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

2004

0

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

2005

261

Število otrok in mladine s težjo motnjo
v duševnem razvoju

2006

465

Število otrok in mladine s težko motnjo v duševnem razvoju

Ime spremenljivke
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami
Otroci in mladina z
duševnimi
motnjami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladine s težko
motnjo v duševnem razvoju

1995

238

Število otrok in mladine s težko
motnjo v duševnem razvoju

2000

248

Število otrok in mladine s težko
motnjo v duševnem razvoju

2001

166

Število otrok in mladine s težko
motnjo v duševnem razvoju

2002

163

Število otrok in mladine s težko
motnjo v duševnem razvoju

2003

185

Število otrok in mladine s težko
motnjo v duševnem razvoju

2004

0

Število otrok in mladine s težko
motnjo v duševnem razvoju

2005

188

345.

Število otrok in mladih, ki imajo oznako "mejni"

Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Otroci in mladina z
duševnimi
Število otrok in mladih, ki imajo
motnjami
oznako "mejni"

346.

Leto

Vrednost
0

Število mladih v varstveno delovnih centrih glede na kategorijo ovire

Ime spremenljivke
Centri za
usposabljanje, delo
in varstvo otrok in
mladostnikov z
zmerno, težjo in
težko motnjo
Centri za
usposabljanje, delo
in varstvo otrok in
mladostnikov z
zmerno, težjo in
težko motnjo

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število mladih v varstveno delovnih
centrih glede na kategorijo ovire

2005

235

Število mladih v varstveno delovnih
centrih glede na kategorijo ovire

2006

465

347. Število otrok in mladine, ki so prejemniki denarnega dodatka za nego in varstvo
otrok
Ime spremenljivke
Denarna sredstva
za nego in varstvo
otroka
Denarna sredstva
za nego in varstvo
otroka
Denarna sredstva
za nego in varstvo
otroka
Denarna sredstva
za nego in varstvo
otroka
Denarna sredstva
za nego in varstvo
otroka
Denarna sredstva
za nego in varstvo
otroka
Denarna sredstva
za nego in varstvo
otroka

Ime indikatorja
Število otrok in mladine, ki so
prejemniki denarnega dodatka za
nego in varstvo otrok
Število otrok in mladine, ki so
prejemniki denarnega dodatka za
nego in varstvo otrok
Število otrok in mladine, ki so
prejemniki denarnega dodatka za
nego in varstvo otrok
Število otrok in mladine, ki so
prejemniki denarnega dodatka za
nego in varstvo otrok
Število otrok in mladine, ki so
prejemniki denarnega dodatka za
nego in varstvo otrok
Število otrok in mladine, ki so
prejemniki denarnega dodatka za
nego in varstvo otrok
Število otrok in mladine, ki so
prejemniki denarnega dodatka za
nego in varstvo otrok

Leto

Vrednost

1995

0

2000

3834

2001

4419

2002

4960

2003

0

2004

0

2005

0

189

348. Otroci s posebnimi potrebami, vklju eni v programe predšolske vzgoje in
izobraževanja v vrtcih
Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

349.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Otroci s posebnimi potrebami,
vklju eni v programe predšolske
vzgoje in izobraževanja v vrtcih

2006

759

Otroci s posebnimi potrebami,
vklju eni v redne oddelke v vrtcih

2006

523

Otroci s posebnimi potrebami,
vklju eni v razvojne oddelke v vrtcih

2006

236

Število deklic, vklju enih v osnovne in srednje šole s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število deklic, vklju enih v osnovne in
srednje šole s prilagojenim
programom

1995

1481

Število deklic, vklju enih v osnovne in
srednje šole s prilagojenim
programom

2000

1410

Število deklic, vklju enih v osnovne in
srednje šole s prilagojenim
programom

2001

1325

Število deklic, vklju enih v osnovne in
srednje šole s prilagojenim
programom

2002

1270

Število deklic, vklju enih v osnovne in
srednje šole s prilagojenim
programom

2003

1155

Število deklic, vklju enih v osnovne in
srednje šole s prilagojenim
programom

2004

991

Število deklic, vklju enih v osnovne in
srednje šole s prilagojenim
programom

2005

190

350.

