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POVZETEK 

Doktorska disertacija obravnava stopnjo tveganja revščine v dvanajstih statističnih regijah v 

Sloveniji. Proučevan je vpliv posameznikovih lastnosti, lastnosti gospodinjstva, v katerem 

prebiva in makroekonomskega okolja. Raziskava je narejena na podatkih, pridobljenih z 

anketo EU-SILC, ki je obvezna za vse države članice EU in ki jih za Slovenijo zbira SURS. 

Ocenjeni probit model prikazuje pomembnost posameznih v analizo vključenih lastnosti in 

njihovo razlikovanje glede na statistične regije, za katere velja, da so predvsem ekonomsko 

različno razvite. Raziskava prispeva k spoznanjem, da so pri soočanju s problematiko revščine 

pomembni vsi trije sklopi proučevanih dejavnikov, osebnostne lastnosti, lastnosti 

posameznika in makroekonomskega okolja, ki lahko pomembno prispevajo k regionalni, 

socialni, zaposlitveni in ostalim politikam v državi. 

Ključne besede: stopnja tveganja revščine, lastnosti posameznika, lastnosti gospodinjstva, 

makroekonomski kazalniki, statistične regije v Sloveniji 

SUMMARY 

Doctoral dissertation investigates at-risk-of-poverty rate in twelve statistical regions in 

Slovenia. The impact of individual characteristics, household characteristics and 

macroeconomic environment has been studied. The research has been made using EU-SILC 

data, obtained from questionnaire that is mandatory for every EU country, for Slovenia the 

data are collected by SURS. The estimated probit model shows the importance of specific 

characteristics included and the differences between the statistical regions, which are 

considered to be especially economically differently developed. The research contributes to 

the recognition that all three included groups of factors, individual and household 

characteristic, macroeconomic environment, are important in dealing with the issue of poverty 

and can significantly contributes to better regional, social, employment and other politics in a 

country. 

Keywords: at-risk-of-poverty rate, individual characteristics, household characteristics, 

macroeconomic environment, statistical regions in Slovenia 
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1 UVOD 

V prvem, uvodnem delu smo predstavili ožje znanstveno področje, raziskovalni problem, 

namen raziskave in njene cilje. Razvili smo temeljno tezo in hipoteze, s katerimi smo jo 

preverili. Predstavljene so še izbrane metode dela ter predpostavke in omejitve raziskave. 

1.1 Opis ožjega znanstvenega področja in opredelitev raziskovalnega problema 

Predmet proučevanja doktorske disertacije je proučevanje povezav med ključnimi dejavniki 

tveganja revščine in stopnjo tveganja revščine, pri čemer smo usmerjeni na proučevanje za 

revščino najbolj ogroženih skupin, upoštevajoč osebnostne lastnosti posameznika, lastnosti 

gospodinjstva, v katerem ta živi, in izbrane makroekonomske dejavnike. Vsebina disertacije 

spada na področje ekonomije oz. po klasifikaciji Frascati – 5.2 Ekonomija in poslovne vede. 

1.2 Opredelitev raziskovalnega problema 

Revščina ostaja v sodobni družbi realnost. Revščina je večdimenzionalen (Bourguignon in 

Chakravarty 2003; Coromaldi in Zoli 2012; Bossert, Chakravarty in D'Ambrosio 2009; 

Ribeiro, Tavares in Duarte Guimarães 2015), predvsem ekonomski in socialni problem, ki ga 

obravnavamo skupaj z dohodki (Notten 2016), zaposlitvijo, zdravjem, stanovanjem, izobrazbo 

in drugimi izbranimi dejavniki, ki določajo blaginjo posameznika in družine (Stropnik 1994). 

Pomembno je torej, da pri proučevanju revščine, poleg pomanjkanja dohodkov in ustreznih 

materialnih virov za dostojno življenje, zajamemo tudi vse nematerialne vidike. EK je zaradi 

povečevanja problematike revščine postavila boj proti revščini v središče svoje gospodarske, 

zaposlovalne in socialne agende v strategiji Evropa 2020. V svoji pobudi (EK 2011) v boju 

proti revščini poudarjajo, da so za reševanje problemov, povezanih z revščino, potrebni 

pristopi, ki zajemajo vsa področja politik, da je nujno boljše usklajevanje makro- in 

mikroekonomskih politik, pri čemer je poudarjena ključna vloga številnih področij politik 

zunaj tradicionalne pristojnosti politike za socialno vključenost in socialno zaščito. Z 

različnimi programi, kot sta »Mladi in mobilnost« in »Program za nova znanja in spretnosti in 

nova delovna mesta«, želi EK čimprejšnje doseganje ciljev, kot sta večja zaposlenost žensk in 

moških v starosti med 20. in 64. letom in večja izobraženost, predvsem zmanjšanje deleža 

tistih, ki predčasno opustijo šolanje (EK 2011).  

Z nastopom gospodarske in finančne krize je postala problematika revščine še bolj aktualna, 

saj smo priča povečanju razlik v dohodkih gospodinjstev in povečanju brezposelnosti. Poleg 

najranljivejših skupin, med katere uvrščamo upokojence, brezposelne, mlade in manj 

izobražene (Kabat, Bojnec in Stavkova 2013), je trend povečevanja revščine tudi med t. i. 

»revnimi zaposlenimi« (Boškić idr. 2013). Problematika revščine je v zadnjem obdobju 

postala še izrazitejša tudi zaradi staranja prebivalstva, naraščanja števila »odpuščenih« 

delavcev oziroma povečevanja brezposelnosti, nezmožnosti zaposlovanja mladih in družbeno 
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obrobnih skupin ter zaradi slabih in nerednih plačil zaposlenim. Med pomembnimi nalogami 

sta ureditev zaposlovanja mladih in večja dostopnost do izobraževanja in usposabljanja. V 

boju proti revščini sta ključnega pomena tudi ponovno dosežena gospodarska rast in 

zagotavljanje več in boljših delovnih mest ter sodobni in učinkoviti sistem socialne zaščite. 

Ukrepi na področju socialne zaščite naj bodo združeni z najrazličnejšimi socialnimi 

politikami, vključujoč ciljno usmerjeno izobraževanje, socialno varstvo, stanovanjsko in 

zdravstveno politiko, politiko za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter družinsko 

politiko (EK 2011). 

Glavni motiv za raziskovanje področja je povečevanje problematike revščine, ki je ena 

najpomembnejših in najaktualnejših tem in je prišla s pojavom gospodarske in finančne krize 

še bolj v ospredje. Povečevanje problematike revščine se izkazuje tudi v številkah, saj se je 

število prebivalcev pod pragom revščine v Sloveniji od začetka krize povečalo za 22 % 

(48.000 oseb), kar je več kot v povprečju v EU. Pomembno je tudi dejstvo, da se pri nas 

tveganje revščine povečuje hitreje kot v povprečju v EU. Tudi neenakost porazdelitve 

dohodka se v Sloveniji povečuje, vendar v primerjavi z državami EU ostaja najnižja. 

Slovenija je majhno gospodarstvo, vendar zelo neenakomerno razvito, zato nas zanima, ali 

obstajajo razlike med statističnimi regijami v Sloveniji v stopnji tveganja revščine in 

dejavniki, ki nanjo vplivajo.  

Prav tako še ni bilo narejene raziskave, ki bi proučevala revščino na tovrsten način. Tematika 

je zanimiva tako z vidika proučevanja različnih skupin prebivalstva, ki so izpostavljene 

tveganju revščine, kot tudi dejavnikov, ki nanjo vplivajo. Pri tem pa je pomembno, da se 

skupine in dejavnike identificira in se jim posveti posebno pozornost pri ukrepih, ki jih 

izvršuje država. 

Proučevanje je usmerjeno na vidik večdimenzionalnosti revščine, analizirano po statističnih 

regijah v Sloveniji, saj lahko raziskave na regionalni ravni pomembno pripomorejo k 

načrtovanju, usmerjanju in spremljanju regionalnega razvoja. EU podpira razvoj regij s 

finančnimi instrumenti regionalne politike, t. i. strukturnimi skladi, ki podpirajo razvoj tistih 

evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju. Njihov cilj je zmanjšati 

nastale razlike in ustvariti okolje za enakomeren in uravnotežen razvoj vseh držav in regij EU. 

Za nas sta pomembna predvsem Evropski sklad za regionalni razvoj, ki prispeva k 

zmanjševanju razlik v gospodarski in socialni razvitosti evropskih regij, tako da podpira 

vlaganja v proizvodnjo in infrastrukturo, zdravstvo in izobraževanje, ter Evropski socialni 

sklad, ki je namenjen vlaganju v ljudi. Njegovo poslanstvo je predvsem zmanjševanje 

nezaposlenosti, spodbujanje zaposljivosti in razvijanje podjetniškega duha, vlaganje v znanje, 

skrb za enake možnosti in socialno vključenost vseh na trg delovne sile. 

Podatki temeljijo na anketi EU-SILC, ki jih zbira SURS. Merili smo relativno revščino, 

izraženo s stopnjo tveganja revščine, ki nam pove delež oseb, ki živijo v gospodinjstvih z 

ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom pod pragom tveganja revščine. Kot uradni kriterij 
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EU za doseganje praga revščine velja, da skupni dohodek gospodinjstva ne presega 60 % 

mediane razpoložljivega dohodka gospodinjstev v posamezni državi, kar je tudi naše merilo. 

Skupaj s pojmom revščine se pogosto pojavlja tudi pojem neenakosti, predvsem neenakost 

porazdelitve dohodka (merjeno z Ginijevim koeficientom). Tudi neenakost se je v začetku 

gospodarske krize v Sloveniji povečala in je v letu 2013 znašala 0,24 (OECD 2013a), vendar 

v primerjavi z državami EU v Sloveniji ostaja najnižja.  

Ocenjeni probit model dejavnikov, ki vplivajo na revščino posameznika, je zasnovan tako, da 

so uporabljene spremenljivke, značilne za posameznika (individualna raven), kot tudi 

spremenljivke, značilne za gospodinjstvo. Poleg tega so kot pojasnjevalne spremenljivke 

dodani makroekonomski indikatorji. Raziskava je usmerjena na proučevanje stopnje tveganja 

revščine tako znotraj kot tudi med statističnimi regijami v Sloveniji ter gibanje revščine v 

času. Uporabljeni podatki zajemajo obdobje od leta 2005 do 2012. Dosedanje raziskave so 

praviloma obravnavale prebivalstvo Slovenije v celoti in predvsem v okviru proučevanja 

starejšega prebivalstva, z namenom določanja pokojnin (Stropnik idr. 2010), narejene pa so 

bile tudi analize socio-ekonomskih dejavnikov po regijah v Sloveniji (Pečar 2008).  

1.3 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je proučiti večdimenzionalnost revščine po statističnih regijah v Sloveniji, 

proučiti skupine prebivalstva, ki so najbolj ogrožene, gibanje stopnje tveganja revščine skozi 

čas ter ugotoviti, kateri dejavniki so tisti, ki najbolj pripomorejo k tveganju revščine 

posameznika. Proučiti želimo, ali obstajajo razlike v stopnji tveganja revščine med različnimi 

skupinami, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine med regijami v Sloveniji. Ugotoviti 

želimo, ali se revščina skozi čas povečuje. V nadaljevanju želimo proučiti, kateri dejavniki 

revščine po regijah v Sloveniji so tisti, ki največ pripomorejo k temu, da se posameznik 

znajde na pragu tveganja revščine. V analizo smo vključili: 

 lastnosti posameznika, kjer smo proučili, ali spol, starost, izobrazba, zdravje, status zveze, 

zaposlenost, država rojstva in vrsta pogodbe, po kateri je bilo opravljeno zadnje delo, 

statistično značilno vplivajo na stopnjo tveganja revščine; 

 značilnosti gospodinjstva, proučili smo, kakšen vpliv imajo na stopnjo tveganja revščine 

število članov gospodinjstva, poseljenost območja, kjer prebiva, lastništvo nepremičnine, 

stanovanjske značilnosti (okolica), domača proizvodnja in mobilnost gospodinjstva; 

 makro kazalnike, kjer smo analizirali vpliv BDP po regijah ter slamnate spremenljivke, ki 

so specifične za posamezno statistično regijo (razvitost, alpska regija, siva ekonomija, 

dodana vrednost v kmetijstvu, obmejne regije). 

Proučiti želimo značilnost vpliva zgoraj navedenih skupin dejavnikov na stopnjo tveganja 

revščine ter ugotoviti njihov pomen za posamezno skupino.  
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Cilji raziskave, predstavljene v doktorski disertaciji, so: 

 pregledati relevantno literaturo s področja proučevanja revščine doma in po svetu; 

 proučiti izpostavljenost tveganja revščine po posameznih skupinah, ki so najbolj 

izpostavljene tveganju revščine in med statističnimi regijami v Sloveniji, ter proučiti njeno 

gibanje skozi čas; 

 razviti model dejavnikov, ki vplivajo na revščino prebivalstva po statističnih regijah v 

Sloveniji, pri čemer so upoštevane tako karakteristike posameznika, ki je enota 

proučevanja, kot tudi značilnosti gospodinjstev in makroekonomski kazalniki; 

 podati predloge, na katere dejavnike naj bo državna politika še posebej pozorna in bi jih 

morala vključiti v bodočo obravnavo ter katerim skupinam prebivalstva naj posveti 

posebno pozornost. Pri tem je pomembno, da je proučevanje narejeno na regionalni ravni. 

Ker se regije v Sloveniji po razvitosti močno razlikujejo, pričakujemo, da se razlike pokažejo 

tudi v naši raziskavi. 

1.4 Temeljna teza in hipoteze raziskave 

Temeljna teza se glasi: Obstaja statistično značilna povezava med dohodkovno revščino, 

osebnostnimi lastnosti posameznika in značilnostmi gospodinjstva, v katerem ta živi, ter 

dejavniki makroekonomskega okolja po statističnih regijah v Sloveniji. 

Upoštevati je treba, da samo z dohodkovno ravnjo ne moremo opredeliti in pojasniti okoliščin 

ter stanj, ki jih revna oseba doživlja. Temeljno tezo smo preizkušali z naslednjimi štirimi 

hipotezami: 

Hipoteza 1: Stopnja tveganja revščine po statističnih regijah v Sloveniji se je v proučevanem 

obdobju med letoma 2005–2012 statistično značilno povečevala. 

Obrazložitev: S postavljeno hipotezo želimo ugotoviti, kako se je gibala stopnja tveganja 

dohodkovne revščine po statističnih regijah v Sloveniji skozi čas, ali so prizadevanja o 

njenem zmanjševanju dejansko k temu pripomogla ali se je le-ta kljub temu povečevala. 

Hkrati pa želimo preveriti, ali je imela gospodarska in finančna kriza značilen vpliv na stopnjo 

tveganja revščine. Pri proučevanju gibanja revščine skozi čas smo uporabili letni verižni 

indeks. 

Hipoteza 2: Stopnja tveganja revščine najbolj ogroženih skupin je v vsaki posamezni 

statistični regiji v Sloveniji odvisna od osebnostnih lastnosti posameznikov in značilnosti 

gospodinjstva, v katerem le-ti živijo. 

Obrazložitev: S probit modelom dejavnikov smo preverjali, kateri dejavniki vplivajo na to, da 

je posamezna oseba relativno revna glede na statistično regijo v kateri prebiva, ter tako 

statistično dokazali značilnost teh dejavnikov, kajti poudarja se, da ne obstajajo značilne 
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razlike med regijami in prav tako ne med skupinami prebivalstva. S tem želimo prispevati k 

celovitejšemu proučevanju revščine in omogočiti večjo osredotočenost na posamezne skupine 

prebivalstva, ki so najbolj izpostavljene tveganju revščine v določeni regiji ter pokazati, 

katerim je treba posvetiti posebno pozornost, prav tako želimo pokazati, ali bi bili ukrepi v 

boju proti revščini, sprejeti na državni ravni, učinkoviti, ali bi se bilo primerneje lotiti ukrepov 

na regionalni ravni. Oceno smo zaradi tega naredili po vsaki posamezni statistični regiji v 

Sloveniji posebej, saj kot že omenjeno, med njimi obstajajo značilne razlike, ki jih 

pripisujemo infrastrukturi, razvitosti, možnosti odhoda na delo v tujino in druge. Pri 

proučevanju smo upoštevali osebnostne značilnosti posameznika, kjer smo vključili 

spremenljivke, ki se nanašajo na zdravje, zaposlenost, vrsto zaposlitvene pogodbe ter starost, 

spol, izobrazbo, status zveze in državo rojstva, ter značilnosti gospodinjstev, kamor smo 

uvrstili stanovanjske lastnosti (okolica) in lastništvo, poseljenost območja, kjer gospodinjstvo 

prebiva, domačo proizvodnjo, število članov in mobilnost gospodinjstva.  

Hipoteza 3: Stopnja tveganja revščine med različnimi skupinami prebivalstva in med 

statističnimi regijami je statistično značilno različna. 

Obrazložitev: Obrazložitev je podana skupaj s hipotezo 4. 

Hipoteza 4: Stopnja tveganja revščine je negativno povezana s stopnjo rasti BDP in 

zaposlenostjo. 

Obrazložitev: Hipotezi 3 in 4 sta preizkušani s probit modelom dejavnikov, le da je ta v 

primerjavi s tistim pri H2 nadgrajen, saj smo poleg osebnostnih lastnosti in lastnosti 

gospodinjstva vključili še makroekonomske kazalnike. Model je narejen na primeru celotne 

Sloveniji, pri čemer smo dodali nekatere regionalno specifične slamnate spremenljivke, ki 

vplivajo oziroma so značilne za ekonomsko okolje posameznih statističnih regij ter rast BDP 

za vsako statistično regijo.  

V raziskavi smo ocenjevali probit model, kjer smo preverjali, ali so deleži revnih med 

različnimi skupinami prebivalstva in med regijami različni, z namenom učinkovitega 

ukrepanja na državni ravni oziroma po posameznih statističnih regijah. Analiza je narejena za 

obdobje med letoma 2005–2012, za katero nam je SURS odobril dostop do podatkov. 

