NAZIV KAZALNIKA: Stopnja stanovanjske prikrajšanosti
ENOTA MERE: % oseb
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Stanovanja
1.6.0 (vodilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Stopnja stanovanjske prikrajšanosti (glede na število elementov prikrajšanosti) je odstotek oseb, ki so
DEFINICIJA KAZALNIKA
prikrajšane za dva od štirih elementov prikrajšanosti.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Pri izračunu so upoštevani štirje elementi stanovanjske prikrajšanosti:
1) slabo stanje stanovanja (odstotek oseb, ki imajo v stanovanjih težave s streho, ki pušča, z vlažnimi stenami/temelji/tlemi ali s
trhlimi okenskimi okvirji/tlemi);
2) kad ali prha v stanovanju (odstotek oseb, ki v stanovanju nimajo kadi ali prhe);
3) stranišče na izplakovanje za lastno uporabo (odstotek oseb, ki nimajo stranišča na izplakovanje za lastno uporabo);
4) pretemno stanovanje (odstotek oseb, ki menijo, da je njihovo stanovanje pretemno oz. ne dobi dovolj dnevne svetlobe).
Vir za izračun kazalnika so podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC), ki se izvaja na podlagi podatkov,
pridobljenih z Anketo o življenjskih pogojih (leto izvedbe SILC), in administrativnih ter registrskih podatkov za leto pred izvedbo
ankete (referenčno leto za dohodek).
Prelom v časovni vrsti: 2008: Pred letom 2008 smo o slabem stanju stanovanja spraševali z enim vprašanjem, od leta 2008 dalje pa
sprašujemo s tremi ločenimi vprašanji, zato podatki od leta 2008 dalje niso popolnoma primerljivi s podatki za pretekla leta.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno vpliva na blaginjo.
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KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Kazalnik kaže pogoje bivanja,
urejenost bivanjskih razmer pa je pomemben kazalnik blaginje.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: starostnih skupinah (0-17, 18-64 ali 65+), spolu, dohodku (brez ali z dohodkom v naravi)
in statusu tveganja revščine (pod ali nad pragom tveganja revščine)
Vir podatkov: SURS (SILC)
Časovna serija: od leta 2005 (po prelomu serije od leta 2008)
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: najkasneje decembra
Ažurnost objavljanja: t-1 (glede na izvedbo SILC)
Vir podatkov: Eurostat (EU-SILC)
Časovna serija: od leta 2003 (različno za posamezne države); v podatkovni bazi za EU-28 so podatki od leta 2010.
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: različno glede na razpoložljivost podatkov po državah
Ažurnost objavljanja: t-1, t-2 (različno glede na razpoložljivost podatkov po državah)
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/08_zivljenjska_raven/11_silc_stanovan_pogoji/10_08678_stanovan_prikrajsanost/10_
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viri)

08678_stanovan_prikrajsanost.asp
http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=8 (metodološka pojasnila: Kazalniki dohodka in revščine)
Baza podatkov SURS: SI – STAT podatkovni portal. http://www.stat.si/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=tessi291&language=en
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/ilc_esms.htm
Eurostat, baza podatkov: Eurostat Portal Page (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) Population and Social Conditions – Living Conditions and Welfare – income and Living Condition
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NAZIV KAZALNIKA: Stopnja prenaseljenosti stanovanja
ENOTA MERE: % oseb
PODROČJE/PODPODROČJE Pogoji blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Stanovanja
1.6.1 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Stopnja prenaseljenosti stanovanja je odstotek oseb, ki živijo v stanovanjih s premajhnim številom sob
DEFINICIJA KAZALNIKA
glede na število članov gospodinjstva.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Pogoj, da je stanovanje prenaseljeno, je, da nima vsaj ene sobe na gospodinjstvo
in hkrati še ene sobe za vsak par, ene sobe za vsako polnoletno samsko osebo, ene sobe za dva otroka istega spola, stara od 12 do
17 let, ene sobe za vsakega otroka različnega spola, starega od 12 do 17 let, in ene sobe za 2 otroka, mlajša od 12 let.
Vir za izračun kazalnika so podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC), ki se izvaja na podlagi podatkov,
pridobljenih z Anketo o življenjskih pogojih (leto izvedbe SILC), in administrativnih ter registrskih podatkov za leto pred izvedbo
ankete (referenčno leto za dohodek).
Prelom v časovni vrsti: 2011: Z raziskovanjem SILC za leto 2011 se je spremenila metodologija izračuna tega kazalnika, zato podatki
od leta 2011 dalje niso primerljivi s podatki za pretekla leta. Do leta 2010 se kuhinja ni štela za sobo, od leta 2011 dalje se med sobe
šteje tudi kuhinja, če meri vsaj 6 m2 in jo gospodinjstvo uporablja tudi kot jedilnico, dnevno sobo, delovno sobo, ipd.
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno vpliva na blaginjo.
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Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Soba na člana gospodinjstva se
čedalje bolj uveljavlja kot boljši kazalnik kvalitete bivanja od površine na člana gospodinjstva ali tehničnih lastnosti stanovanj.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: spolu, starostnih skupinah (0-17, 18-64 ali 65+), tipu gospodinjstva (enočlansko
gospodinjstvo, dva odrasla brez vzdrževanih otrok…), stanovanjskem razmerju gospodinjstva (lastniki, najemniki ali uporabniki),
dohodku (brez ali z dohodkom v naravi) in statusu tveganja revščine (pod ali nad pragom tveganja revščine).
Vir podatkov: SURS (SILC)
Časovna serija: od leta 2005
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: najkasneje decembra
Ažurnost objavljanja: t-1 (glede na leto izvedbe SILC)
Vir podatkov: Eurostat (EU-SILC)
Časovna serija: od leta 2003 (različno za posamezne države); v podatkovni bazi za EU-28 so podatki od leta 2010.
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: različno glede na razpoložljivost podatkov po državah
Ažurnost objavljanja: t-1, t-2 (različno glede na razpoložljivost podatkov po državah)
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Dem_soc/08_zivljenjska_raven/11_silc_stanovan_pogoji/15_08679_prenaseljenost/15_08679_p
renaseljenost.asp
http://www.stat.si/metodologija_pojasnila.asp?pod=8 (metodološka pojasnila: Kazalniki dohodka in revščine)
Baza podatkov SURS: SI – STAT podatkovni portal. http://www.stat.si/
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi170&plugin=1
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/ilc_esms.htm
Eurostat, baza podatkov: Eurostat Portal Page (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) Population and Social Conditions – Living Conditions and Welfare – income and Living Condition
Pripravili: Teja Rutar (SURS) in Stanka Intihar (SURS)