Število de kov, vklju enih v osnovne in srednje šole s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število de kov, vklju enih v osnovne
in srednje šole s prilagojenim
programom

1995

2482

Število de kov, vklju enih v osnovne
in srednje šole s prilagojenim
programom

2000

2185

Število de kov, vklju enih v osnovne
in srednje šole s prilagojenim
programom

2001

2142

Število de kov, vklju enih v osnovne
in srednje šole s prilagojenim
programom

2002

2199

Število de kov, vklju enih v osnovne
in srednje šole s prilagojenim
programom

2003

1902

Število de kov, vklju enih v osnovne
in srednje šole s prilagojenim
programom

2004

1700

Število de kov, vklju enih v osnovne
in srednje šole s prilagojenim
programom

2005

0

191

351. Število otrok s posebnimi potrebami, vklju eni v osnovne šole s prilagojenim
programom
Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

352.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

1995

3405

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

2000

2567

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

2001

2571

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

2002

2178

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

2003

2024

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

2004

1855

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

2005

1735

Število otrok s posebnimi potrebami,
vklju eni v osnovne šole s
prilagojenim programom

2006

1624

Število deklic, vklju enih v osnovne šole s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število deklic, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2002

789

Število deklic, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2003

707

Število deklic, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2004

0

Število deklic, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2005

732

192

353.

Število de kov, vklju enih v osnovne šole s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

354.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število de kov, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2002

1389

Število de kov, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2003

1317

Število de kov, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2004

0

Število de kov, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2005

1103

Število de kov, vklju enih v osnovne
šole s prilagojenim programom

2006

1041

Otroci v osnovnih šolah s prilagojenim programom – po vrsti oviranosti

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok z lažjimi motnjami v
duševnem razvoju v OŠ s
prilagojenim programom

2004

1572

Število slepih in slabovidnih otrok v
OŠ s prilagojenim programom

2006

29

Število gluhih in naglušnih otrok v OŠ
s prilagojenim programom

2006

122

Število otrok z vedenjskimi in
osebnostnimi motnjami v OŠ s
prilagojenim programom

2004

70

Število otrok z gibalnimi ovirami v OŠ
s prilagojenim programom

2006

62

193

355.

Število otrok, vklju enih srednje šole s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

356.

Leto

Vrednost

Število otrok, vklju enih srednje šole s
prilagojenim programom

1995

3963

Število otrok, vklju enih srednje šole s
prilagojenim programom

2000

3595

Število otrok, vklju enih srednje šole s
prilagojenim programom

2001

3467

Število otrok, vklju enih srednje šole s
prilagojenim programom

2002

3469

Število otrok, vklju enih srednje šole s
prilagojenim programom

2003

3057

Število otrok, vklju enih srednje šole s
prilagojenim programom

2004

2691

Število otrok, vklju enih srednje šole s
prilagojenim programom

2005

0

Število deklic, vklju enih v srednje šole s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

357.

Ime indikatorja

Ime indikatorja

Leto Vrednost

Število deklic, vklju enih v srednje
šole s prilagojenim programom

2002

366

Število deklic, vklju enih v srednje
šole s prilagojenim programom

2003

284

Število de kov, vklju enih v srednje šole s prilagojenim programom

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število de kov, vklju enih v srednje
šole s prilagojenim programom

2002

513

Število de kov, vklju enih v srednje
šole s prilagojenim programom

2003

383

194

358.

Število otrok v srednjih šolah s prilagojenim programom – po vrsti oviranosti

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

359.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število gluhih in naglušnih otrok v SŠ
s prilagojenim programom

2004

145

Število otrok z gibalnimi ovirami v SŠ
s prilagojenim programom

2004

162

Število mladostnikov z vedenjskimi in
osebnostnimi motnjami v SŠ s
prilagojenim programom

2004

97

Število mladostnikov z lažjimi
motnjami v duševnem razvoju v SŠ s
prilagojenim programom

2004

270

Število otrok z ovirami v rednem šolanju – po vrsti ovire

Ime spremenljivke
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Izobraževanje
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladine z
intelektualno oviro, vklju eni v redno
šolanje

2006

271

Število otrok in mladine s senzornimi
ovirami, vklju eni v redno šolanje

2006

77

Število otrok in mladine z gibalnim
ovirami, vklju eni v redno šolanje

2006

236

360. Število otrok in mladih, ki živijo v zavodih, centrih in domovih za nastanitev in
oskrbo
Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, ki živijo v
zavodih, centrih in domovih za
nastanitev in oskrbo

1995

794

Število otrok in mladih, ki živijo v
zavodih, centrih in domovih za
nastanitev in oskrbo

2005

1678

195

361.