Pokazati želimo, ali se pri različnih skupinah prebivalstva stopnja tveganja revščine med 

regijami razlikuje oziroma ali obstajajo statistično značilne razlike. Poudarja se, da ne 

obstajajo značilne razlike med regijami in prav tako ne med skupinami prebivalstva, mi pa 

želimo dokazati nasprotno. S tem želimo prispevati k celovitejšemu proučevanju revščine in 

omogočiti večjo osredotočenost na posamezne skupine prebivalstva, ki so najbolj 

izpostavljene tveganju revščine v določeni regiji ter pokazati, katerim je treba posvetiti 

posebno pozornost, prav tako želimo pokazati, ali bi bili ukrepi v boju proti revščini, sprejeti 

na državni ravni, učinkoviti, ali bi se bilo primerneje lotiti ukrepov na regionalni ravni. 
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1.5 Metode dela 

Teoretični del naloge zajema pregled in opis relevantnih domačih in tujih znanstvenih in 

strokovnih prispevkov (člankov, knjig in drugih prispevkov), ki se nanašajo na obravnavano 

problematiko.  

Empirični del izhaja iz ugotovitev teoretičnega dela in je zasnovan na podlagi sekundarnih 

podatkov, pridobljenih iz ankete EU-SILC, katere za Slovenijo zbira SURS, upoštevane pa so 

osebe, ki so bile dejansko anketirane, torej starostno omejeni na 16 let in več. 

Pridobljene sekundarne podatke smo obdelali in analizirali s statističnim programom Stata z 

naslednjimi statističnimi metodami: 

 preizkusi deležev, 

 Pearsonovim preizkusom korelacije, 

 letnim verižnim indeksom, 

 binarno logistično regresijo. 

Pri preizkušanju H1 smo uporabi letni verižni indeks in proučili, ali se stopnja tveganja 

revščine skozi čas povečuje. Za model dejavnikov, pri katerem smo ocenjevali statistično 

značilnost vpliva lastnosti posameznika in značilnosti gospodinjstva, v katerem živi, na 

stopnjo tveganja revščine, smo uporabili probit model dejavnikov s slučajnimi učinki (re) 

(H2). Model je v naslednjem koraku nadgrajen tako, da so dodani makroekonomski kazalniki, 

preizkušali pa smo ga prav tako s probit regresijo (re) (H3 in H4). Narejena je panelna 

analiza, njena bistvena prednost pred analizo časovnih vrst je, da z upoštevanjem tako 

časovne dinamike kot heterogenosti opazovanih enot omogoča izločanje učinkov manjkajočih 

spremenljivk iz modela. Rezultate smo ustrezno interpretirali in preverili veljavnost 

postavljenih hipotez. 

1.6 Predpostavke in omejitve raziskave 

Doktorska disertacija temelji na naslednjih predpostavkah: 

 Na osnovi pregleda literature, smo se odločili, da je najprimernejša za proučevanje 

revščine uporaba stopnje tveganja revščine.  

 Slovenija je majhno in odprto gospodarstvo in tako močno odvisno od razmer v 

mednarodnem okolju, predvsem dogajanje v zadnjem času ob nastopu gospodarske in 

finančne krize je imelo nanjo močan vpliv, kar se odraža tudi v uporabljenih podatkih v 

empiričnem delu analize.  

 Slovenija, kot članica EU je prav tako močno odvisna od politik in delovanja le-te, deležni 

pa smo tudi finančne pomoči preko strukturnih skladov, ki podpirajo razvoj tistih 

evropskih regij, ki zaradi različnih vzrokov zaostajajo v razvoju in ima posledično vpliv 

tudi na stopnjo tveganja revščine. 
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 Uporabljeni podatki so pridobljeni iz SURS-a, iz ankete EU-SILC, ki zajema različne 

sklope in najboljše zajema obravnavano tematiko, podatki so interne narave, ter iz 

nekaterih makroekonomskih kazalnikov; Eurostata in OECD-ja, podatke smo uporabili za 

kvantitativno analizo. 

 V raziskavi smo uporabili podatke anketirancev, torej oseb starih 16 let in več, pri čemer 

nismo uporabljali uteži za celotno populacijo, saj je vzorec dovolj velik, da je 

reprezentativen. Na probit modela dejavnikov uteži nimajo vpliva. 

 Predpostavk, ki izhajajo iz ekonometričnega raziskovanja, bomo predstavili v okviru 

predstavitve metodologije. 

Doktorska disertacija temelji na naslednjih omejitvah: 

 Za merjenje revščine smo uporabili merilo dohodka, ki ga uporabljajo tudi nekatere druge 

institucije, kot sta Eurostat in OECD. Pri proučevanju tako niso upoštevani ostali vidiki, 

na katere ima revščina pomemben vpliv, na primer psihološki vidik, ki predstavlja 

predpogoj za celosten razvoj posameznika in zmožnost samostojnega in neodvisnega 

življenja, pomemben je predvsem pri otrocih in mladostnikih. Kajti otroci iz revnih družin 

največkrat niso deležni potrebnih spodbud in opore, imajo pomanjkanje samozavesti in 

zato manj možnosti za osebnostni razvoj, težje si pridobijo ustrezno izobrazbo ter se 

slabše vključujejo v družbo, hkrati pa imajo tudi manj možnosti za zaposlitev, prisotni so 

različni vidiki socialne izključenosti ipd. 

 Naslednja omejitev je povezana s pridobivanjem ustreznih sekundarnih podatkov. S 

pomočjo kombiniranja različnih virov in baz smo poskušali zmanjšati oziroma rešiti 

problem nerazpoložljivosti podatkov. 

 Pri preverjanju hipoteze 2, kjer je probit model ocenjen za vsako statistično regijo posebej, 

je model prilagojen tako, da programski paket Stata samodejno preveri kolinearnost in 

odstrani (pusti) nekatere spremenljivke, da je zadoščeno pogoju, da ne prihaja do 

multikolinearnosti. Tako smo dobili najbolje ocenjeni model za posamezno statistično 

regijo, rezultati regresijskih koeficientov med statističnimi regijami pa se zaradi te 

omejitve lahko vsebinsko med seboj razlikujejo in niso neposredno primerljivi. 

 Raziskava je krajevno omejena na območje Slovenije in na obdobje 2005–2012. 
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2 REVŠČINA IN DEJAVNIKI REVŠČINE – TEORETIČNI PREGLED 

V tem poglavju smo podrobneje predstavili teoretično ozadje raziskovalne tematike. Prikazali 

smo različne teorije in koncepte revščine. Podrobneje smo opisali merjenje revščine, kot ga 

izvaja uradna statistika.  

2.1 Opredelitev revščine  

Poznanih je več vrst definicij revščine. Definicija, ki jo je leta 1984 sprejel Svet Evrope, se 

glasi: »Revne so osebe, družine in skupine oseb, katerih sredstva (materialna, kulturna in 

socialna) so tako omejena, da jim onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v 

kateri živijo.« (MDDSZ 2000, 8) 

Ena najpomembnejših novosti, ki jih je prinesla strategija Evropa 2020, je novi skupni cilj na 

področju boja proti revščini in socialni izključenosti, in sicer zmanjšanje števila Evropejcev, 

ki živijo pod nacionalno mejo revščine, za 25 % ter rešitev več kot 20 milijonov ljudi iz 

revščine. Pri čemer je ES potrdil tri (pod)kazalnike za cilj, ki določajo socialno vključenost in 

stopnjo tveganja revščine na ravni EU (Kabat, Bojnec in Stavkova 2013):  

 stopnja tveganja revščine pri 60 % mediane razpoložljivega dohodka,  

 stopnja materialne prikrajšanosti pri vsaj štirih elementih od devetih, ki je posledica 

omejenih finančnih virov gospodinjstva (prehrana, počitnice, lastništvo, TV, avto, telefon, 

osnovni gospodinjski aparati, zmožnost pokritja nepričakovanih stroškov, zmožnost 

plačati enotedenske počitnice zunaj domačega kraja, zmožnost rednega odplačevanja 

posojil, hipotek), 

 osebe v gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov, izračunano iz EU-SILC, pri zelo 

nizki delovni intenzivnosti skozi celo leto. 

2.2 Teorije revščine 

Obstaja več različnih pristopov obravnavanja revščine, ki se med seboj razlikujejo glede na 

opredelitev revnih oseb in samega pojava revščine. V nadaljevanju smo opisali pet različnih 

teorij revščine.  

2.2.1 Individualistične teorije 

Zagovornik te teorije je bil sociolog Herbert Spencer v 19. stoletju v Angliji. Pravijo, da so 

reveži sami krivi, da so se ujeli v past revščine, ker jim bodisi ni uspelo bodisi niso hoteli 

slediti večini prebivalstva, ki ni padla v revščino. Za njihovo lenobo ali nesposobnost niso 

krive okoliščine, niti družba niti oblast, zato sočutje do revežev ni ne primerno in ne koristno 

(Haralambos in Holborn 2005). Družba bi zato morala, po njihovem mnenju, omogočiti, da 
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imajo najboljši tudi največ, kajti v primeru, da bi država podpirala reveže, bi to negativno 

vplivalo na sam razvoj države, saj ljudje ne bi bili več pripravljeni delati.  

Tovrstna teorija se kaže v praksi na način, da se deluje vselej v prid zgornjim in v škodo 

spodnjim slojem prebivalstva, čemur smo bili in smo v nekaterih primerih še vedno priča tudi 

v Sloveniji. Še vedno smo v veliki meri izpostavljeni visokim plačam višjega sloja in 

nagradam menedžerjev ter na drugi strani nizkim plačam najnižjih slojev, ki živijo pod 

pragom preživetja, delajo polni delovnik pri najtežjih delih (Dragoš 2013).  

2.2.2 Kultura odvisnosti 

Glavne značilnosti kulture odvisnosti po Haralambos in Holborn (2005) so: 

 ljudje so racionalna bitja in premislijo, koliko truda je treba vložiti za nagrado. Npr: če bi 

morali za višji zaslužek prevzeti večjo odgovornost in več dela, bodo rajši delali za nižji, 

 na posameznike močno vplivajo ljudje iz njihove okolice, 

 povzdigovanje vrlin trdega dela, zanašanje na lastne moči ter zaničevanje lenobe in 

zanašanje/odvisnost od drugih. 

Pomembno je poudariti, da je denarna pomoč revnim sicer potrebna, vendar naj države poleg 

politik, ki so vezane na razdelitev in prerazdelitev dohodka prebivalstva, posvetijo pozornost 

tudi na druga področja, kot so pomoč pri iskanju dela, prekvalifikacijah in motivacijskih 

spodbudah. Gre torej za politike na področju zaposlovanja, brezposelnosti, upokojevanja in 

invalidnosti, socialne politike, izobraževalne politike, politike na področju zdravstva ter 

stanovanjske politike. Vse našteto bomo v nadaljevanju podrobneje obravnavali. Če bo imel 

posameznik dovolj denarnih spodbud, najverjetneje ne bo toliko motiviran, da bi se sam izvil 

iz pasti ujetosti v revščino, na kar pa pomembno vpliva tudi okolica, v kateri živi.  

2.2.3 Kultura revščine 

Po njihovem mnenju imajo reveži v različnih družbah, državah in na različnih celinah več 

skupnega, kot pa imajo skupnega z ostalimi prebivalci države, v kateri prebivajo. Okoliščine 

in težave, v katerih so se znašli, imajo za posledico podobne prilagoditvene vzorce preživetja. 

Revščino ne opredeljujejo le kot pomanjkanje v smislu zmanjšanih sredstev za življenje, 

ampak predvsem poseben odziv, drugačne vrednote in socializacija. Glavni problem revščine 

je prav v njej sami, saj ima njena kultura moč, da življenjske vzorce ponotranji in jih prenaša 

z generacije na generacijo (Haralambos in Holborn 2005). 

Tovrstnega pristopa so se najprej oprijeli tam, kjer je nastal, tj. v ZDA. Boj proti revščini so 

začeli tako, da so izhajali iz predpostavke bistva revščine, ki naj bi bila v kulturi in vrednotah. 

Revščino je nesmiselno reševati neposredno z denarno pomočjo, ampak tako, da se vpliva na 

posameznike, da spremenijo svoje navade, treba jih je spodbujati, da se sami aktivirajo in da 
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ne postanejo odvisni od državnih pomoči. Predlagajo še, da se revni prilagodijo večinski 

kulturi družbe, treba jih je integrirati v sistem in jim omogočiti oziroma zagotoviti pobeg iz 

revščine. Revščina ne predstavlja zgolj pomanjkanje denarnih sredstev, ampak je skupek 

posebnega odziva, drugačnih vrednot in socializacije. Na tem mestu je torej pomembno 

izpostaviti, da je boj proti revščini težak in dolgotrajen proces in da je faza preprečitve 

vzrokov, da bi do revščine sploh prišlo, ena najpomembnejših. Kajti poglavitni problem 

revščine je prav revščina sama, saj ima moč, da življenjske vzorce ponotranji in jih prenaša z 

generacije na generacijo. Pomembno je torej, da posamezniki spremenijo svoje navade in se 

integrirajo v sistem. Ključnega naloga družbe je zgodnje ukrepanje oziroma preprečitev, da bi 

do revščine prebivalstva sploh prišlo in da ne bi revni ljudje ostali ujeti v vedno težavnejšem 

in problematičnem socialno-ekonomskem položaju.  

2.2.4 Razredno dno in revščina 

Raziskave revnih območij v različnih državah pričajo, da so življenjski slogi revnih bolj 

raznoliki, kot pravi kultura revščine. Funkcionalni odzivi revežev v različnih revnih 

skupnostih so različni. Nekateri primeri prikazujejo, da prilagoditev revnih razmeram, ki so 

jim izpostavljeni, lahko vodi v integracijo (ustanovitev svojih šol, organizacij za pomoč in 

samopomoč, participacija pri lokalni oblasti), in ne vedno v razpad skupnosti, kriminal, 

apatijo. Glavni sistemski problem je v pomanjkanju, ki je posledica razmer, v katerih so 

posamezniki prisiljeni živeti (Haralambos in Holborn 2005). 

2.2.5 Konfliktne teorije revščine 

Revščina se ne obravnava kot problem posameznikov oziroma skupin, ampak ravno 

nasprotno. Razlaga se jo z dejstvom, da družba ne more pravično razdeliti svojih virov med 

vse družbene člane. Revni torej niso odgovorni, da so revni, temveč so »žrtve sistema«. Del 

vzrokov za revščino pripisujejo neustrezni (oziroma prenizki) socialni pomoči države, ki ne 

prispeva dovolj k omejitvi relativne revščine. Prav tako opozarjajo na neustrezni davčni 

sistem, saj države s posrednimi davki v resnici več jemljejo revnim kot bogatim ter da je 

sistem postavljen tako, da daje tistim z visokimi dohodki večje ugodnosti kot tistim z nizkimi 

dohodki (življenjska zavarovanja, brezobrestna posojila, službeni avtomobili). Do neke mere 

se konfliktni teoretiki med seboj ne strinjajo glede razlogov, zakaj družbi ne uspe rešiti 

problematike revščine. Na eni strani nekateri vidijo revščino kot posledico neuspehov državne 

blaginje, medtem ko drugi dajejo pozornost predvsem pomanjkanju moči ter slabemu 

pogajalskemu položaju revnih, kar pomeni, da so v slabšem položaju na trgu delovne sile, 

nezmožni prodati svoje delo ali pa za svoje delo ne morejo prejemati nagrade, ki bi 

zadostovala za rešitev problema revščine. Mnogi konfliktni teoretiki povezujejo obstoj 

revščine z obstojem sistema stratifikacije, ki je posebna oblika družbene neenakosti, povezana 

z oblikovanjem skupin, slojev, razvrščenih v hierarhičnem razmerju. Marksisti pa so mnenja, 
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da je revščina naravna in neizogibna posledica kapitalizma (Haralambos in Holborn 2005). Na 

tem mestu bi lahko izpostavili ujetost posameznikov v past revščine in pomembnost, da se 

posamezniki iz nje rešijo, bodisi z zaposlitvijo, ki je eden izmed pomembnih dejavnikov 

rešitve iz revščine, bodisi s spodbudami iz okolja, večjo mobilnostjo, s socialnim mreženjem, 

integriranjem v družbeno-ekonomsko okolje.  

2.3 Koncepti revščine 

V Programu boja proti revščini in socialni izključenosti (MDDSZ 2000, 8) so pri proučevanju 

revščine opredeljeni trije pristopi/koncepti, in sicer pristop absolutne, relativne in subjektivne 

revščine. Vsakega izmed njih bomo v nadaljevanju opisali. 

2.3.1 Absolutna revščina 

Absolutna revščina je definirana kot tisto, kar je minimum za preživetje. Države pa z 

dodeljevanjem denarne socialne pomoči zagotavljajo svojemu prebivalstvu minimalni 

dohodek za preživljanje. Pristop absolutne revščine obravnava osnovne človekove potrebe. 

Absolutne meritve revščine pa po navadi omejujejo revščino na materialno deprivacijo. 

Tovrsten koncept revščine merimo tako, da ocenimo osnovne življenjske potrebščine in glede 

na določeno oceno v nadaljevanju ugotovimo mejo revščine in kot revne opredelimo tiste, ki 

so po svojih dohodkih pod to mejo. Košarico za preživetje nujnih potrebščin, ki so temeljne in 

minimalne za preživetje v določenem obdobju, cenovno ovrednotimo in dobimo prag 

revščine. Gaffikin in Morissey (1992) sta prag revščine definirala kot: 

 

Kjer je: 

 y dohodek, ki je potreben, da oseba živi v normalnih življenjskih razmerah 

 x košarica nujnih dobrin in storitev 

 p cene nujnih dobrin in storitev 

 h dohodek, ki je namenjen zadovoljevanju nenujnih dobrin in storitev.  

