METODOLOŠKO POJASNILO
ENERGETSKA REVŠČINA

To metodološko pojasnilo se nanaša na objavljanje podatkov:
- Energetska revščina, Slovenija, triletno (Prva objava)
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1. NAMEN
Namen objave podatkov je prikaz pojava energetske revščine v Sloveniji. O energetski
revščini govorimo takrat, kadar si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti primerno toplega
stanovanja (in drugih energetskih storitev – ogrevanja sanitarne vode, razsvetljave ipd.)
po sprejemljivi ceni.
Ključne statistike, ki jih objavljamo so deleži razpoložljivih denarnih sredstev, ki jih
gospodinjstva namenjajo za elektriko, plin in druga goriva glede na dohodkovne
kvintile.

2. PRAVNA PODLAGA
-

Letni program statističnih raziskovanj (LPSR)
Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01)

3. ENOTA, KI JO OPISUJEJO OBJAVLJENI PODATKI
Enota, ki jo opisujejo objavljeni podatki, so razpoložljiva denarna sredstva
gospodinjstev, porabljena za elektriko, plin in druga goriva. Glavne opazovane
značilnosti so dohodkovni kvintili.

4. IZBOR ENOT OPAZOVANJA
Enote opazovanja so gospodinjstva. Raziskovanje temelji na podatkih, zbranih z
vzorčnimi raziskovanji. Več informacij o izbiri enot opazovanja je navedenih v
metodoloških pojasnilih k posameznim objavam (glej Druga metodološka gradiva).

5. ZBIRANJE IN VIRI PODATKOV
V raziskovanju se uporabljajo lastni viri SURS-a (že zbrani podatki iz drugih statističnih
raziskovanj), in sicer podatki iz raziskovanj:
- Poraba v gospodinjstvih (APG) in
- Poraba energije in goriv v gospodinjstvih (APEGG).
Več informacij o zbiranju podatkov je navedenih v metodoloških pojasnilih k
posameznim objavam (glej Druga metodološka gradiva).

6. DEFINICIJE
Energetska revščina je stanje, v katerem si gospodinjstvo ni zmožno zagotoviti
primerno toplega stanovanja (in drugih energetskih storitev – ogrevanja sanitarne vode,
razsvetljave ipd.) po sprejemljivi ceni. Na pojav energetske revščine tako najbolj
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vplivajo dohodki, cene energentov in njihova poraba (ta je odvisna od ravnanja
stanovalcev in energetske učinkovitosti stanovanj).
Enotne, mednarodno sprejete definicije energetske revščine ni. V Združenem
kraljestvu, kjer imajo dolgo tradicijo proučevanja energetske revščine, opredeljujejo kot
energetsko revna tista gospodinjstva, ki za zagotavljanje primerno toplega stanovanja
in druge energetske storitve porabijo več kot 10 % svojih dohodkov.
Gospodinjstvo je vsaka družinska ali druga skupnost oseb, ki skupaj stanuje in skupaj
porablja dohodke za osnovne življenjske potrebe (stanovanje, hrano in drugo), ne
glede na to, ali vsi člani stalno živijo v kraju, v katerem prebiva gospodinjstvo, ali pa
nekateri izmed njih zaradi dela, šolanja ali drugih razlogov dlje časa (do 6 mesecev)
živijo drugje v Sloveniji ali v tujini.
Razpoložljiva denarna sredstva zajemajo vsa denarna sredstva, denarno vrednost
lastne proizvodnje in bonitete, ki so bile gospodinjstvu na voljo v opazovanem obdobju.

7. POJASNILA
7.1 OBDELAVA PODATKOV
V raziskovanju se izračunavajo statistike iz že obdelanih podatkov posameznih
raziskovanj. Informacije o obdelavi podatkov so navedene v metodoloških pojasnilih k
posameznim objavam (glej Druga metodološka gradiva).
7.2 DRUGA POJASNILA
Na podlagi statističnih podatkov, s katerimi razpolaga Statistični urad Republike
Slovenije, natančnega obsega energetske revščine v Sloveniji ni mogoče določiti, lahko
pa se ta obseg oceni na podlagi podatkov o razpoložljivih sredstvih in o izdatkih, ki jih
gospodinjstva namenjajo za energijo v stanovanjih; vendar iz teh podatkov ni razvidno,
ali ima gospodinjstvo tudi primerno toplo stanovanje, saj na to vplivajo tudi drugi
dejavniki.

8. OBJAVLJANJE PODATKOV
Podatke objavljamo:
Letno:
- Podatkovni portal SI-STAT: Okolje in naravni viri – Energetika – Energetska
revščina. Podatki so objavljeni v obliki deležev po dohodkovnih kvintilih.
- Prva objava (Energetika, Proizvodnja in poraba energije): »Energetska
revščina, Slovenija, triletno«.

9. REVIDIRANJE PODATKOV
9.1 OBJAVLJANJE ZAČASNIH IN KONČNIH PODATKOV
Objavljamo le končne podatke.
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9.2 PRELOMI V ČASOVNI VRSTI
V časovni vrsti ni prišlo do prelomov, zato so vse časovne točke primerljive.
Metodološko pojasnilo o revidiranju podatkov je dostopno na spletni strani
http://www.stat.si/dokument/5296/RevidiranjeStatisticnihPodatkovMPsplosna.pdf.

10. DRUGA METODOLOŠKA GRADIVA
-

Vprašalnik:
- Raziskovanje o porabi v gospodinjstvih (APG),
področje: Kakovost življenja, podpodročje: Poraba gospodinjstev
- Raziskovanje o porabi energije in goriv v gospodinjstvih (APEGG),
področje: Energetika, podpodročje: Proizvodnja in poraba energije
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/vprasalniki

-

Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje
- Poraba v gospodinjstvih (APG),
področje: Kakovost življenja, podpodročje: Življenjski pogoji
- Poraba energije in goriv v gospodinjstvih (APEGG),
- Energetska revščina (ENREV),
področje: Energetika, podpodročje: Proizvodnja in poraba energije
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/porocila-okakovosti

-

Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje
- Poraba energije in goriv v gospodinjstvih (APEGG),
- Energetska revščina (ENREV),
področje: Energetika, podpodročje: Proizvodnja in poraba energije
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/porocila-okakovosti

-

Metodološka pojasnila
- Raziskovanje o porabi v gospodinjstvih, Slovenija (APG),
področje: Kakovost življenja, podpodročje: Poraba gospodinjstev
- Poraba energije in goriv v gospodinjstvih (APEGG),
področje: Energetika, podpodročje: Proizvodnja in poraba energije
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/metode-in-klasifikacije/metodoloskapojasnila
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