Metodološka pojasnila

Vir podatkov o delovno aktivnem prebivalstvu je Statistični urad RS (SURS).
Vir podatkov o registrirani brezposelnosti pa je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ).
Metodološka pojasnila o delovno aktivnem prebivalstvu so dostopna na povezavi.

DEFINICIJE:
Stopnja registrirane brezposelnosti: odstotni delež registriranih brezposelnih oseb v
aktivnem prebivalstvu.
Aktivno prebivalstvo: aktivno prebivalstvo predstavljajo registrirane brezposelne osebe in
delovno aktivno prebivalstvo.
Delovno aktivno prebivalstvo: zaposlene in samozaposlene osebe , ki so obvezno socialno
zavarovane, ne glede na to, ali imajo zaposlitev s polnim ali s krajšim delovnim časom, in ne
glede na to, ali so na porodniškem dopustu, dopustu za nego ali varstvo otroka ali so odsotne
z dela zaradi bolezni, poškodbe ali nege ožjega družinskega člana.
Niso pa vključene osebe, ki delajo po podjemnih pogodbah (pogodbi o delu) in avtorskih
pogodbah, osebe, ki opravljajo študentsko delo, osebe, ki opravljajo delo za neposredno
plačilo, pomagajoči družinski člani, osebe, zaposlene pri delodajalcih s sedežem v Republiki
Sloveniji in poslane na delo ali na strokovno izobraževanje v tujino (npr. osebe, zaposlene pri
slovenskih predstavništvih, na gradbiščih v tujini ipd.), ter državljani Republike Slovenije, ki so
zaposleni pri tujih delodajalcih v tujini (npr. v sosednjih državah).
Registrirane brezposelne osebe: iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso
samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno
odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca,
študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za delo, so
prijavljeni na ZRSZ, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma
primerno zaposlitev, katero jim ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja
zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 let starosti,
pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju ali po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov.