Drewnowski in Scott (1966) pa sta v svojem »Indeksu življenjske ravni« definirala temeljne 

fizične potrebe, ki so: 

 potreba po prehrani, merjena s količino zaužitih kalorij in proteinov, 

 potreba po bivališču, merjena s kakovostjo stanovanja in stopnjo njegove zasedenosti, 

 potreba po zdravju, merjena s stopnjo otroške smrtnosti in kakovostjo zdravstvenih 

kapacitet. 

Če omenjene fizične potrebe niso vsaj delno zadovoljene, človek ne more obstajati kot 

biološko bitje. Razširil pa se je tudi pojem temeljnih človekovih potreb zunaj fizičnega 
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preživetja. Drewnowski in Scott (1966), kot posebej izpostavljena predstavnika tega pristopa, 

sta v svojo kategorijo osnovnih kulturnih potreb vključila tudi varnost, izobraževanje, prosti 

čas in rekreacijo.  

Absolutni vidik merjenja revščine v državah EU ni najbolj primeren način merjenja, saj je 

pomembnejša od doseganja minimuma za preživetje, razdelitev koristi od gospodarske rasti 

med prebivalstvo. Med državami članicami EU pa se razlikujejo tudi mnenja o minimalni 

sprejemljivi življenjski ravni (Dennis in Guio 2004). Odnos med absolutno revščino in 

globalizacijo sta preučevala Bergh in Nillson (2014). Ugotovila sta značilno negativno 

povezavo med omenjenima spremenljivkama.  

Z denarnimi socialnimi pomočmi in drugimi transferji ter oblikami pomoči, ki jih podeljujejo 

država, lokalne skupnosti in razne organizacije, se zagotavlja prebivalstvu minimalni dohodek 

za preživljanje, kar bi moralo zadostovati za preprečevanje absolutne revščine (Stropnik idr. 

2010). 

2.3.2 Subjektivna revščina 

Zagovorniki tega pristopa poskušajo zapolniti pomanjkljivosti absolutnega in relativnega 

pristopa tako, da poudarjajo posameznikovo dojemanje stanja revščine. V ospredje postavljajo 

posameznikovo subjektivno presojo, samoopredelitev lastnega materialnega položaja, kar 

ustvarja dodaten vpogled v blaginjo posameznikov, družin ali gospodinjstev, saj lahko na tej 

osnovi sklepamo, kako ljudje dojemajo revščino. Začetke oblikovanja mer subjektivne 

revščine zasledimo ob koncu 70-ih let prejšnjega stoletja (Goedhart idr. 1977, v Novak 1994, 

48). T. i. SPL postopek (SPL – Subjective Poverty Line) je eden izmed najenostavnejših 

pristopov pri ugotavljanju subjektivnega zaznavanja revščine. Temelji na uporabi vprašanja o 

minimalnem dohodku, ki ga gospodinjstvo potrebuje, da pokrije svoje življenjske stroške. 

Stanovnik meni, da je metodološko dosti bolj ambiciozno zastavljen t.i. leydenski koncept 

meje revščine (LPL – Leyden Poverty Line), ki anketirance sprašuje o velikosti dohodka, ki 

ga lahko opredelijo kot »zelo slab«, »slab«, »nezadosten«, »zadosten«, »dober« in »zelo 

dober« (Stanovnik 1997, 27–28). Kljub vsemu je treba na ta koncept gledati z določeno 

distanco, saj je ocena lastnega materialnega položaja odvisna tudi od osebnih pričakovanj in 

želja posameznika, saj lahko prevelik razkorak med dejanskim in želenim stanjem vodi v 

pretirano (potencirano) negativno samooceno. Poleg tega je priznavanje življenja v revščini za 

osebo bolj ali manj javno priznanje lastnega siromaštva, ki se dostikrat povezuje z občutki 

nelagodja in priznavanjem vsesplošnega osebnega neuspeha v življenju. 
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2.3.3 Relativna revščina 

Pojmovni okvir relativne revščine poskuša poudariti raznolikost potreb, tako v različnih 

družbenih okoljih kot tudi v različnih obdobjih. Relativna revščina torej pomeni položaj neke 

skupine in je opredeljena in merjena v razmerju z ostalimi v enakem okolju, skupnosti ali 

državi. Tako ima lahko na primer nekdo, ki spada med revne v razviti državi, višje prihodke 

od tistega, ki se v manj razviti državi uvršča med bogate. Med sociologi prevladuje stališče, 

da so potrebe družbeno in kulturno pogojene. Glavna pomanjkljivost tega koncepta je, da meri 

le materialno pomanjkanje (denarne dohodke), ne pa tudi socialno in kulturno pomanjkanje, 

ki pa imata prav tako velik pomen, saj revnim onemogočata vstop v družbo in njene 

dejavnosti. To posledično vodi do socialne izključenosti, in sicer je posameznik izključen iz 

nekih običajev in aktivnosti družbe, hkrati pa zmanjšuje možnost izhoda iz revščine. Ta 

koncept torej ne upošteva dejstva, da se revni soočajo z nizkim statusom in družbeno 

nemočjo, ki jim onemogoča napredovanje in izhod iz revščine. Pri tovrstnem merjenju je torej 

bolj kot sama revščina izpostavljena neenakost znotraj posamezne družbe (Room 2001). 

Kot relativno revščino Atkinson (1975, v Novak 1994, 27) pojmuje revščino v odnosu do 

življenjskih standardov določene družbe. Prav tako pravi: »Ljudje so revni, ker so deprivirani 

glede na možnosti, udobje in samospoštovanje, ki se v določeni družbi pojmuje kot normalno. 

Gre torej za spremenljive povprečne standarde skupnosti, ki omogočajo dojemanje revščine, 

zato je reven tisti, čigar zadovoljevanje potreb je pomembno pod ravnijo družbenih 

standardov.« 

Meja revščine je tako odraz soodvisnosti življenjskih standardov. Britanski analitik Peter 

Townsend relativno revščino opredeljuje kot stanje posameznika, družine ali skupine v 

primeru, ko nimajo virov za prehrano, bivanje in dostopa do dejavnosti, ki so tipične za 

njihovo okolje. V tem primeru so standardi, po katerih živijo, tako nizko pod običajnimi, ki 

veljajo za njihovo okolje, da zanje ni mogoče reči, da živijo po dogovorjenih vzorcih in 

običajih (Townsend 1979). Po tej definiciji je revščina večdimenzionalen pojav, katerega 

posledica je izključevanje iz sodelovanja v dejavnostih in ohranjanja življenjskih razmer, ki so 

običajni in pričakovani v družbi. 

Relativna revščina se uporablja tudi kot predmet mednarodnih primerjav in z leti so se 

izoblikovali standardni kazalniki. Nanjo vplivajo različni dejavniki, vendar kljub vsemu ni 

mogoče neposredno primerjati stopenj relativne revščine iz različnih virov. Med dejavnike 

vpliva uvrščamo (Stropnik idr. 2010, 3): 

 opredelitev razpoložljivega dohodka: različni viri denarnega dohodka in dohodek v naravi 

(to so lastna proizvodnja in druge nedenarne oblike dohodka, npr. boniteta za uporabo 

službenega avtomobila),  

 izbira ekvivalenčne lestvice, s katero se upoštevata velikost in sestava gospodinjstva, to je 

obseg potreb in ekonomija obsega v gospodinjstvu (zaradi skupne porabe določenih 
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dobrin se za doseganje določene življenjske ravni v štiričlanskem gospodinjstvu ne 

potrebujemo štirikrat več razpoložljivega dohodka kot v enočlanskem gospodinjstvu),  

 arbitrarna opredelitev praga revščine (različni odstotki povprečnega ekvivalentnega 

dohodka ali mediane ekvivalentnega dohodka).  

Kljub temu da je revščina večinoma opredeljena širše kot le materialno pomanjkanje, se za 

njeno merjenje najpogosteje uporabljajo kazalci, ki so izračunani na podlagi razpoložljivega 

dohodka. Prav tako se tudi socialne politike, ki so namenjene preprečevanju revščine, 

največkrat naslavljajo predvsem na materialni oziroma dohodkovni vidik, kajti dejansko 

(empirično-raziskovalno) je tako razumevanje revščine precej pogosto in enostavno 

razumljivo.  

Za merjenje revščine torej najpogosteje uporabljamo stopnjo tveganja revščine, ki spada med 

relativne koncepte in tudi njeno statistično merjenje temelji na t.i. relativnem konceptu. 

Opredeljujemo jo na osnovi stopnje tveganja revščine pri 60 % mediane razpoložljivega 

dohodka, ki ga bomo podrobneje predstavili v naslednjem poglavju. Ta kazalnik smo 

uporabili tudi v nalogi. Opredeljen je na ravni EU in je tako tudi primerljiv z ostalimi 

članicami EU. Sprejel ga je leta 2001 ES in je skladen z definicijo revščine, ki jo je ES sprejel 

leta 1975, kjer med »revne« uvrščajo »posameznike ali gospodinjstva, katerih sredstva so tako 

omejena, da jim onemogočajo minimalno sprejemljivo življenje v državi, v kateri živijo«.  

SURS (2012) še navaja, da stopnja tveganja revščine meri neenakost znotraj populacije in ni 

kazalnik absolutne revščine. Hkrati pa ne upošteva gibanja cen, stanovanjskih razmer in 

drugih dejavnikov, ki so prav tako pomembni dejavniki in vplivajo na življenjski standard 

ljudi. Relativni koncept opredeljuje kot revne vse, ki prebivajo v gospodinjstvih, katerih 

razpoložljivi dohodek ne dosega praga tveganja revščine.  

Absolutno in relativno merjenje revščine sta po mnenju Stanovnika (1997) do neke mere 

subjektivna, saj je raziskovalec tisti, ki postavlja merila, po katerih naj bi se posameznik 

uvrščal v skupino revnih. To potrjuje tudi Orshansky (1969), ki pravi: »Pri definiciji revščine 

smo lahko le bolj ali manj subjektivni.« 

2.4 Merjenje revščine - uradna statistika 

Stopnja tveganja revščine je na ravni uradne statistike v Sloveniji, ki jo izračunava SURS in 

opisuje v svojih metodoloških pojasnilih (SURS 2017b), izražena kot odstotek oseb, ki živijo 

v gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom, nižjim od praga tveganja 

revščine. Uvrščamo ga med relativne podatke. Prag je izračunan po metodologiji, ki je enotna 

v vseh državah članicah EU, in sicer za vsako leto posebej in ni vnaprej določen, kot na 

primer košarica dobrin, nujno potrebnih za življenje, ali kot absolutni znesek, potreben za 

preživetje. Višina praga pa je odvisna od višine in porazdelitve dohodka med gospodinjstvi in 
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od števila ter starosti članov vsakega gospodinjstva (odrasli, otroci), ki so zajeti v 

raziskovanje. Določen je na način, da se za vsa gospodinjstva izračuna razpoložljivi dohodek 

na ekvivalentnega odraslega člana ter se ga nato pripiše vsem članom gospodinjstva, nakar se 

vse osebe v vzorcu razvrsti glede na višino tako pripisanega dohodka. Pri določanju osebe, ki 

se nahaja na sredini porazdelitve, se upoštevajo uteži, s pomočjo katerih se podatke o številu 

oseb v vzorcu preračuna na celotno populacijo oseb v zasebnih gospodinjstvih v Sloveniji. 

Dohodek osebe na sredini te porazdelitve je mediana. Prag tveganja revščine pa je vrednost v 

višini 60 % mediane. Ta koncept torej pravi, da so revne vse osebe, ki živijo v gospodinjstvih, 

katerih dohodek na ekvivalentnega odraslega člana je nižji od izračunanega praga. Tako 

izračunana stopnja meri neenakost znotraj populacije in ni kazalnik absolutne revščine. Pove 

nam, koliko oseb ima dohodek, ki je nižji od vrednosti praga, kako je dohodek porazdeljen 

med gospodinjstvi in ne kaže, koliko oseb je dejansko revnih. Ne upošteva pa gibanja cen, 

stanovanjskih razmer, premoženja in drugih dejavnikov, ki prav tako vplivajo na življenjski 

standard ljudi. V disertaciji za osnovno opredelitev stopnje tveganja revščine uporabljamo 

enak način merjenja, hkrati pa proučujemo oziroma smo v model dodali še spremenljivke, ki 

opisujejo individualne lastnosti posameznika, lastnosti gospodinjstva ter makroekonomske 

kazalnike in pogledali, ali imajo značilen vpliv na stopnjo tveganja revščine. 

Pri opredelitvi praga tveganja revščine, temeljijo izračuni na letnem neto razpoložljivem 

dohodku gospodinjstva (brez upoštevanja dohodka v naravi). Pri tem razpoložljivi dohodek 

gospodinjstva, v obliki denarja, obsega neto dohodke vseh članov v gospodinjstvu (sem 

spadajo dohodki iz zaposlitve, samozaposlitve, vključno z nadomestilom za prehrano in 

prevozom na delo, iz samozaposlitve, pokojnine, nadomestila za brezposelnost, nadomestila 

za bolniško odsotnost, štipendije, družinske in socialne prejemke, obresti, dividende ter drugi 

dohodki iz kapitala, razlika med prejetimi in danimi transferji med gospodinjstvi, dohodki 

otrok, davek na premoženje, razlika med doplačili in vračili dohodnine). Da dobimo vrednost 

neto razpoložljivega dohodka, moramo od dohodkov odšteti še transferje, plačane drugim 

gospodinjstvom ter davek na premoženje, vključno z nadomestilom za uporabo stavbnega 

zemljišča. Denarnemu dohodku pa se prišteje še del dohodka v naravi (sem spada boniteta za 

uporabo službenega avtomobila za zasebne namene in del vrednosti lastne proizvodnje 

samozaposlenih, kamor uvrščamo vrednost izdelkov, prenesenih v gospodinjstvo iz lastne 

delavnice, podjetja ali trgovine) (SURS 2017b). Ne vključuje pa vrednosti porabljenih 

izdelkov iz lastne proizvodnje (z vrta, s kmetije in iz sadovnjaka). Povprečni ekvivalentni 

dohodek na člana gospodinjstva (po vrstah dohodka) je izračunan kot količnik med vsoto 

posamezne vrste ekvivalentnega dohodka in številom oseb, ki prebivajo v zasebnih 

gospodinjstvih v Sloveniji. 

Prag tveganja revščine SURS določi tako, da izračuna 60 % mediane ekvivalentnega neto 

razpoložljivega dohodka vseh gospodinjstev, pri čemer upošteva t.i. prilagojeno OECD-jevo 

ekvivalenčno lestvico (OECD 2013b). Prag tveganja revščine za katerokoli gospodinjstvo 

izračunavajo na način, da se prag za enočlansko gospodinjstvo pomnoži s številom 
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ekvivalentnih (enakovrednih) odraslih članov v tem gospodinjstvu. Iz slike 1 vidimo, da se je 

prag tveganja revščine v Sloveniji v proučevanem obdobju povečeval tako za enočlansko, 

dvočlansko, kot tudi za štiričlansko gospodinjstvo. V EUR in standarde kupne moči (SKM) se 

prag tveganja revščine preračuna po tečaju Eurostata za leto pred izvedbo raziskovanja SILC 

(referenčno leto za dohodek), ta pa se v manjši meri razlikuje od tečaja Banke Slovenije. Za 

SILC 2007 so bili v EUR preračunani že podatki o dohodkih iz leta 2006, podatki o dohodkih 

od leta 2007 dalje (SILC 2008) pa so že izraženi v EUR. Torej, če želimo primerjati prage 

tveganja revščine posameznih držav, ki so izraženi v EUR, ne dobimo popolnoma prave slike, 

ker se pri tem ne upoštevajo razlike v ravni cen med državami. Za pravilno primerjavo je 

treba prag tveganja revščine preračunati iz EUR v SKM. SURS (2017b, 7) še navaja: »SKM 

je umetna, fiktivna valuta, ki je na ravni povprečja držav članic EU enaka enemu evru. 

Trenutno je 1 SKM na ravni EU-28 enak 1 evru. SKM ali “evro EU-28” je “valuta”, ki odraža 

povprečno raven cen v EU-28.« Če povzamemo, je njegova funkcija ta, da odraža razlike v 

ravneh nacionalnih cen, ki jih ne odražajo gibanja menjalnih tečajev ter na ta način pridobimo 

pravilno primerjavo razvitosti med državami. 

 

Slika 1: Prag tveganja revščine, za obdobje 2005-2012, Slovenija, v EUR 

Vir: SURS 2018b, lastni izračuni 

Ker vsi člani gospodinjstva nimajo enakih potreb, je treba upoštevati njihovo velikost in 

sestavo, če želimo ustrezno primerjati njihovo življenjsko raven med seboj. Zato uporabljamo 

ekvivalenčno lestvico, saj upošteva ekonomije obsega v gospodinjstvih. Za izračun dohodka 

na ekvivalentnega odraslega člana SURS uporablja prilagojeno OECD-jevo ekvivalenčno 

lestvico (OECD 2013b). Ta lestvica je prilagojena tako, da daje prvemu odraslemu članu utež 
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1, otrokom, mlajšim od 14 let, utež 0,3, drugim članom, starim 14 ali več let, pa utež 0,5. Na 

primer: štiričlanskemu gospodinjstvu, sestavljenemu iz dveh odraslih in dveh otrok, ustreza 

2,1 ekvivalentnega odraslega člana (izračun izgleda tako: 1 x 1 + 1 x 0,5 + 2 x 0,3 = 2,1). Za 

izračun dohodka na ekvivalentnega odraslega člana gospodinjstva pa seštejemo dohodke vseh 

članov gospodinjstva in jih nato delimo s številom ekvivalentnih odraslih članov v 

gospodinjstvu.  