Datum: april, 2015
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NAZIV KAZALNIKA: Stopnja preobremenjenosti s stanovanjskimi stroški
ENOTA MERE: % oseb
PODROČJE/PODPODROČJE Področje blaginje: Materialna blaginja
Podpodročje blaginje: Stanovanja
1.6.2 (dopolnilni kazalnik)
ŠIFRA KAZALNIKA
Kratka definicija kazalnika: Odstotek oseb, ki živijo v gospodinjstvih, kjer so stanovanjski stroški višji od 40 % razpoložljivega
DEFINICIJA KAZALNIKA
dohodka gospodinjstva.
Metodološke obrazložitve (imenovalec, števec): Vir za izračun kazalnika so podatki iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih
pogojih (SILC), ki se izvaja na podlagi podatkov, pridobljenih z Anketo o življenjskih pogojih (leto izvedbe SILC), in administrativnih
ter registrskih podatkov za leto pred izvedbo ankete (referenčno leto za dohodek).
Interpretacija kazalnika: Rast kazalnika neugodno vpliva na blaginjo.
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SLOVENIJO

VIRI MEDNARODNIH
PODATKOV

PREDLOGI ZA IZBOLJŠAVE
KAZALNIKA
REFERENCE (Literatura in
viri)

Utemeljitev (vključuje obrazložitev, zakaj ga predlagamo kot merilo blaginje; prednosti in omejitve): Gre za najbolj sintetičen
mednarodno primerljiv kazalnik finančne dostopnosti stanovanj oziroma možnosti izboljšanja stanovanjske blaginje. Delna
neprimerljivost zaradi različne definicije stanovanjskih stroškov, nekatere države namreč vključujejo v stanovanjske stroške več vrst
stroškov kot druge, poleg tega pa na stanovanjske stroške zelo vpliva struktura lastništva stanovanja; v državah z več najemniki je
obremenjenost s stanovanjskimi stroški večja kot v državah, kjer prevladujejo lastniki stanovanj, kajti najemnina se šteje kot
stanovanjski strošek.
Podatki omogočajo prikaz distribucij po: dohodkovnih kvintilih, tipu gospodinjstva (enočlansko gospodinjstvo, dva odrasla brez
vzdrževanih otrok…) in stanovanjskem razmerju gospodinjstva (lastniki, najemniki ali uporabniki)
Vir podatkov: SURS (SILC)
Časovna serija: od leta 2005
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: najkasneje decembra
Ažurnost objavljanja: t-1 (glede na leto izvedbe SILC), t-2 (glede na referenčno leto za dohodek)
Vir podatkov: Eurostat (EU-SILC)
Časovna serija: od leta 2003 (različno za posamezne države); v podatkovni bazi za EU-28 so podatki od leta 2010.
Frekvenca objavljanja: letno
Okvirni datum objave letnega podatka: različno glede na razpoložljivost podatkov po državah
Ažurnost objavljanja: t-1, t-2 (različno glede na razpoložljivost podatkov po državah)
Metodološke izboljšave:
Podatkovne izboljšave:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tessi160&plugin=1
Baza podatkov SURS: SI – STAT podatkovni portal. http://www.stat.si/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tessi160
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_SDDS/EN/ilc_esms.htm
Eurostat, baza podatkov: Eurostat Portal Page (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database) Population and Social Conditions – Living Conditions and Welfare – income and Living Condition

Pripravili: Teja Rutar (SURS) in Stanka Intihar (SURS)
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