Število centrov za usposabljanje, delo in varstvo

Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

362.

Leto

Vrednost

Število centrov za usposabljanje, delo
in varstvo

2003

2

Število centrov za usposabljanje, delo
in varstvo

2004

1

Število otrok in mladih, ki živijo v centrih za usposabljanje, delo in varstvo

Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

363.

Ime indikatorja

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, ki živijo v
centrih za usposabljanje, delo in
varstvo

2005

461

Število otrok in mladih, ki živijo v
zavodih, centrih in domovih za
nastanitev in oskrbo

2006

1445

Otroci v centrih in zavodih – po vrsti oviranosti

Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok in mladih, ki živijo v
centrih za usposabljanje, delo in
varstvo

2006

465

Število otrok in mladostnikov, ki bivajo
v zavodih za ustveno in vedenjsko
motene otroke

2006

396

Število otrok in mladine z
intelektualnimi ovirami, ki živijo v
zavodih

2006

271

364. Število centrov, zavodov in njihovih enot za otroke z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju
Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število centrov, zavodov in njihovih
enot za otroke z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju

2005

8

Število centrov, zavodov in njihovih
enot za otroke z zmerno, težjo in
težko motnjo v duševnem razvoju

2006

6

196

365. Število zavodov za senzorno, gibalno ovirane otroke in za lažje duševno
prizadete otroke
Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število zavodov za senzorno, gibalno
ovirane otroke in za lažje duševno
prizadete otroke

2005

27

Število zavodov za senzorno, gibalno
ovirane otroke in za lažje duševno
prizadete otroke

2006

26

366. Število vzgojnih, prevzgojnih in mladinskih domov za ustveno in vedenjsko
motene otroke
Ime spremenljivke
Ime indikatorja
Oblike bivanja
otrok in mladine s Število vzgojnih, prevzgojnih in
posebnimi
mladinskih domov za ustveno in
potrebami
vedenjsko motene otroke

Leto

2006

Vrednost

11

367. Število otrok z zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo v
centrih, zavodih, domovih
Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo
v centrih, zavodih, domovih

2005

577

Število otrok z zmerno, težjo in težko
motnjo v duševnem razvoju, ki bivajo
v centrih, zavodih, domovih

2006

465

368. Število senzorno, gibalno oviranih otrok in lažje duševno prizadetih otrok v
zavodskem varstvu
Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število senzorno, gibalno oviranih
otrok in lažje duševno prizadetih otrok
v zavodskem varstvu

2005

1009

Število senzorno, gibalno oviranih
otrok in lažje duševno prizadetih otrok
v zavodskem varstvu

2006

980

197

369.

Število otrok v vzgojnih, prevzgojnih in mladinskih domovih

Ime spremenljivke
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami
Oblike bivanja
otrok in mladine s
posebnimi
potrebami

370.

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Število otrok v vzgojnih, prevzgojnih
in mladinskih domovih

2005

412

Število otrok v vzgojnih, prevzgojnih
in mladinskih domovih

2006

396

Število otrok in mladih s posebnimi potrebami, ki poro ajo o razli nih ovirah

Ime spremenljivke
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah

Ime indikatorja
Število otrok in mladih s posebnimi
potrebami, ki poro ajo o razli nih
ovirah
Število otrok in mladih s posebnimi
potrebami, ki poro ajo o razli nih
ovirah
Število otrok in mladih s posebnimi
potrebami, ki poro ajo o razli nih
ovirah
Število otrok in mladih s posebnimi
potrebami, ki poro ajo o razli nih
ovirah
Število otrok in mladih s posebnimi
potrebami, ki poro ajo o razli nih
ovirah
Število otrok in mladih s posebnimi
potrebami, ki poro ajo o razli nih
ovirah
Število otrok in mladih s posebnimi
potrebami, ki poro ajo o razli nih
ovirah

Leto

Vrednost

1995

5665

2000

5029

2001

4453

2002

4903

2003

3216

2004

0

2005

0

198

371.

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

Ime spremenljivke
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah
Subjektivno
doživljanje ovir v
socialnih sredinah

Ime indikatorja

Leto

Vrednost

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

1995

0

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

2000

0

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

2001

0

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

2002

9

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

2003

24

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

2004

0

Delež svojcev, ki poro ajo o ovirah

2005

0
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