Povprečni dohodek na člana gospodinjstva torej predstavlja količnik med vsoto dohodka v 

posameznem prerezu in številom vseh oseb (ki prebivajo v zasebnih gospodinjstvih) v istem 

prerezu. Če želimo izračunati mediano dohodka, moramo osebe razvrstiti v posameznem 

prerezu glede na ekvivalentni dohodek ali dohodek na člana gospodinjstva od najnižjega do 

najvišjega. Mediana ekvivalentnega dohodka je ekvivalentni dohodek osebe, ki je na sredini 

porazdelitve, mediana dohodka na člana gospodinjstva pa je dohodek osebe, ki je na sredini 

porazdelitve. 

Uradna statistika torej uporablja dohodkovno merilo pri merjenju revščine. Višina praga 

tveganja revščine je odvisna zgolj od višine in porazdelitve dohodka med gospodinjstvi in od 

števila ter starosti članov vsakega gospodinjstva (odrasli, otroci), ki so zajeti v raziskovanje. 

V disertaciji pa proučujemo celosten vidik, in sicer smo kot osnovno merilo prav tako vzeli 

stopnjo tveganja revščine, ki jo pojasnjujemo še z ostalimi kazalniki, ki najbolj opredeljujejo 

revščino, in sicer z zdravstvenega, izobraževalnega in osebnostnega vidika, z vidika 

gospodinjstva, v katerem posamezna oseba prebiva, ter makroekonomskega okolja. Saj so 

kritike uporabe zgolj dohodkovnega vidika revščine naslovljene na dejstvo, da ne odraža 

večdimenzionalnosti pojava revščine, zato se priporoča, da se ga dopolni z nekaterimi drugimi 

kazalniki (nedenarnimi kazalniki). Izbrali smo tiste dejavnike oziroma pojasnjevalne 

spremenljivke, ki so bile v številnih raziskavah dokazane, da nanjo značilno vplivajo. 

Rezultati bi lahko koristno doprinesli k pojasnjevanju revščine po statističnih regijah v 

Sloveniji, pri čemer bi lahko bili ukrepi naslovljeni na specifike posamezne statistične regije.  

SURS (2017c) od leta 2017 dalje v posebni objavi o Kazalnikih dohodka, revščine in socialne 

izključenosti, prikazuje in opisuje podrobnejše podatke o stopnji tveganja revščine 

slovenskega prebivalstva. Prikazujejo podatke, ki so vezani na osebe z najvišjo stopnjo 

tveganja revščine, razvrščene glede na delovno intenzivnost gospodinjstva, glede na tip 

gospodinjstva, najpogostejši status aktivnosti v letu pred anketiranjem (starost 18+), glede na 

starost in spol, stanovanjsko razmerje gospodinjstva, glede na dokončano izobrazbo (starost 

18+) ter tudi osebe z najnižjo stopnjo tveganja revščine. Ti podatki poudarjajo predvsem 

lastnosti posameznika in v manjši meri tudi gospodinjstva.  

Podatke glede na ostale kriterije pa objavljajo na svoji spletni strani, kjer so v največji meri 

osredotočeni na lastnosti posameznika, prikazujejo pa jih za celotno Slovenijo skupaj. 

Podatke o stopnji tveganja revščine členijo glede na leto, starost in spol, nadalje pa jih lahko 

dodatno razdelimo še glede na izobrazbo, najpogostejši status aktivnosti, tip gospodinjstva in 
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delovno intenzivnost gospodinjstva. Prav tako so na voljo podatki o stopnji dolgotrajnega 

tveganja revščine glede na starost in spol na primeru Slovenije. Po statističnih regijah 

prikazujejo podatke zgolj o stopnji tveganja revščine in stopnji tveganja revščine pred 

socialnimi transferji. Glede na ugotovitve, da se statistične regije v Sloveniji po razvitosti 

močno razlikujejo, bi bil potreben razmislek o prikazovanju bolj podrobnih podatkov tudi na 

tej ravni.  
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3 PREDSTAVITEV PROBLEMATIKE REVŠČINE V EU IN V SLOVENIJI 

V tem poglavju bomo predstavili dejansko stanje revščine v EU in Sloveniji. Podrobno bomo 

razdelali in prikazali gibanje revščine po statističnih regijah v Sloveniji in med različnimi 

skupinami prebivalstva ter ukrepe, ki so sprejeti v boju proti revščini. Opisali smo še oblike 

denarne pomoči revnim v Sloveniji ter prikazali povezavo med revščino in neenakostjo. 

3.1 Revščina v EU 

Po podatkih Eurostata (2018) je stopnja tveganja revščine (po socialnih transferjih), 

izračunana kot tehtano povprečje nacionalnih rezultatov v EU-28, med letoma 2010 in 2013 

ostala skoraj nespremenjena, s 16,5 % se je povečala na 16,7 %. Nadalje se je med letoma 

2013 in 2014 povečala za 0,5 odstotne točke. Leta 2015 se je še nekoliko povečala in dosegla 

17,3 %. Med državami članicami obstajajo precejšnje razlike. Eurostat (2018) prikazuje, da je 

v Romuniji (25,4 %), Latviji (22,5 %), Litvi (22,2 %), Španiji (22,1 %), Bolgariji (22,0 %), 

Estoniji (21,6 %), Grčiji (21,4 %) in na Hrvaškem (20,0 %) po ocenah revščina grozila vsaj 

petini prebivalstva. Podobno velja tudi za Srbijo (25,4 %), Turčijo (23,1 %, podatki za leto 

2013) in nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo (21,5 %). Najmanjši delež oseb, 

ogroženih z revščino, pa so beležili na Češkem (9,7 %) in Nizozemskem (11,6 %), ter tudi na 

Norveškem (11,9 %) in Islandiji (9,6 %). 

Če primerjamo stopnjo tveganja revščine med različnimi skupinami prebivalstva na ravni EU-

28 lahko vidimo, da se pri moških in ženskah le-ta ni bistveno razlikovala. V letu 2015 je 

stopnja pri moških znašala 16,9 %, pri ženskah pa nekoliko več, 17,7 %. Največjo razliko 

med spoloma, pri čemer je bila stopnja za ženske višja, so v letu 2015 (5,1 odstotne točke) 

zabeležili v Latviji. Stopnje tveganja revščine pri ženskah, ki so bile za 2,5 odstotne točke ali 

več višje kot pri moških, so beležili v Bolgariji, Estoniji, Švedski, Sloveniji in Češki, enako 

velja tudi za Švico (podatki za leto 2014) in Norveško. Stopnja tveganja revščine je bila pri 

moških nekoliko višja kot pri ženskah v šestih državah članicah EU, in sicer na Madžarskem, 

Poljskem, v Španiji, na Danskem, Nizozemskem in v Grčiji, enako pa je veljalo tudi za Srbijo 

(Eurostat 2018). 

Če primerjamo stopnje tveganja revščina glede na zaposlitveni status, vidimo, da so tveganju 

revščine v EU-28 izpostavljeni zlasti brezposelni. V letu 2015 je skoraj polovici (47,5 %) 

vseh brezposelnih grozila revščina. Največji delež teh so beležili v Nemčiji (69,1 %), sedem 

drugih držav članic EU pa je poročalo, da je leta 2015 revščina grozila vsaj polovici 

brezposelnih (med njimi so tri baltske države, Bolgarija, Madžarska, Romunija in Malta). 

Revščina pa je v EU-28, leta 2015, grozila približno vsakemu osmemu (13,2 %) upokojencu. 

Najvišje stopnje so zabeležili v Litvi (27,6 %), Bolgariji (30,0 %), Latviji (36,7 %) in Estoniji 

(40,1 %). Tveganje revščine za zaposlene je veliko manj verjetno, za EU-28 v letu 2015 v 

povprečju 9,5 %. Veliki deleži zaposlenih, ki jim je grozila revščina, so bili v naslednjih 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Social_transfers
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Unemployment
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državah: Romuniji (18,8 %) ter v manjšem obsegu v Grčiji (13,4 %) in Španiji (13,1 %), v 

Luksemburgu, Italiji, Poljski in na Portugalskem pa so poročali, da je revščina grozila več kot 

desetini zaposlenih (Eurostat, 2018). 

Gospodinjstva brez vzdrževanih otrok so bila po podatkih Eurostata (2018) izpostavljena 

največjemu tveganju revščine, kar je leta 2015 veljalo za 25,4 % samskih gospodinjstev. 

Stopnja tveganja revščine pa je bila pri gospodinjstvih z dvema ali več odraslimi za več kot 

polovico nižja, znašala je 11,5 %, nekoliko nižjo (10,4 %) pa so zabeležili tudi pri 

gospodinjstvih z dvema odraslima, pri čemer je bila vsaj ena oseba stara vsaj 65 let.  

Eurostat (2018) še navaja, da se za zmanjšanje revščine in socialne izključenosti lahko 

uporabijo ukrepi socialne zaščite, med katere uvrščamo tudi izplačevanje nadomestil. Uspeh 

ukrepov socialne zaščite pa je lahko razviden, na primer, s primerjavo kazalnikov tveganja 

revščine pred socialnimi transferji in po njih. V letu 2015 se je s socialnimi transferji stopnja 

tveganja revščine v EU-28 zmanjšala s 26,0 % pred transferji na 17,3 % po njih, 8,7 % 

prebivalstva se je povzpelo nad prag revščine. Majhen relativni učinek socialnih nadomestil 

so beležili v Romuniji, Grčiji, Latviji, na Poljskem, v Italiji in Turčiji (podatki za leto 2013) 

ter nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji. Socialni transferji pa so vsaj polovici vseh 

oseb, ki jim je grozila revščina na Irskem, Finskem in Danskem, omogočili, da so se dvignile 

nad prag revščine, enako je veljalo tudi na Norveškem in Islandiji. 

3.2 Analiza revščine po statističnih regijah in letih v Sloveniji 

V tem podpoglavju bomo podrobneje analizirali gibanje stopnje tveganja revščine v Sloveniji. 

Analiza bo najprej narejena na osnovi statističnih regij nato pa še po letih. 

3.2.1 Stopnja tveganja revščine v Sloveniji po statističnih regijah  

Revščino smo proučevali po statističnih regijah v Sloveniji, kajti Slovenija je relativno 

majhna država, kljub temu pa je gospodarsko zelo raznolika. Razdeljena je na 12 statističnih 

regij (slika 2): pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, 

jugovzhodna Slovenija (JV Slovenija), notranjsko-kraška, osrednjeslovenska, goriška, 

gorenjska in obalno-kraška regija.  

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Social_protection
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Social_transfers
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Slika 2: Karta statističnih regij v Sloveniji 

Vir: SURS 2017a 

Med najbolj ekonomsko razvite uvrščamo osrednjeslovensko in goriško regijo, med najmanj 

pa pomursko regijo. Število prebivalcev po posameznih statističnih regijah prikazujemo na 

sliki 3. 

 

Slika 3: Deleži števila prebivalcev glede na statistično regijo v Sloveniji v letu 2012 

Vir: SURS 2015a, lastni izračuni 
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Med statističnimi regijami v Sloveniji obstajajo pomembne razlike v gospodarskih 

značilnostih, ki jih pripisujemo predvsem njihovi legi, infrastrukturi in dostopu do trga dela.  

 

Slika 4: Stopnja tveganja revščine oseb, starejših od 16 let, v regijah vzhodne Slovenije, 

obdobje 2005–2012 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Prav tako obstajajo značilne razlike v stopnji tveganja revščine, ki so za posamezne statistične 

regije prikazane na slikah 4 in 5, in sicer posebej za regije vzhodne (pomurska, podravska, 

koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, JV Slovenija in notranjsko-kraška regija) in 

zahodne Slovenije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška, obalno-kraška regija) v obdobju 

2005–2012.  

 

Slika 5: Stopnja tveganja revščine oseb, starejših od 16 let, v regijah zahodne Slovenije, 

obdobje 2005–2012 

Vir: SURS 2016a, lastni izračuni 
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Znatno povečanje deleža revnih ljudi v Sloveniji, v času gospodarske in finančne krize, v 

času, ko je bil padec BDP največji, beležimo zlasti v najbolj razvitih regijah – 

osrednjeslovenski in goriški statistični regiji (slika 6), v katerih so stopnje tveganja revščine 

sicer najnižje.  

 

Slika 6: Stopnja tveganja revščine starejših od 16 let v najbolj razvitih regijah – 

osrednjeslovenski in goriški regiji ter Sloveniji, s pripadajočimi trendnimi črtami 

Vir: SURS 2016a, lastni izračuni 

V teh dveh gospodarsko najbolj razvitih regijah v Sloveniji dohodki državljanov v povprečju 

niso tako zelo nizki (slika 7), vendar pa so zanje značilni visoki življenjski stroški, ki 

posledično znižujejo kupno moč prebivalstva. Nerazvitost trgov za lokalne ponudnike 

netržnih vrst blaga in storitev, pomanjkanje konkurence in obstoj lokalnih monopolov lahko 

pojasnijo visoke stroške nekaterih netržnih vrst blaga in storitev v teh regijah. V vseh ostalih 

statističnih regijah v Sloveniji so bile v obdobju 2005–2012 stopnje tveganja revščine višje.  

Poleg stopnje tveganja revščine pa sta pomembna kazalnika socialne ogroženosti tudi stopnji 

materialne prikrajšanosti in nizke delovne aktivnosti prebivalstva, ki sta po statističnih regijah 

za leti 2008 (ker so to najstarejši dostopni podatki, ki jih objavlja SURS) in 2012 (ker je to 

zadnje leto raziskovalnega obdobja) prikazani na slikah 8, 9 in 10. Stopnja materialne 

prikrajšanosti je po definiciji odstotek materialno prikrajšanih oseb, ki živijo v gospodinjstvu, 

ki izkazuje pomanjkanje vsaj 3 od 9 elementov materialne prikrajšanosti. Stopnja nizke 

delovne intenzivnosti gospodinjstva pa je v tistih gospodinjstvih, v katerih odrasli člani (18–

59 let) delajo manj kot 20 % delovnega časa (vključene samo osebe 0–59 let). 
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Slika 7: Povprečna mesečna neto plača v letu 2012, statistične regije v Sloveniji, v EUR 

Vir: SURS 2018a, lastni izračuni 

Če primerjamo leti 2008 in 2012, kjer so prikazane stopnje tveganja revščine od najmanjše do 

največje glede na leto 2012 (slika 8), vidimo, da je imela v letu 2012 najnižjo stopnjo 

notranjsko-kraška statistična regija, najvišjo pa pomurska in podravska regija. Iz slike 8 prav 

tako vidimo, da so se v omenjenih regijah, kljub temu da so stopnje tveganja najvišje, v letih 

od 2008 do 2012 le-te nekoliko znižale, prav tako so se znižale v koroški in savinjski regiji, 

medtem ko največje povišanje med omenjenimi leti beležimo v zasavski, JV Sloveniji, 

goriški, gorenjski in osrednjeslovenski regiji. 

 

Slika 8: Stopnja tveganja revščine v letih 2008 in 2012, statistične regije v Sloveniji 

Vir: SURS 2016a, lastni izračuni 
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Iz slik 9 in 10 vidimo, v katerih regijah so najvišje oziroma najnižje stopnje resne materialne 

prikrajšanosti in nizke delovne intenzivnosti. Največ materialno prikrajšanih v letu 2012 je 

bilo v zasavski regiji, kjer je bilo med letoma 2008 in 2012 tudi največje povečanje deleža 

materialno prikrajšanih oseb, sledijo ji spodnjeposavska in savinjska regija. Prav tako je bil v 

zasavski regiji najvišji delež oseb z nizko delovno intenzivnostjo in največje povišanje števila 

oseb, sledita pa ji spodnjeposavska in koroška regija. Najnižje stopnje materialne 

prikrajšanosti smo v letu 2012 beležili v gorenjski, obalno-kraški, goriški in osrednjeslovenski 

regiji ter delovne intenzivnosti v obalno-kraški, notranjsko-kraški in goriški ter 

osrednjeslovenski regiji. 

 

Slika 9: Stopnja resne materialne prikrajšanosti v letih 2008 in 2012, statistične regije v 

Sloveniji 

Vir: SURS 2016b, lastni izračuni 

Če primerjamo leti 2008 in 2012, vidimo, da se je stopnja materialne prikrajšanosti znižala v 

pomurski, podravski, koroški, spodnjeposavski, JV Sloveniji, medtem ko v osrednjeslovenski 

ostaja nespremenjena. Stopnja nizke delovne intenzivnosti pa se je zmanjšala v JV Sloveniji, 

obalno-kraški, notranjsko-kraški, goriški regiji. Sklepamo lahko, da so se razmere na trgu dela 

v teh regijah nekoliko izboljšale.  

V prilogi 1 prikazujemo stopnje tveganja revščine oseb glede na njihove osebne značilnosti 

(za osebe, starejše od 16 let) po letih v obdobju 2005–2012, podatke smo preračunali iz 

našega vzorca (pridobljenega iz ankete EU-SILC). 
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Slika 10: Stopnja nizke delovne intenzivnosti v letih 2008 in 2012, statistične regije v 

Sloveniji 

Vir: SURS 2016c, lastni izračuni 

Najvišje stopnje revščine so pri brezposelnih, in sicer je njihov položaj najslabši v podravski 

regiji, ter tistih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj, medtem ko najnižje stopnje beležimo pri 

tistih z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe ter zaposlenih. V večini statističnih regij so 

ženske nekoliko bolj izpostavljene tveganju revščine kot moški. V pomurski in podravski 

regiji pa v nasprotju beležimo najnižje stopnje v letu po krizi 2009 in proti koncu 

raziskovalnega obdobja, in sicer v letu 2012, v ostalih regijah pa so najnižje stopnje v večini 

primerov opažene v času pred krizo. V pomurski, podravski, savinjski in tudi koroški regiji je 

bila stopnja tveganja revščine najvišja v začetku krize 2008, medtem ko v kar šestih ostalih 

regijah beležimo najvišje stopnje po tem obdobju, največ jih je v letu 2012. Pri upokojenih, ki 

veljajo za bolj izpostavljene tveganju revščine, sicer beležimo nekoliko višje stopnje od 

povprečja v Sloveniji, vendar pa se njihov položaj v večini statističnih regij v Sloveniji v 

proučevanem obdobju bistveno ne poslabšuje, v nekaterih regijah se celo nekoliko izboljšuje. 

