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Tabela

Stopnja tveganja socialne izključenosti po: MERITVE, STATISTIČNA REGIJA , LETO
2017
Stopnja tveganja socialne izključenosti (% oseb)

SLOVENIJA

17,1

Pomurska

18,7

Podravska

21,2

Koroška

18,7

Savinjska

20,1

Zasavska

20,5

Posavska

21,2

Jugovzhodna Slovenija

16,1

Osrednjeslovenska

14,0

Gorenjska

15,2

Primorsko-notranjska

10,8

Goriška

12,7

Obalno-kraška

15,7

Opombe:
Vir: Statistični urad Republike Slovenije (SILC).
STOPNJA TVEGANJA SOCIALNE IZKLJUČENOSTI je odstotek oseb, ki živijo pod pragom tveganja revščine ali so resno
materialno prikrajšane ali živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo. Osebe se šteje samo enkrat, tudi če
so zajete v dveh ali treh podkazalnikih.
Polno ime kazalnika »stopnja tveganja socialne izključenosti« je »stopnja tveganja revščine ali socialne izključenosti«.
Ker je prihajalo do zamenjave kazalnika »stopnja tveganja revščine ali socialne izključenosti« s kazalnikom »stopnja
tveganja revščine«, od objave podatkov za leto 2013 dalje v vseh objavah uporabljamo krajše ime kazalnika.
Pod pragom tveganja revščine so osebe, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom, nižjim od
praga tveganja revščine. PRAG TVEGANJA REVŠČINE se določi (izračuna) kot 60 % mediane ekvivalentnega (neto)
razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev. Za izračun EKVIVALENTNEGA DOHODKA (dohodka na ekvivalentnega
odraslega člana gospodinjstva) se uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno lestvico. Lestvica daje prvemu
odraslemu članu utež 1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5.
Resno materialno prikrajšane so osebe, katerih življenjski pogoji so močno omejeni zaradi omejenih finančnih virov
gospodinjstva in ne zaradi lastne izbire oz. navad. Gre za osebe, ki so materialno prikrajšane za najmanj 4 od 9
elementov materialne prikrajšanosti; ne morejo si privoščiti: 1) plačila najemnine ali hipoteke, rednih stanovanjskih
stroškov, obrokov za kredit ali drugih odplačil posojil, 2) primerno ogrevanega stanovanja, 3) poravnave nepričakovanih
izdatkov, 4) mesnega ali enakovrednega vegetarijanskega obroka vsaj vsak drugi dan, 5) enotedenskih letnih počitnic za
vse člane gospodinjstva, 6) osebnega avtomobila, 7) pralnega stroja, 8) barvnega televizorja, 9) telefona.
Osebe v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo so osebe, stare 0-59 let, ki živijo v gospodinjstvih, katerih
odrasli člani (tj. stari 18–59 let) so v referenčnem letu za dohodek (tj. v letu pred izvedbo raziskovanja SILC) delali manj
kot 20 % svojega razpoložljivega delovnega časa, izraženega v mesecih (delovna intenzivnost teh gospodinjstev je bila
od 0 do 0,2).
LETO
Kazalnike dohodka, revščine in socialne izključenosti objavljamo za leto, v katerem se izvede raziskovanje Življenjski
pogoji (SILC), podatki o dohodku za izračun teh kazalnikov pa so iz leta pred tem, tj. iz leta pred izvedbo raziskovanja
SILC.
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