3.2.2 Stopnja tveganja revščine v Sloveniji po letih 

Podatki za 2006 kažejo, da sta bili tako dohodkovna neenakost kot tudi stopnja tveganja 

revščine v Sloveniji nižji kot v povprečju EU. Slovenija je v letu 2006 v primerjavi s 

povprečjem EU-25 imela za 4 odstotne točke nižje tveganje revščine od povprečja ter se tako 

uvrstila med države EU z najnižjimi tveganji revščine. Med visokimi stopnjami je ostala 

revščina starejših od 65 let. Slovenija se je v tem segmentu v letu 2006 uvrščala v tretjino 

držav z najvišjimi stopnjami tveganja revščine starih. 

V letu 2007 so se zmanjšale razlike v socialni ogroženosti po regijah, kar lahko sklepamo iz 

podatkov o brezposelnosti, ki je eden največjih dejavnikov tveganja revščine, ter podatkov o 
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številu prejemnikov denarne socialne pomoči. Denarna revščina in dohodkovna neenakost sta 

po podatkih za leto 2007 še vedno med najnižjimi v EU.  

V skupino z največjim tveganjem revščine v obdobju 2000–2007 uvrščamo: brezposelne in 

gospodinjstva brez delovno aktivnih članov; posameznike, ki so starejši od 65 let, predvsem 

ženske, ki živijo v enočlanskih gospodinjstvih; enostarševska gospodinjstva, z vsaj enim 

vzdrževanim otrokom, in dvostarševska gospodinjstva z vsaj tremi vzdrževanimi otroki. Med 

nadpovprečno ogrožene pa so spadali tudi najemniki stanovanj. 

Leta 2008 se je tveganje revščine v Sloveniji nekoliko povečalo, prav tako materialna 

prikrajšanost. V letu 2009 smo še vedno beležili relativno nizko raven tveganja revščine, ki pa 

jo pripisujemo učinku socialnih transferjev, saj ti v Sloveniji zmanjšajo tveganje revščine za 

več kot polovico. Zaradi nastopa gospodarske in finančne krize so k manjšemu poslabšanju 

stanja na trgu dela prispevali ukrepi vlade za ohranjanje delovnih mest ter znatno povečan 

obseg aktivne politike zaposlovanja. Tveganje revščine in materialna prikrajšanost se v letu 

2009 v primerjavi s preteklim letom tako nista dosti spremenila, nekaterim skupinam, ki so 

sicer z revščino bolj ogrožene, pa se je položaj kljub temu poslabšal. Nekoliko nižja stopnja 

tveganja v letu 2009 je posledica tudi tega, da izračun stopnje tveganja revščine temelji na 

administrativnih podatkih za leto 2008 (dohodninskih), v času, ko je bila gospodarska rast še 

visoka in razmere na trgu dela ugodne, ter zaradi ukrepov države, saj so bile v letu 2008 za 

prejemnike najnižjih dohodkov uvedene dodatne davčne olajšave in izredno povišani nekateri 

socialni prejemki (otroški dodatki, nadomestila za brezposelne itd.), povišana je bila tudi 

minimalna plača. V tem letu je še posebej visoko ostalo tveganje revščine med starejšimi 

ženskami (UMAR 2011). 

V letu 2010 se je stopnja tveganja revščine zvišala pri skoraj vseh skupinah prebivalstva, 

najbolj pa pri že sicer najbolj izpostavljenih skupinah za tveganje revščine. Povečanje 

dohodkovne neenakosti in relativne revščine je bilo predvsem posledica povečanja razlik v 

dohodkih, ki so se v letu 2009 znižali zaradi gospodarske in finančne krize ter posledično 

zaradi izgube dohodkov iz dela (precejšen del prebivalstva je svoje dohodke iz dela 

nadomestil s socialnimi transferji). Kljub temu da na stopnjo tveganja revščine v veliki meri 

vpliva brezposelnost oziroma neaktivnost prebivalstva, je bilo za zadnja leta značilno, da je 

vse več revnih prav zaposlenih. Med posamezniki, katerih dohodki so bili pod pragom 

tveganja revščine, je bila v letu 2010 skoraj ena petina delovno aktivnih. 

V obdobju 2008–2011 se je stopnja tveganja revščine vseh zaposlenih povečala, najbolj pa se 

je povečala na račun tistih zaposlenih, ki delajo s krajšim delovnim časom in z začasnimi 

zaposlitvami. 

V letu 2011 je bil učinek socialnih transferjev na znižanje tveganja revščine nekoliko manjši 

kot v preteklih letih, ker sistemskih sprememb na tem področju od leta 2010 ni bilo. Njihov 

manjši vpliv na znižanje tveganja revščine pripisujemo predvsem polovični valorizaciji 
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socialnih transferjev v letu 2010, kar je (ob povečanju števila prejemnikov socialnih 

transferjev) dodatno prispevalo k temu, da je bila njihova rast bistveno nižja od rasti plač. V 

letih 2010 in 2011 so se stopnje tveganja revščine povišale za skoraj vse socio-ekonomske 

skupine, najbolj pa za družine z otroki.  

V primerjavi z ostalimi državami EU je bila Slovenija v letu 2005 deseta med državami z 

najnižjimi stopnjami tveganja revščine in pod povprečjem EU-15, EU-25 in 27, kar je 

razvidno iz slike 11. V letu 2012 pa je zasedala še vedno dobro trinajsto mesto (slika 12) med 

državami z najnižjimi stopnjami tveganja revščine in bila pod povprečjem EU. 

 

Slika 11: Stopnja tveganja revščine, EU-države za leto 2005 

Vir: Eurostat 2016b, lastni izračuni 

 

Slika 12: Stopnja tveganja revščine, EU-države za leto 2012 

Vir: Eurostat 2016b, lastni izračuni 
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Tveganje revščine je v letu 2012 ostalo približno na ravni predhodnega leta, pod pragom 

tveganja revščine pa je živelo približno 271 tisoč ljudi. Število prebivalcev pod pragom se je 

od začetka krize povečalo za 22 % (48.000 oseb), kar je več kot v povprečju v EU. Slovenija 

je kljub povečanemu tveganju revščine med krizo še vedno med evropskimi državami, pri 

katerih je stopnja tveganja med nižjimi. V letu 2012 smo se glede na število ogroženih oseb 

zaradi revščine in socialne izključenosti v Sloveniji že tretje leto zapored oddaljili od 

zastavljenega cilja, saj smo imeli v Sloveniji kar 392.000 takšnih oseb, leta 2010 pa je bil 

sprejet cilj o zmanjšanju tveganja revščine in socialne izključenosti na 320.000 oseb. Ta cilj je 

bil določen v skladu s strategijo EU 2020, v kateri je določeno zmanjšanje tveganja revščine 

in socialne izključenosti v EU za vsaj 20 milijonov ljudi do leta 2020 (UMAR 2014). 

Od leta 2009 do leta 2012 se je stopnja v Sloveniji zvišala za 2,2 o. t., v povprečju EU pa za 

0,5 o. t. Slovenija je tako tretja država, za Grčijo in Hrvaško, ki se ji je stopnja tveganja 

revščine v štirih letih najbolj povišala. Po vrednosti praga tveganja revščine pa je Slovenija 

približno na sredini držav EU. 

V letu 2012 se je povečal učinek socialnih transferjev na znižanje tveganja revščine in je bil 

tako najvišji v primerjavi z zadnjimi petimi leti. Od leta 2005 se je stopnja tveganja revščine 

pred transferji zniževala, od leta 2010 pa ponovno povečevala in bila v letu 2012 25,2 %. 

Socialni transferji so znižali tveganje revščine za 11,7 o. t., kar je več glede na pretekla leta in 

več kot v povprečju EU (8,9 o. t.) (UMAR 2014). 

V razmerah gospodarske in finančne krize je v Sloveniji značilno, da se je najbolj zmanjšalo 

število začasno zaposlenih, in sicer predvsem tistih z nizko izobrazbo. Prav tako je bil zaznan 

velik padec aktivnosti v gradbeništvu in tehnološko manj zahtevnih panogah predelovalnih 

dejavnosti, kjer so prav tako večinoma zaposleni manj izobraženi. Delodajalci so za 

zmanjševanje obsega zaposlenih uporabljali prekinitve pogodbe tistih, ki so delali po pogodbi 

za določen čas. 

3.3 Boj proti revščini  

EK (2011) si prizadeva k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti z dosego skupne 

zaveze držav članic in institucij EU ter ključnih zainteresiranih strani. S tem namenom je bila 

v letu 2010 ustanovljena Evropska platforma za boj proti revščini in socialni izključenosti in 

bo delovala do leta 2020. Predstavlja eno od sedmih vodilnih pobud iz strategije Evropa 2020 

za pametno, trajnostno in vključujočo gospodarsko rast.  

EK (2010b) je kot glavne cilje opredelila:  

 priznavanje temeljne pravice ljudi, ki živijo v revščini in socialni izključenosti, do 

dostojnega življenja in polne vključenosti v družbo; 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_sl.htm
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 večje sodelovanje javnosti pri politiki in ukrepih socialne vključenosti, ki poudarjajo 

skupinsko in posameznikovo odgovornost v boju proti revščini in socialni izključenosti ter 

spodbujajo udeleženost vseh javnih in zasebnih akterjev; 

 spodbujanje bolj povezane družbe, kjer nihče ne dvomi v to, da družba kot celota z 

izkoreninjenjem revščine pridobi; 

 obnovitev trdne politične zavezanosti EU in držav članic, da se bodo borile proti revščini 

in socialni izključenosti, ter vključevanje vseh ravni upravljanja v prizadevanja, da bi ta 

cilj dosegli. 

Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti je prispevek EU k obravnavi teh 

izzivov znotraj strategije Evropa 2020. Komisija je opredelila naslednja področja delovanja 

(EK 2011): 

 izvajanje ukrepov na celotnem spektru politik (boljše usklajevanje makro- in 

mikroekonomskih politik, poudarjena je ključna vloga številnih področij politik zunaj 

tradicionalne pristojnosti politike za socialno vključenost in socialno zaščito; med drugim 

sem uvrščamo trg dela, minimalno denarno podporo, zdravstvo, izobraževanje, bivalne 

razmere, dostop do osnovnega bančnega računa);  

 večja in učinkovitejša izraba sredstev EU v podporo socialni vključenosti (čim 

učinkovitejše izrabiti vse sklade EU, predvsem Evropski socialni sklad, v podporo ciljem 

socialne vključenosti; predlog EK je, da naj bi za boj proti revščini in socialni 

izključenosti namenili 20 % sredstev Evropskega socialnega sklada);  

 spodbujanje socialnih inovacij na podlagi dejanskih podatkov (pregled trdnih dokazov o 

tem, katere inovacije v socialni politiki so učinkovite pred njihovo splošno uvedbo, z 

uporabo na dejanskih podatkih in na utemeljenih metodah naj se preskušajo in ocenjujejo 

spremembe politik; kot primer navajajo preizkušanje različnih načinov razdeljevanja ali 

upravljanja obstoječih nadomestil posameznim skupinam prebivalstva);  

 partnersko delo in izraba potenciala socialnega gospodarstva za učinkovitejše izvajanje 

socialnih reform, ki ustrezajo novim družbenim potrebam (pomembnost sodelovanja ljudi, 

ki trpijo revščino; ukrepi, povezani s kakovostjo socialnih storitev, neenakostjo na 

področju zdravstva in izključenostjo na stanovanjskem področju); 

 izboljšano usklajevanje politik med državami članicami (uporaba odprte metode 

koordinacije za socialno zaščito in socialno vključevanje ter delo Odbora za socialno 

zaščito; pri čemer se spodbuja vključevanje širšega kroga partnerjev v boju proti revščini 

na nacionalni, regionalni in lokalni ravni).  

V boju proti revščini in socialni izključenosti pa je med glavnimi prioritetami, ki jih morajo 

doseči države članice, obnova gospodarske rasti z več in boljšimi delovnimi mesti. 

O razlikovanju med revščino in socialno izključenostjo, ki sta medsebojno povezana, govori 

Room (1995). Navaja, da pri revščini in socialni izključenosti opazujemo družbene pojave iz 

različnih zornih kotov. In sicer je pri konceptu revščine pozornost usmerjena na 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=754&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1061&langId=en
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/inclusion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022&langId=en
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/em0011_en.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=758&langId=en


31 

razporeditvene vidike (kot na primer neenakost razporeditve razpoložljivih virov in neenakost 

dostopa do virov), pri socialni izključenosti pa je opredelitev vezane na relacijske vidike (kot 

na primer pomanjkanje socialne, ekonomske, politične participacije, slab dostop do institucij, 

idr.). Medtem pa Böhnke (2001) poudarja, da se v primeru socialne izključenosti upoštevata 

dva vidika prikrajšanosti, tako distribucijskega (nizek dohodek, nizek življenjski standard, 

slabe stanovanjske razmere, življenje v nerazvitih, z javnimi storitvami slabo opremljenih 

okoljih, ipd.) kot tudi relacijskega, ki pa ga koncept revščine ne pokriva. Gre za to, da pri 

slednjem upoštevamo participacijo tako na medosebnem nivoju (na primer izolacija, malo 

prijateljskih odnosov, razbite družine, idr.), kot tudi na družbenem nivoju (na primer nizka 

politična participacija, apatičnost do družbenega dogajanja, kulturna izključenost in druge 

oblike nematerialne deprivacije in izključenosti). Pri preprečevanju revščine, bi se morali torej 

osredotočiti na zagotavljanje manj neenake oziroma bolj pravične distribucije virov, pri 

preprečevanju socialne izključenosti pa na zagotavljanje socialne ter družbene participacije in 

integracije. 

Revščino danes proučujemo kot večdimenzionalni problem. Premik k upoštevanju 

večdimenzionalnosti revščine in socialne izključenosti je že leta 2001 naredil ES, ki je potrdil 

18 kazalnikov za oceno blaginje prebivalstva. Mednje uvršča poleg revščine in neenakosti 

tudi druge kazalnike, kot so pričakovano trajanje življenja ob rojstvu, zdravstveno stanje, 

brezposelnost in število tistih, ki predčasno zapustijo šolanje. Pri čemer so posebej poudarili, 

da sta revščina in socialna izključenost relativna pojma, ki vključujeta tako dohodek kot 

dostop do bistvenih trajnih dobrin, izobraževanja, zdravstvene oskrbe, primernih stanovanj in 

oddaljenost od trga dela (EK 2006, 16).  

EK (2010a) je v Evropi 2020 opredelil kazalnike, katerih cilj je zmanjšanje revščine in 

izključenosti, in sicer: stopnjo tveganja revščine (po socialnih transferjih), indeks 

materialnega pomanjkanja, ki nam pove delež oseb, ki si ne morejo privoščiti ali imajo 

pomanjkanje vsaj 3 od 9 elementov, med resno materialno prikrajšane pa uvrščamo tiste, ki 

imajo pomanjkanje 4 od 9 dobrin, potrebnih za dostojno življenje, med katere uvrščamo (EK 

2011): 1) plačila hipoteke, najemnine, rednih stanovanjskih stroškov ali obrokov za 

odplačevanje kreditov, 2) plačilo primerno ogrevanega stanovanja, 3) poravnave 

nepričakovanih izdatkov, 4) mesni ali enakovredni vegetarijanski obrok vsaj vsak drugi dan, 

5) enotedenske letne počitnice za vse člane gospodinjstva, 6) osebni avtomobil, 7) pralni stroj, 

8) barvni televizor, 9) telefon ter delež ljudi, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko 

intenzivnostjo dela, med katere uvrščamo posameznike do 59. leta starosti, ki živijo v 

gospodinjstvih, v katerem so osebe, stare med 18 in 59 let v letu pred izvedbo ankete, delale 

manj kot 20 % potencialnega delovnega časa. Predlog je, da bi bil kazalnik stopnja materialne 

prikrajšanosti kot dopolnitev stopnje tveganja revščine najboljši pokazatelj in tako učinkovito 

uporabljen v boju proti revščini, saj izkazuje tako izboljšanje življenjskega standarda (znotraj 

države) kot tudi razlike med državami. Prednost v kombinaciji teh dveh kazalnikov vidijo v 

učinkovitejšem prikazu večdimenzionalnosti revščine. 
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Kritiko do upoštevanja zgolj denarnega vidika revščine sta podala Nolan in Whelan (2010), ki 

navajata, da pri revščini »ne gre le za denar«. Osredotočanje zgolj na dohodek lahko izkrivi 

pomemben del celotne slike o revščini, za katero so pomembne tudi druge informacije in 

lahko skupaj s finančnimi izboljšajo ocene in razumevanje revščine. V raziskavi, ki sta jo 

opravila, sta tako upoštevala podatke, pridobljene iz ankete EU-SILC, in jih razdelila na: 

 potrošno pomanjkanje (hrana, ogrevanje, počitnice, avto, PC in ostalo), 

 zmogljivosti gospodinjstva (kad ali tuš, notranje stranišče, telefon, barvni tv, pralni stroj), 

 soseščina (hrup, poseljenost, kriminal in nasilje). 

Prav tako opozarjata, da podatek o dohodku največkrat ni naveden pravilno, predvsem na 

strani samozaposlenih, domače proizvodnje, kapitala in pripisane najemnine lastnikov. 

Ugotavljata, da obstajajo pomembne razlike med starostnimi skupinami in urbanim okoljem 

in da nedenarni indikatorji lahko izražajo višji standard kot denarni. 

Pomembno je torej, da na revščino gledamo kot večdimenzionalni problem in so v skladu s 

tem pripravljeni tudi ukrepi v boju proti revščini. Obstaja kar nekaj del pomembnih 

znanstvenikov, kot so Townsend (1979), Streeten (1981) in Sen (1992), ki poudarjajo, da je 

dobro počutje posameznika, na kar vplivata tudi neenakost in revščina, odvisno od številnih 

področij družbenega življenja, med katere uvrščamo stanovanjskega, skupnost, v kateri biva 

posameznik, prehrano, obleko, izobrazbo, družbeni ter prosti čas (De Neubourg idr. 2012), 

dohodek pa je zgolj ena izmed teh dimenzij. Eden izmed največjih zagovornikov tega 

koncepta je Sen (1997), ki pravi, da odnos med prihodki ter individualnimi dosežki in 

svoboščino ni konstanten, saj na to vpliva več faktorjev, med katere uvršča osebnostne 

lastnosti: kot primer navaja bolno osebo, ki lahko potrebuje več dohodka za boj proti svoji 

bolezni kot oseba brez take bolezni; okoljske raznolikosti oziroma okoljske razmere, kot so 

podnebne okoliščine (temperaturni razponi, padavine, poplave), lahko vplivajo na to, koliko 

dejansko dobi oseba iz dane ravni dohodka; razlike v družbenem okolju, kar med drugim 

vključuje tudi socialne razmere, kot so javno zdravstvo, javne izobraževalne ustanove, 

prisotnost kriminala in nasilja v bližnji okolici, prav tako pa je v tem sklopu pomemben odnos 

v sami skupnosti, v kateri posameznik prebiva; razlike v pogledih, kar pojasnjuje kot razlike v 

vzorcih vedenja v skupnostih. Bogatejše skupnosti lahko za vključitev posameznika v družbo 

zahtevajo višje standarde npr. oblačenja in drugih vidnih znakov potrošnje kot revnejše, kar je 

Adam Smith (1776) nakazal že pred več kot dvema stoletjema. Sem uvrščamo tudi 

porazdelitev dohodka znotraj družine. Dobro počutje posameznikov v družini je odvisno od 

tega, kako se dohodek družine uporablja za uresničevanje interesov in ciljev med člani 

družine. Prav tako je Sen (1976) predlagal dvostopenjski postopek ocenjevanja revnega 

posameznika, in sicer predlaga najprej identifikacijo posameznika, ki je reven, nato združitev 

informacij teh posameznikov v agregatni indeks, ki bi veljal za celotno družbo.  
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3.4 Ukrepi v boju proti revščini, primer Slovenije  

Slovenski nacionalni cilj je zmanjšanje števila revnih in socialno izključenih za 40.000 do leta 

2020 (na 321.000) glede na izhodiščno leto 2008 (361.000 ljudi). Pri čemer opredeljeni cilj 

sestavljajo trije podkazalniki: stopnja tveganja revščine, stopnja hude materialne 

prikrajšanosti (definirana kot prikrajšanost pri najmanj 4 od skupno 9 elementov) ter delež 

oseb, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo (manj kot 20 % celotnega 

delovnega potenciala gospodinjstva). Glede na predvidene učinke ukrepov na področju 

spodbujanja zaposlovanja, izvedbe strukturnih reform (trg dela, pokojninski sistem, 

dolgotrajna oskrba) in različnih ukrepov na socialnem področju naj bi se število oseb s 

tveganjem revščine in socialne izključenosti moralo začeti zmanjševati. 

V boju proti revščini imajo pomemben vpliv še politike in ukrepi, ki so povezani s socialnim 

statusom prebivalstva. Pomembno lahko vplivajo politike, ki so vezane na razdelitev in 

prerazdelitev dohodka prebivalstva (med katere uvrščamo plačno politiko, davčno politiko, 

denarne transfere, razdeljene glede na različne naslove upravičenosti, subvencije in oprostitve 

plačil idr.), politike na področju zaposlovanja, brezposelnosti, upokojevanja in invalidnosti, 

socialna politika, izobraževalna politika, politika na področju zdravstva in stanovanjska 

politika. Pri čemer je treba upoštevati tudi njihov medsebojni vpliv (Trbanc idr. 2015). 

UMAR (2015) navaja predvsem ukrepe, sprejete po letu 2013, kot sta nova pokojninska 

reforma, sprejeta konec leta 2012, in reforma trga dela, usmerjena k zmanjšanju togosti 

delovne zakonodaje in segmentacije trga. Velik pomen pripisuje začetku sanacije bančnega 

sistema, ki se nadaljuje v letu 2014, davčnim spremembam (dvig DDV v letu 2013), 

omejevanju plač v javnem sektorju (sektorju država) in zamejitvi nekaterih transferov kot 

posledica delovanja Zakona za uravnoteženje javnih financ ter popravke nove socialne 

zakonodaje (v letu 2013) v smeri izboljšanja položaja nekaterih socialno najbolj ogroženih 

skupin. Sistem zdravstvenega varstva in dolgotrajne oskrbe pa še vedno ostaja nespremenjen, 

a bo v prihodnjih letih zaradi vse večje nevzdržnosti potreben korenite prenove. Prav tako ima 

velik pomen spodbujanje k aktivnosti in aktivno vključevanju marginalnih skupin v iskanje 

rešitev za izboljšanje njihovega položaja. 

Med cilji, ki vključujejo zmanjšanje revščine in večjo socialno vključenost prebivalstva v 

Sloveniji, izpostavljajo (Ministrstvo za gospodarstvo 2013, 19): 

 Izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter povečanje družbene 

povezanosti (kohezije) in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva. 

 Zmanjšanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih 

skupin prebivalstva. Cilj Slovenije je do leta 2020 zmanjšati število oseb, ki živijo v 

tveganju revščine ali socialne izključenosti na 321.000 oseb. 

 Povečati stopnjo zaposlenosti in zaposljivosti ranljivih skupin prebivalstva in prejemnikov 

socialnih transferjev ter zmanjšati dolgotrajno brezposelnost. 
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 Povečati družbeno in socialno vključenost starejših, izboljšati dostopnost in zagotavljanje 

kakovostnih storitev dolgotrajne oskrbe.  

 Povečati učinkovitost zdravstvenega sistema in zagotoviti dostop do kakovostne in varne 

zdravstvene obravnave ter povečati učinkovitost upravljanja sistema zdravstvenega 

varstva. 

 Zagotoviti dostopnost kulture vsem družbenim skupinam in skrb za družbeno 

kohezivnost. 

Zmanjšanje revščine naj bi dosegli z (Ministrstvo za gospodarstvo 2013, 20): 

 Oblikovanjem aktivne politike zaposlovanja, ki bo usmerjena v izvajanje učinkovitih 

kratkoročnih in dolgoročnih ukrepov za povečanje zaposljivosti ranljivih skupin 

prebivalstva in prejemnikov socialnih transferjev ter zmanjševanje dolgotrajne 

brezposelnosti. 

 Razvijanjem in posodabljanjem programov socialne aktivacije, namenjene motivaciji in 

ustvarjanju zmožnosti in kompetenc dolgotrajno brezposelnih posameznikov z različnimi 

težavami. 

 Razvijanjem novih pristopov za sodelovanje institucij na področju zaposlovanja in 

socialnega vključevanja (ZRSZ, Javni sklad za razvoj kadrov in štipendije, povezava med 

ZRSZ in CSD, spodbujanje delovanja fundacij na trgu dela, koncesionarji) in 

izobraževanja. 

 Povečevanjem integracije invalidov na trgu dela. 

Države naj bi s svojo socialnovarstveno vlogo poskrbele za kakovost življenja, varnost in 

blaginjo svojih prebivalcev, kar dosegajo na različne načine. Pomemben vidik pri 

odpravljanju revščine in neenakosti predstavljajo politike posamezne države. Institucije v 

državah naj bodo usmerjene k spodbujanju ljudi, da bi varčevali, investirali in inovirali, s 

čimer bi se lahko spodbudilo ekonomsko aktivnost. Ne smemo zanemariti tako tehnoloških 

investicij kot investicij v ljudi. Vendar pa dandanes, kot navajata Acemoglu in Robinson 

(2012), na primeru večine držav vidimo, da si politiki prisvajajo, kar se v državi ustvarja, to 

pa lahko vodi do popolnega zloma ali zloma države, političnega kaosa, kjer ni najmanjših 

spodbud za ekonomsko aktivnost v državi. Država lahko posredno vpliva na odpravljanje 

revščine in neenakosti tudi z načrtnim izobraževanjem. Izobraženost prebivalstva vodi k 

znanju, ki ga kasneje posamezniki lahko uporabijo na delovnem mestu, kajti vsa tehnologija, 

ki jo danes uporabljamo, bi bila neuporabna, če ne bi imeli delavcev, ki znajo z njo upravljati.  

V času krize so se v Sloveniji zvišali stopnja tveganja revščine, stopnja težke materialne 

prikrajšanosti in delež oseb z zelo nizko delovno intenzivnostjo. Zato je aktivnost na tem 

področju še toliko bolj pomembna. MDDSZ (2011, 7) je predstavilo smernice za izvajanje 

ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015. V njih kot glavne usmeritve 

izpostavljajo: 



35 

 prispevati k večji zaposlenosti in zaposljivosti starejših, glede na to, da imamo v Sloveniji 

eno najnižjih stopenj zaposlenih v starostnem obdobju 55–64 let v EU,  

 z izvajanjem ukrepa usposabljanje in izobraževanje prispevati k večji usposobljenosti 

aktivnega prebivalstva in s tem k možnosti, da zaseda bolj produktivna delovna mesta, ki 

prinašajo večjo dodano vrednost,  

 z razvojem socialno-razvojnih projektov (socialno podjetništvo, inovativni projekti, 

prenovljena javna dela) prispevati k večji možnosti zaposlovanja ranljivih skupin na trgu 

dela,  

 s spodbujanjem zaposlovanja mladih zmanjševati segmentacijo mladih na trgu dela. 

Slovenijo uvrščamo med države z najnižjimi stopnjami delovne aktivnosti starejših (55–64 

let) v EU, v letu 2014 je ta znašala 35,4 %. V času krize se je stopnja delovne aktivnosti 

starejših povišala dosti manj, kot se je to zgodilo v povprečju EU. Med razloge uvrščamo 

dolgotrajno sprejemanje pokojninske reforme, saj se je v zadnjih letih dvakrat sprožilo 

pospešeno upokojevanje pred uveljavitvijo te reforme. Starejše osebe imajo poleg težav pri 

novem zaposlovanju težave tudi z ohranjanjem zaposlitve (pri čemer je lahko razlog za 

prenehanje delovnega razmerja tudi upokojitev) (MDDSZ 2015). 

Stopnja delovne aktivnosti mladih (med 15. in 24. letom starosti) v Sloveniji je višja kot v 

povprečju EU. Razlog temu pripisujemo veliki segmentaciji trga dela glede na tip zaposlitve 

in veliki izpostavljenosti mladih začasnim oblikam dela. Leta 2014 se je v Sloveniji začel 

izvajati načrt Jamstvo za mlade 2014–2015, ki vključuje tako starostno skupino 15–24 let kot 

tudi stare od 25 do 29 let, kajti velik delež mladih je vključenih v terciarno izobraževanje, 

zaradi česar se povečuje stopnja brezposelnosti predvsem v starostni skupini 25–29 let, ko 

mladi vstopijo na trg dela. Predvsem v krizi se je še bolj odrazila problematika prehoda 

mladih iz izobraževanja na trg dela. Sprejet pa je bil že novi načrt Jamstva za mlade za 

obdobje 2016–2020. Glavni cilji tega novega programa pa so: izboljšanje prehoda iz 

izobraževanja v zaposlitev, hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in zmanjšanje 

števila brezposelnih mladih. Poleg splošno nizkega povpraševanja po delu sta na poslabšanje 

položaja mladih vplivali tudi premajhna prilagojenost izobraževanja potrebam trga dela ter 

posledično neustrezna sestava diplomantov terciarnega izobraževanja (MDDSZ 2015). 

Brezposelnih, ki so preko programov aktivne politike zaposlovanja (subvencije za zaposlitve, 

subvencije za samozaposlitev brezposelnih oseb in javna dela) neposredno dobili zaposlitev, 

je bilo v letu 2013 za 30,8 % več kot v letu 2012 (UMAR 2015). 

EK (2010) je sprejela strategijo za rast in delovna mesta, imenovano Evropa 2020, ki je 

nasledila prejšnjo Lizbonsko strategijo. Dokument je »ambiciozna in celovita strategija za 

izhod držav članic iz gospodarske krize, zagotovitev makroekonomske stabilnosti in izvedbo 

daljnosežnih strukturnih reform« (MDDSZ 2011). Poglavitni del strategije je uvedba 

strukturnih reform za srednje- in dolgoročno obdobje, osredotočenih predvsem na 
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»spodbujanje vzdržnosti javnih financ, izboljšanje potenciala rasti in uresničevanje petih 

glavnih ciljev do leta 2020« (MDDSZ 2011). V strategiji so opredeljeni trije vidiki rasti, ki so 

za EU najpomembnejši, in sicer pametna, trajnostna in vključujoča rast. 

Članicam EU je bilo naloženo, da si postavijo svoje nacionalne cilje, glede na postavljene 

smernice, in sicer v odvisnosti od izhodiščnih vrednosti, negativnih učinkov krize, 

demografskih trendov ter ostalih. Slovenija si je v skladu s smernicami Evrope 2020 v 

Nacionalnem reformnem programu 2011–2012 za cilje do leta 2020 postavila (Vlada RS 

2011):  

 dvigniti stopnjo delovne aktivnosti na 75 % prebivalcev v starosti od 20 do 64 let; 

 zmanjšati število oseb, ki imajo visoko tveganje za revščino ali socialno izključenost, in 

sicer za 40.000 oseb glede na izhodiščno leto 2008;  

 doseči, da delež zgodnjih osipnikov ne bo presegel 5 % in 

 doseči, da bo 40 % mlade generacije, stare od 30 do 34 let, imelo diplomo terciarnega 

izobraževanja.  

Priporočila, ki so bila podana za Slovenijo v letu 2015, segajo na področje javnih financ, 

pokojninskih in zdravstvenih sistemov, na trg dela in plačno politiko, finančni sektor, mala in 

srednja podjetja ter pravosodni sistem. Priporočilo, ki je povezano z aktivno politiko 

zaposlovanja, se nanaša na določanje minimalne plače, predvsem vlogo nadomestil in 

njihovega vpliva na revščino zaposlenih, tudi na ustvarjanje delovnih mest in konkurenčnost. 

Slovenija je bila posebej opozorjena, da je treba povečati zaposljivost nizko kvalificiranih in 

starejših delavcev, sprejeti ukrepe za zmanjšanje dolgotrajne brezposelnosti in zagotoviti 

ustrezne spodbude za podaljšanje delovne dobe (MDDSZ 2015). 

Glede na dosežene rezultate v času od začetka veljave strategije Evropa 2020 si je Slovenija v 

aktivni politiki zaposlovanja za obdobje 2016–2020 postavila naslednje cilje (MDDSZ 2015): 

 zmanjšanje števila dolgotrajno brezposelnih med vsemi brezposelnimi, in sicer s 

spodbujanjem in motiviranjem te skupine oseb k aktivnosti in čimprejšnji vključitvi na trg 

dela;  

 z okrepitvijo in ciljno usmerjenimi ukrepi za aktivacijo ostalih najbolj ranljivih skupin 

brezposelnih na trgu dela zvišati zaposljivost in zaposlenost, predvsem mladih, starejših in 

nizko izobraženih;  

 z namenom odprave strukturne brezposelnosti okrepiti ukrepe usposabljanja in 

izobraževanja aktivnega prebivalstva (brezposelni, zaposleni in drugi iskalci zaposlitve) 

ter jim zagotoviti kompetence, znanja in spretnosti glede na potrebe trga dela.  

Leskošek in Dragoš (2014) v svoji raziskavi poudarjata pomen hitrega ukrepanja v boju proti 

revščini. Dokazujeta, da se je treba z revščino soočiti čim prej, kajti ob njeni nizki stopnji se 

jo še vedno da hitro odpraviti. Če jo puščamo rasti, pa postaja spopadanje z njo vedno težje. 
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Uspeh ukrepov socialne zaščite pa se lahko vidi na primer s primerjavo kazalnikov tveganja 

revščine pred socialnimi transferji in po njih (Eurostat 2018). V sliki 13 prikazujemo, kako se 

je gibala stopnja tveganja revščine po statističnih regijah v Sloveniji za leto 2012 pred 

socialnimi transferji in po njih. Vidimo, da obstajajo razlike, ki jih lahko delno pripišemo 

uspešnosti ukrepov socialne zaščite.  

 

Slika 13: Stopnja tveganja revščine (% oseb) pred in po socialnih transferjih, statistične 

regije v Sloveniji za leto 2012 

Vir: SURS 2018b in SURS 2018d, lastni izračuni 

3.5 Denarne pomoči za blaženje položaja revnih, primer Slovenije 

Ames idr. (2001) navajajo, da ima lahko fiskalna politika neposreden učinek na revne z vidika 

javnofinančne naravnanosti države, z vplivom preko davčne politike in javne porabe. Revnim 

lahko koristijo dobro pripravljene strukturne davčne reforme na področju upravljanja 

proračuna in zakladnice, javna administracija, boljša preglednost in odgovornost v smislu 

učinkovitejše in bolje usmerjene uporabe javnih sredstev. V zvezi s sestavo javnih izdatkov je 

pomembno, da oblikovalci politik ocenjujejo ne le primernost predlaganega programa porabe 

za zmanjšanje revščine, temveč tudi načrtovane nediskrecijske in diskrecijske nepravilnosti. 

Ames idr. (2001) še navajajo, da je ustrezno pozornost treba nameniti programom porabe in 

učinkovitemu izvajanju bistvenih javnih storitev (npr. javno zdravje, javno izobraževanje, 

socialno varstvo itd.). Pri proučevanju teh izdatkov bi morali oblikovalci politik oceniti, v 

kolikšni meri je vladno posredovanje in zlasti javna poraba utemeljena, da ne prihaja do tržnih 

nepopolnosti. Eno pomembnih področij predstavlja tudi vprašanje, ali sredstva namenjena 

ciljnim skupinam resnično pridejo v njihove roke in v primeru, da temu ni tako, ali se lahko 

zagotovijo ustrezni mehanizmi ali spodbude za zagotovitev tega. Pomembno je, dobro 

upravljanje s svojimi sredstvi tako na nacionalni kot na podnacionalni ravni, predvsem v 

primerih, ki zadevajo najbolj ranljive skupine prebivalstva. Koristno pa je tudi proučiti, v 



38 

kolikšni meri lahko tehnična pomoč in zasebni sektor prispevata k izboljšanju izvajanja teh 

storitev. 

Denarna pomoč je v Sloveniji namenjena predvsem najbolj ranljivim skupinam in hkrati tudi 

tistim, ki so najbolj podvrženi tveganju revščine. Med prejemke socialne zaščite tako 

uvrščamo (SURS 2013b, 9–10): 

 Bolezen in zdravstveno varstvo – sem uvrščamo prejemke, povezane s telesno ali duševno 

obolelostjo, in zdravstveno varstvo, ki pomeni ohranjanje zdravja, ozdravljenje ali 

izboljšanje zdravja varovanih oseb, ne glede na izvor zdravstvenih težav (predvsem 

nadomestila za primer zadržanosti z dela zaradi bolezni, zdravstveno varstvo in zdravila). 

 Invalidnost – kamor spadajo prejemki, povezani z nezmožnostjo sodelovanja v 

ekonomskih in socialnih aktivnostih telesno ali duševno prizadetih oseb (predvsem 

invalidske pokojnine osebam pod določeno starostjo in blago ter storitve invalidnim 

osebam). 

 Starost – prejemki, povezani s starostjo (predvsem starostne pokojnine in invalidske 

pokojnine osebam nad določeno starostjo ter blago in storitve, povezane s starostjo). 

 Smrt hranitelja družine – to so prejemki, povezani s smrtjo družinskega člana (predvsem 

družinske pokojnine osebam pod in nad določeno starostjo). 

 Družina in otroci – sem uvrščamo prejemke, povezane z nosečnostjo, rojstvom otroka, s 

posvojitvijo, z vzgojo otrok in vzdrževanjem drugih družinskih članov (predvsem 

nadomestila plač med porodniškim dopustom in otroški dodatki). 

 Brezposelnost – sem spadajo prejemki, povezani z brezposelnostjo (predvsem nadomestila 

za primer brezposelnosti in poklicno izobraževanje). 

 Nastanitev – to so prejemki, povezani s stroški nastanitve. 

 Druge oblike socialne izključenosti, kamor uvrščamo prejemke, namenjene revnim in 

drugim skupinam socialno izključenih oseb, če jih ne moremo uvrstiti v nobeno drugo 

področje. 

Med pomembnejše, ko proučujemo tveganje revščine, spadajo socialna pomoč, minimalna 

plača ter nadomestilo v primeru brezposelnosti. Posameznik je upravičen do nadomestila za 

brezposelnost v primeru, da mu preneha delovno razmerje, in sicer ne po lastni krivdi ali volji, 

ter izpolnjuje druge z zakonom določene pogoje. Najdaljše obdobje, ko lahko prejema 

nadomestilo, je 25 mesecev (v primeru, da je delavec starejši od 55 let in je zavarovan za 

primer brezposelnosti nad 25 let). Višina v letu 2016 pri nas znaša med 350 in 892,50 EUR 

bruto. Vendar pa se v zadnjih letih pokritost brezposelnih z nadomestili za brezposelnost 

zmanjšuje, to lahko pripišemo naraščanju dolgotrajne brezposelnosti (slika 14), ponavljanju 

brezposelnosti pri posamezni osebi med krizo, razmeroma strogim pogojem za pridobitev 

nadomestila, tudi okrepljenemu programu aktivne politike zaposlovanja, hitrejši in 

učinkovitejši aktivaciji prejemnikov denarnega nadomestila na zavodu za zaposlovanju ter 

okrevanju gospodarstva. Med najbolj problematične za primer brezposelnosti spadajo 

dolgotrajno brezposelni in mladi brezposelni. V Sloveniji je ob nastopu brezposelnosti tako 
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zagotovljena majhna dohodkovna varnost, kar posledično vpliva na povečevanje stopnje 

tveganja revščine med brezposelnimi (UMAR 2015). 

 
Slika 14: Delež dolgotrajno brezposelnih v celotni brezposelnosti, povprečje leta (v %), 

Slovenija za obdobje 1991–2015 I.–III. 

Vir: ZRSZ 2015 

Če brezposelna oseba ni upravičena do denarnega nadomestila oziroma ji je pravica potekla, 

ostane pa brez drugih dohodkov za preživljanje, lahko na centru za socialno delo zaprosi za 

denarno socialno pomoč. Denarna socialna pomoč je določena z Zakonom o 

socialnovarstvenih prejemkih in je namenjena zadovoljevanju minimalnih življenjskih potreb 

v višini, ki omogoča preživetje. Posameznik jo lahko uveljavlja v primeru, da njegov dohodek 

ne dosega meje dohodkov, ki je zakonsko predpisana, ter hkrati izpolnjuje še vse ostale 

zakonsko določene pogoje. Njena višina je odvisna od višine dohodkov prosilca za pomoč, 

števila družinskih članov, premoženja, prihrankov ter zagotovljene oskrbe in morebitnega 

obstoja krivdnega razloga. Od 1. januarja 2016 je bil osnovni znesek minimalnega dohodka 

postavljen na 288,81 EUR (MDDSZ 2016). Delež prejemnikov denarne socialne pomoči v 

Sloveniji je med registrirano brezposelnimi višji od deleža prejemnikov denarnega 

nadomestila za brezposelnost. Do januarja 2012, ko je začela veljati nova socialna 

zakonodaja, je bil ta delež med 30 in 36 %, po tem je padel pod 30 %.  

V Sloveniji imamo zagotovljeno minimalno plačo, ki je instrument za zaščito delavcev. 

Podlaga za določitev minimalnega dohodka posameznih kategorij prebivalcev oziroma 

gospodinjstev pa so ocena minimalnih življenjskih stroškov, ki so v Sloveniji visoki v 

primerjavi z večino novih držav članic EU, ter različne oblike socialnih transferjev, ki blažijo 

revščino. Država naj bi z zakonsko določeno višino minimalne plače, kot instrumentom 

socialne kategorije, zagotavljala spodnji prag, ki naj bi človeku omogočal dostojno življenje. 
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Pri postavljanju njene višine pa je potrebna previdnost, saj lahko previsoko določena 

minimalna plača privede do poslabšanja stroškovne konkurenčnosti gospodarstva in izgube 

delovnih mest (Brezigar Masten idr. 2010). V Sloveniji je delavec upravičen do plačila za 

opravljeno delo v višini najmanj minimalne plače, ki od 1. januarja 2016 znaša 790,63 EUR 

bruto, in sicer če je pri delodajalcu v RS zaposlen za polni delovni čas. V letu 2018, se je le-ta 

nekoliko povišala in je znašala 842,79 EUR bruto, napoveduje pa se še njeno povišanje v letu 

2019. Dvigu minimalne plače se pridružujejo tudi druga zvišanja življenjskih stroškov, ki 

ogrožajo najbolj ranljive skupine, kot so na primer oskrbnine v domovih za ostarele. 

Kazalniki, s katerimi se določi višina minimalne plače, so: rast cen življenjskih potrebščin, 

gibanje plač, gospodarske razmere/gospodarska rast in gibanje zaposlenosti. Minimalna plača 

se najmanj enkrat letno uskladi z rastjo cen življenjskih potrebščin in velja za plačilo dela, 

opravljenega od 1. januarja tekočega leta dalje. Minimalna plača mora biti določena na takšni 

ravni, da je njena višina nad pragom revščine. Vendar pa so mnogi mnenja, da je minimalna 

plača prenizka, saj številnim gospodinjstvom ne omogoča osnovnega preživetja, še posebej v 

primeru, če so v gospodinjstvu vzdrževani člani. Na drugi strani pa mnogi menijo, da zaradi 

minimalno določene plače, ki je v Sloveniji relativno visoka in zato za delodajalce predstavlja 

velik strošek, mnogi ostajajo brezposelni, tako da minimalna plača ne pripomore k 

zmanjševanju revščine, ampak jo celo povzroča. 

Zagovorniki minimalne plače pa poudarjajo njen izjemen pomen, saj predstavlja socialno 

varstvo, ki zagotavlja dostojno življenje, preprečuje revščino in zmanjšuje plačno neenakost 

(Cunningham 2007). 

Menimo, da minimalna plača kot eden izmed instrumentov, ki pripomorejo k zmanjševanju 

tveganja revščine, ni učinkovit predvsem v primerih, ko je samo en član delovno aktiven in so 

v gospodinjstvu tudi vzdrževani člani, oziroma v primerih, ko dva družinska člana delata za 

minimalno plačo in je v gospodinjstvu več vzdrževanih članov. Višina minimalne plače 

namreč ne zadostuje za vsakodnevne potrebe tovrstnih gospodinjstev. Večji problem kot samo 

višino postavljene minimalne plače, ki jo nekateri ocenjujejo za previsoko, vidimo predvsem 

v previsoki obremenitvi plač z davki in prispevki v Sloveniji. Poleg tega na vse oblike 

denarne pomoči in posledično konkurenčnost samega gospodarstva negativno vplivajo še 

rigidnost naše delovne zakonodaje, neustrezen pokojninski sistem, destimulativen sistem za 

zavarovanja za brezposelnost (Laporšek 2014).  

3.6 Neenakost in revščina 

Neenakost proučujemo v tesni povezavi z revščino. Skupaj s pojmom revščine se pogosto 

pojavlja tudi pojem neenakosti, predvsem neenakost porazdelitve dohodka, ki ga merimo z 

Ginijevim koeficientom. Z revščino se ne moremo učinkovito spoprijeti brez analize 

neenakosti v družbi, pri čemer je treba upoštevati tako ekonomsko, kot tudi socialno 

neenakost. In sicer so podatki o ekonomski neenakosti pomembni predvsem za oceno 
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relativne revščine. Na obseg in stopnjo revščine neposredno vpliva porazdelitev gospodarskih 

virov (Eurostat 2018). 

Po podatkih Eurastata (2018) so leta 2015 v EU obstajale velike neenakosti v porazdelitvi 

dohodka. In sicer povprečje posameznih nacionalnih vrednosti držav članic EU, ki so utežene 

glede na število prebivalcev kaže, da je zgornjih 20 % prebivalstva (z najvišjim ekvivalentnim 

razpoložljivim dohodkom) prejelo 5,2-krat toliko dohodka kot spodnjih 20 % (z najnižjim 

ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom). 

Fosu (2010) je proučil povezavo med revščino in dohodkovno neenakostjo in ugotovil, da 

obstaja značilna povezava med njima in opozoril na pomen zniževanja dohodkovne 

neenakosti, ker se s tem zmanjša število prebivalcev, ki živijo pod pragom revščine. 

Povečevanje neenakosti namreč povečuje število revnih oseb. Prav tako neenaka rast 

prihodkov različnih družbenih skupin zmanjšuje možnosti, da tisti, ki spadajo med 

najrevnejše, uidejo revščini. Ugotovil je tudi, da je elastičnost povezave med dohodkovno 

neenakostjo in revščino geografsko specifična. Zaradi tega je za zmanjševanje revščine v 

državah in regijah treba ubrati lokalizirane pristope, ki upoštevajo značilnosti in posebnosti 

posamezne družbe. 

Tako kot revščina se je tudi neenakost v začetku gospodarske krize v Sloveniji povečala in je 

v letu 2014 znašala 0,25 (SURS 2015c), vendar v primerjavi z državami EU v Sloveniji ostaja 

najnižja. Gibanje Ginijevega koeficienta v Sloveniji za obdobje 2005–2014 je prikazano na 

sliki 15. 
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Slika 15: Ginijev koeficient, Slovenija za obdobje 2005–2014 

Vir: SURS 2015c, lastni izračuni 

Raziskavo o dohodkovni neenakosti in gospodarski krizi v Sloveniji sta naredila Srakar in 

Verbič (2015) in ugotovila sta, da je tveganje revščine v obdobju gospodarske krize močno 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Income_quintile_share_ratio
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Income_quintile_share_ratio
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poraslo. Sta pa v svoji raziskavi zaznala padanje Ginijevega koeficienta v obdobju 2009–

2012, kar je v nasprotju z nekaterimi predstavami in ugotovitvami v literaturi. Razlago sta 

poiskala v tem, da se delež dohodkov najvišjih slojev v Sloveniji ne povečuje, nasprotno, se 

zmanjšuje, delež dohodkov spodnjih slojev (tudi srednjega sloja) narašča. Potrdila sta torej, da 

revščina res narašča (povečuje se delež tistih z nizkimi prihodki), ampak ne na račun 

srednjega razreda, vendar na račun padanja deleža tistih z najvišjimi prihodki, torej na račun 

manjšanja in ne večanja dohodkovne neenakosti. Ta trend je prisoten od leta 2007 naprej pri 

vseh opazovanih dohodkovnih razredih, pred tem pa je bil pri skoraj vseh razredih opažen 

obraten trend. Če pa pogledamo zadnje podatke, pridobljene iz SURS-a, lahko iz slike 15 

vidimo, da je bil Ginijev koeficient v začetku krize 2009 na najnižji ravni, nato je v letu 2010 

nekoliko porasel in ostal na enaki ravni tudi v letu 2011, v letu 2012 pa se je nato znižal. Iz 

tega sledi, da zadnji podatki ne potrjujejo dejstva, da naj bi Ginijev koeficient v proučevanem 

obdobju padal. 
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4 PREGLED RELEVANTNIH RAZISKAV 

Raziskavo smo osredotočili po statističnih regijah, saj je Slovenija, kljub temu, da je majhna 

država, zelo raznolika, tako gospodarsko kot tudi družbeno. Predvsem pa je zanjo značilna 

centralizacija, v smeri gospodarsko razvitejših regij, kar se čuti predvsem v kakovosti 

življenja ljudi. Proučevanje med regijami je pomembno predvsem z vidika večje možnosti 

načrtovanja, usmerjanja in spremljanja razvoja v okviru regionalne politike. Cilji, katere bi 

morala zasledovati regionalna politika, so po Armstrongu (Armstrong in Taylor 1993, 215): 

 regije je treba usposobiti za »neodvisno« doseganje rasti, 

 v regijah mora biti dosežen zadovoljiv dohodek, 

 stopnje zaposlenosti v regijah morajo biti zadovoljive, 

 v regijah naj ne bi prihajalo do večjega upadanja števila prebivalcev zaradi odseljevanja, 

 regionalne stopnje brezposelnosti se med regijami naj ne bi preveliko razlikovale. 

Revščino so po regijah EU področja proučevali Reinstadler in Ray (2010) ter Annonia, 

Bruggemannb in Carlsenc (2014). Pomembnost proučevanja po regijah pa poudarjajo tudi 

Ballas, Dorling in Hennig (2017). Po njihovem mnenju bi bilo smotrneje proučevati regije, 

kot države, predvsem na področjih, ki pokrivajo evropske projekte. V raziskavo sta vključila 

kar 93 evropskih regij držav, ki so vključene v bazo EU-SILC. Artelaris in Kandylis (2014) 

trdita, da je pri oblikovanju in izvajanju politik v povezavi z revščino, zelo pomembno 

upoštevati regionalne razlike, saj so lahko regionalni ukrepi učinkovitejši od splošnih 

socialnih transferjev in splošnih političnih ukrepov. Za oblikovalce politik je ključnega 

pomena, da obstajajo določeni indikatorji, med njimi tudi stopnja tveganja revščine in 

neenakost dohodka ne zgolj na nacionalni ravni, ampak tudi na nižjih ravneh poudarjajo 

Longford idr. (2012). 

Pomembnost proučevanja gospodarskih in razvojnih razlik med statističnimi regijami v 

Sloveniji poudarjata tudi Banerjee in Jesenko (2014), ki sta pokazala, da so se regionalne 

razlike v BDP na prebivalca in izkoriščanju delovne sile v Sloveniji od leta 1999 naprej 

povečevale. 

V nadaljevanju bomo predstavili raziskave, kjer so proučevane lastnosti posameznika, 

gospodinjstva in makrokazalniki v povezavi z revščino. Spremenljivke, ki smo jih vključili v 

raziskavo temeljijo na podlagi že opravljenih raziskav, predvsem teh v tujini. V domačem 

okolju pa tovrstne, celostne raziskave nismo zasledili.  

4.1 Osebnostne lastnosti v povezavi z revščino 

Osebnostne lastnosti v povezavi s stopnjo tveganja revščine, ki smo jih upoštevali v raziskavi, 

se nanašajo na starost posameznika ter njen kvadrat, spol, zaposlitveni status, status zveze, 

doseženo stopnja izobrazbe, zdravje, državo rojstva in pogodbo o zaposlitvi. Podrobneje so 
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uporabljene spremenljivke opisane v empiričnem delu. Izbrane spremenljivke smo izbrali iz 

ugotovljene povezanosti iz drugih že opravljenih raziskav. Veliko tuje literature namreč 

proučuje specifične skupine prebivalstva glede na njihove osebnostne lastnosti v povezavi z 

revščino. Med njimi so proučevali revščino v odnosu do spola (Bárcena-Martín in Moro-

Egido 2013; Jayamohan in Temesgen Kitesa 2014; Fodor in Horn 2015), zaposlitvenega 

statusa (Haataja 1999), stopnje izobrazbe (Raffo idr. 2009) in starosti (Goose 2005; White, 

Leavy in Masters 2010).  

Osebnostne lastnosti so v svoji raziskavi o stopnji tveganja revščine proučevali tudi Kabat, 

Bojnec in Stavkova (2013). Izvedli so raziskavo z uporabo podatkov, pridobljenih z anketo 

EU-SILC. Ugotovili so, da je v letu 2010 okoli 17 % populacije EU živelo pod pragom 

tveganja revščine. Skupine prebivalstva, ki so med krizo največ izgubile, so mladi, stari, 

brezposelni, upokojeni in predvsem manj izobraženi.  

Pogosto so revščini izpostavljeni starejši ljudje, predvsem starejše ženske. Kljub temu pa so 

Mendola, Busetta in Aassve (2009) ugotovili, da je biti ženska v nekaterih državah zaščitni 

faktor pred dolgotrajno revščino. Raziskave revščine se v veliki meri osredotočajo na 

pomembnost dolgotrajne revščine, kot enega ključnih socialnih indikatorjev, kot tudi cilj za 

politično ukrepanje. Takšen pristop lahko privede do identifikacije podskupine revnih 

posameznikov, ki se soočajo s posebno neugodnimi razmerami ali značilnimi težavami pri 

begu iz revščine (Whelan, Layte in Maitre 2003). Biewen (2006), ki je opravil raziskavo za 

Nemčijo, ugotavlja, da so posamezniki, ki so upokojeni in neaktivni najpogosteje 

izpostavljeni dolgotrajni revščini. Dolgotrajna revščina pa je po mnenju Fouarge in Layte 

(2005) posledica socialne politike. Socialno demokratske države naj bi zmanjševale raven 

trajne in ponavljajoče se revščine. Vstopne stopnje v revščino so prav tako odvisne oziroma 

različne med državami predvsem zaradi različnih socialnih politik (Polin in Raitano 2014). 

Prav tako je dohodkovna neenakost odvisna od politik, ki jih vodi država. Smeeding (2005) 

navaja, da dohodkovna neenakost na primeru Amerike ni odvisna od demografskih 

dejavnikov (npr. za samohranilce, priseljence, starejše) ampak imajo nanjo v največji meri 

vpliv institucije in pomanjkanje državnih prizadevanj.  

Statistični podatki kažejo, da je v Sloveniji delež starejših ljudi pod pragom revščine in 

socialne izključenosti višji kot med ostalim prebivalstvom (Kump in Stanovnik 2011). Po 

podatkih SURS-a (2014b) glede na starost največji delež predstavljajo upokojenci, sledijo jim 

mladoletni otroci, nato delovno aktivne osebe, brezposelne osebe ter druge neaktivne osebe 

(med te osebe spadajo nezmožni za delo, gospodinje, študenti) (SURS 2014b). V raziskavi pa 

smo uporabili tudi spremenljivko starost na kvadrat, saj se je izkazalo, da ima lahko značilen 

vpliv in da se vpliv spremenljivke po določenem letu obrne (Reinstadler in Ray 2010). 

V raziskavi SHARE (Filipovič Hrast in Srakar 2015), kjer so socialno vključenost starejših od 

50 let merili tudi z kazalniki o stanovanjski prikrajšanosti, zdravju, civilni participaciji in 

medosebnih odnosih ugotavljajo, da Slovenija izstopa v negativno smer predvsem po slabem 

http://www.citeulike.org/author/Mendola:D
http://www.citeulike.org/author/Busetta:A
http://www.citeulike.org/author/Aassve:A
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finančnem položaju starejših, stanovanjski prikrajšanosti in majhni stopnji civilne 

participacije. Skoraj polovica upokojencev je leta 2015 prejemala manj kot 600 EUR 

pokojnine, povprečna neto starostna pokojnina pa je znašala zgolj 610 EUR. Delež socialno 

izključenih s treh ali več področij hkrati pa znaša 15 %, kar uvršča Slovenijo na drugo mesto 

med državami, vključenimi v raziskavo. Prav tako v raziskavi SHARE ugotavljajo skromno 

civilno udejstvovanje starejših od 50 let v Sloveniji, saj je delež le-teh, ki niso vključeni v 

nobene aktivnosti v društvih, precej višji od povprečja držav, ki so vključene v raziskavo 

(Malter, Schuller in Börsch-Supan 2016).  

Če razdelimo prebivalstvo Slovenije po starostnih skupinah in statističnih regijah (slika 16), 

vidimo, da je v vseh največ prebivalstva starega med 36. in 64. letom starosti, nakar jim v 

večini regij sledijo starostniki, starejši od 65 let, ki predstavljajo tudi največje tveganje za 

revščino. Najmanjši delež predstavljajo stari med 16 in 24 let. Najvišja povprečna starost je 

bila v letu 2012 v Zasavski regiji, znašala je 43,4 leta, najnižja pa v osrednjeslovenski 41 let. 

 

Slika 16: Deleži prebivalstva po starostnih skupinah in regiji bivanja v letu 2012 

Vir: SURS 2015a, lastni izračuni 

Raziskava, ki so jo opravili Stropnik idr. (2010), obravnava dohodkovni in materialni položaj 

starejšega prebivalstva Slovenije. Kar je še posebnega pomena, saj je bilo že v Strategiji 

razvoja Slovenije zapisano, da »ob sorazmerno ugodnem socialnem razvoju se Slovenija 

srečuje z izzivi prehoda v dolgoživo družbo …« (UMAR 2005). Raziskava Stropnik idr. 

(2010) se osredotoča predvsem na povezavo med relativno denarno revščino na eni strani ter 

subjektivno zaznano revščino in materialno deprivacijo (nedenarno revščino) na drugi. 

Raziskava opisuje in poskuša pojasniti spremembe v obsegu in globini relativne revščine, kjer 
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so za ugotavljanje obsega, globine in trendov relativne revščine med starejšim prebivalstvom 

uporabili standardno Eurostatovo definicijo praga revščine, ki pravi, da so relativno revni tisti, 

katerih dohodek ne dosega 60 % mediane dohodka (to je 60 % dohodka srednje osebe v 

porazdelitvi prebivalstva po višini dohodka), subjektivno percepcijo revščine in dohodkovno 

neenakost v Sloveniji v obdobju 1997–2007, vir podatkov sta Anketa o življenjskih razmerah 

in Anketa o porabi gospodinjstev. Med drugim so s probit modelom dejavnikov preverili 

vpliv nekaterih individualnih lastnosti starejših oseb (spol, starost, doseženo stopnjo izobrazbe 

in trenutni socialno-ekonomski status) in lastnosti gospodinjstva, v katerem starejša oseba živi 

(število članov v gospodinjstvu, delež upokojenih v gospodinjstvu, delež aktivnih v 

gospodinjstvu, nosilec gospodinjstva ima partnerja, upokojensko gospodinjstvo in 

upokojensko gospodinjstvo, v katerem ima nosilec partnerja), na to, ali bo starejša oseba 

relativno revna ali ne. Ena glavnih ugotovitev raziskave je, da je za starejše ženske v 

primerjavi s starejšimi moškimi (ob enakih vrednostih vseh ostalih spremenljivk) verjetnost 

relativne revščine manjša. Višje stopnje tveganja revščine za ženske kot za moške tako 

pojasnjujejo z dejstvom, da so ženske v povprečju starejše, imajo nižjo izobrazbo ter živijo v 

drugačnih gospodinjstvih kot moški. 

Med vsemi osebami pod pragom revščine je v Sloveniji nekaj več žensk kot moških. Do 64. 

leta starosti velja, da sta oba spola glede stopnje revščine ogrožena v približno enakem 

obsegu, po 64. letu starosti pa se razlika v stopnji revščine med spoloma precej poveča, na 

škodo žensk. V večjem obsegu revščina ogroža ženske, ki živijo same, vendar je prav tako 

stopnja revščine za moške, ki živijo sami, precej višja od slovenskega povprečja. Če 

analiziramo dolgotrajno revščino, ki prikazuje odstotek oseb, ki so bile pod pragom tveganja 

revščine v tekočem letu in v vsaj še dveh od treh predhodnih let, pa iz z slike 17 vidimo, da je 

v Sloveniji daleč največji delež starejših žensk. Deleži različnih skupin se skozi leta 

spreminjajo, na kar imajo lahko značilen vpliv različni ukrepi.  
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Slika 17: Stopnja dolgotrajnega tveganja revščine glede na starost in spol, za obdobje 

2008-2012, v % 

Vir: SURS 2018c 

Če pogledamo strukturo prebivalstva po statističnih regijah v Sloveniji glede na spol, 

ugotovimo, da z izjemo koroške, spodnjeposavske, JV Slovenije in notranjsko-kraške regije, 

prevladuje žensko prebivalstvo, odstotkovne razlike pa so majhne. Ker je struktura glede na 

spol podobna po statističnih regijah, smo prikazali prebivalstvo glede na spol in starost za 

celotno Slovenijo (slika 18). Največja razlika v deležu moških in žensk, se kaže v najvišji 

starostni skupini (65 + let), na kar smo že opozorili.  

 

Slika 18: Deleži moških in žensk po starostnih skupinah, v Sloveniji, v letu 2012 

Vir: SURS 2015a, lastni izračuni 
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Pri proučevanju evropskih regij so razlike med spoloma ugotovili tudi Callens in Croux 

(2009). Glavne ugotovitve njune raziskave so, da je revščina pri moških v veliki meri 

povezana z dogodki v povezavi z zaposlenostjo, medtem ko igrajo pri ženskah pomembno 

vlogo tudi demografski dejavniki.  

Bárcena-Martín in Moro-Egido (2013) sta pojasnila razlike v spolni vrzeli revščine v 

sedemnajstih evropskih državah, z uporabo podatkov EU-SILC. Ugotovila sta, da so od 

učinkov individualnih lastnosti, pri pojasnjevanju razlik, pomembnejši strukturni državni 

učinki, kot so državna socialna politika, značilnosti trga dela, stopnja dohodkovne neenakosti 

in stopnja vloge žensk v državi. 

V povezavi z zdravjem je po podatkih iz raziskav Svetovne zdravstvene organizacije razlika v 

pričakovani dolžini življenja med revnimi in bogatimi deli velemest lahko tudi desetletje in 

več. Stopnja obolevnosti ali invalidnosti je tudi povezana s splošno izobrazbeno, ekonomsko 

in socialno sliko posameznega sloja ali regije. Raziskovalci v Kanadi so potrdili povezavo 

med družinskimi prihodki in zdravjem in ugotovili, da revščina vpliva prek družbenega 

okolja, razlik v načinu življenja, možnosti dostopa do zdravstvenega varstva ter zmanjšanega 

občutka lastne vrednosti in udejanjanja lastnih zmožnosti posameznika (Abernathy, Webster 

in Vermeulen 2002). Proučili so, ali dolgotrajna bolezen oziroma dolgotrajna zdravstvena 

težava, za katero štejemo bolezen/težavo, ki traja ali se pričakuje, da bo trajala 6 mesecev ali 

več, daljšo oviranost zaradi zdravstvenih težav pri običajnih aktivnostih ter splošno 

zdravstveno stanje, vpliva na stopnjo tveganja revščine.  

Povezavo med revščino in zaposlitvenim statusom sta proučevala De Graaf-Zijl in Nolan 

(2011), ki sta pokazala, da je nekaj več kot polovica delovno sposobnih odraslih v 

gospodinjstvih brez delovno aktivnih članov ali dohodkov revna ali prikrajšana. Kar 

pojasnjuje, zakaj je pomembno, da se vključuje brezposelnost med cilje pri zmanjševanju 

revščine.  

Pomembno noto dohodkov, predvsem teh od zaposlitve sta potrdila tudi Polin in Raitano 

(2012) v povezavi z vstopom in izstopom iz tveganja revščine. Ugotovila sta, da nekateri 

ekonomski dogodki, kot so spremembe v skupnem prejemku zaposlenih od dela, spremembe 

v dohodku samozaposlenih in pokojnin ter oddaljenost od meje revščine, ponovitev oziroma 

vztrajnost v revščini ter izobrazba glave družine značilno vplivajo na verjetnost vstopa in 

izstopa iz revščine. Izhod iz ujetosti v past revščine in pomembnost zaposlitve proučujejo tudi 

Beccaria idr. (2013). Ugotavljajo, da imajo demografske spremembe in državni transferi zelo 

majhno vlogo pri možnosti izhoda iz revščine oziroma manjšanju možnosti vstopa. Prav tako 

navajajo, da so gospodinjstva z otroki bolj izpostavljena, kot tista brez. Vzroki za revščino so 

tudi izguba dela ter manjše število delovnih ur. DiPrete (2002) prav tako navaja, da je pomoč 

države ponavadi premajhna, da bi se posamezniku pomagala izviti iz revščine. Pomaga mu 

lahko, da si pridobi delovne izkušnje, ki so trenutno na trgu dela iskane, ali pa da najde 

partnerja z višjimi dohodki. Ayllón (2015) pa navaja, da mladi v Italiji in Španiji odhajajo od 
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doma pozneje, da bi se izognili še hujši ujetosti v past revščine. Najpogostejše značilnosti 

gospodinjstva, da postane revno navajata Cappellari in Jenkins (2002), ki sta naredila 

raziskavo med britanskimi gospodinjstvi. Navajata, da so te lastnosti naslednje, če je glava 

družine mlad človek, je slabo izobražen, ni polno zaposlen, prav tako to velja za 

enostarševske družine in družine z veliko otroki. 

»Brezposelnost je eden glavnih povzročiteljev revščine in socialnega izključevanja 

prebivalstva,« ugotavlja UMAR (2009). Zaposlitev je najpomembnejši način zagotavljanja 

socialne varnosti, kljub temu pa različne vrste zaposlitve vplivajo na višino stopnje tveganja 

revščine. Zaposleni so lahko zato med drugim revni zaradi majhnega števila delovnih ur, ki 

jih morajo opraviti po pogodbi za začasno delo, zaradi zaposlitve za krajši delovni čas 

oziroma zaradi nizke plače. Pomembno je, da je zaposlitev stabilna in dostojno plačana. Po 

podatkih SURS-a (2014b) je bila stopnja revščine za delovno aktivne osebe nizka, a je bilo 

med njimi vseeno 20 % takih, ki so živele pod pragom revščine, med neaktivnimi osebami pa 

so v največjem obsegu ogrožene brezposelne osebe (pod pragom revščine jih je živelo 

46,9 %). Brezposelnost tako velja za enega glavnih povzročiteljev revščine in socialnega 

izključevanja prebivalstva in ker so statistične regije v Sloveniji sorazmerno majhne, je 

njihova uspešnost pogosto odvisna od enega ali dveh podjetij (UMAR 2009). Položaj 

posameznika na trgu dela pa tudi pomembno vpliva na njegov socialno-ekonomski položaj v 

družbi. Kakovost življenja posameznikov, ki nimajo zaposlitve, je manjša, in to ne zgolj z 

materialnega vidika, ampak tudi v socialnem in psihološkem pogledu. »… zaposlitev 

posredno vpliva na naše življenje na pet načinov: (i) določa nam dnevno strukturo časa, (ii) 

nudi socialne stike izven družine, (iii) povezuje osebne in kolektivne cilje, (iv) je vir statusa in 

identitete in (v) je vir zakonitosti in kontrole. Deprivacija med nezaposlenimi pa nastaja 

predvsem zaradi tega, ker so te latentne posledice postale neobhodne potrebe moderne družbe. 

Zato je treba gledati na zmanjševanje nezaposlenosti z vidika preprečevanja ekonomske, 

socialne in kulturne izključenosti« (UMAR 1998).  

Črnak Meglič idr. (2009, 189–193) so prav tako prišli do ugotovitev, da sta ključna pogoja za 

učinkovitejše reševanje problema revščine in socialne izključenosti med družinami z otroki 

zaposlitev oziroma zmanjševanje brezposelnosti in ustrezno plačilo za opravljeno delo, kajti 

»vse več ljudi prejema tako nizke dohodke, da z njimi sebi in svoji družini ne morejo 

zagotoviti ustrezne socialne varnosti«. Hkrati navajajo, da morajo biti načini spopadanja s 

problemom revščine zastavljeni širše, »v smeri zmanjševanja vseh oblik socialne izključenosti 

in z vzpostavljanjem učinkovitih mehanizmov za aktivnejše vključevanje revnih družin v 

reševanje njihovega problema« (npr. socialno podjetništvo). Pomembno je vzpostaviti varno 

in ustrezno bivanje ter »razširiti krog upravičencev (morda preko lestvice doplačil) do 

subvencije dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja«.  
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Iz slike 19 vidimo, da po zaposlitvenem statusu v vseh statističnih regijah v Sloveniji 

prevladujejo neaktivni, sem smo uvrstili tako dijake, študente kot tudi gospodinje in ostale 

neaktivne, medtem ko smo upokojene obravnavali posebej. 
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Slika 19: Deleži prebivalstva glede na zaposlitveni status in statistično regijo v Sloveniji 

v letu 2012 

Vir: SURS 2015a, lastni izračuni 

Sledijo jim zaposleni, najmanjši delež zaposlenega prebivalstva je v zasavski regiji, največji 

pa v osrednjeslovenski. Za njimi so upokojeni, največ upokojenih je v zasavski regiji, najmanj 

pa v osrednjeslovenski. Največji delež brezposelnega prebivalstva je bil v letu 2012 v 

Pomurju, najmanjši na Gorenjskem.  

Pomembno je tudi vlaganje v človeški kapital, ki se nanaša na znanje, sposobnosti in lastnosti 

posamezne osebe, saj le-ta olajša ustvarjanje različnih oblik dobrega počutja (Keeley 2007). 

Sem prištevamo formalno izobrazbo, spretnosti in sposobnosti, usposabljanje na delovnem 

mestu in podobno. Vlaganje v človeški kapital posledično lahko prinaša tudi višjo 

gospodarsko rast, saj je ta pogosto osnovana na tehničnem napredku, h kateremu v veliki meri 

doprinesejo bolj kvalificirani in vešči delavci. Človeški kapital je tako pomemben kot 

pospeševalec gospodarske rasti in inovacij, kot naložba za zagotovitev boljše dostopnosti do 

delovnega mesta, pri višjem zaslužku in zmanjševanju revščine ter omogočanju trajnostnega 

razvoja (Stiglitz, Sen in Fitoussi 2010). Petek in Jagrič (2017) v svoji raziskavi proučujeta 

vpliv dosežene terciarne stopnje izobrazbe na višino plače v letu 2011 v Sloveniji. Ugotovila 

sta, da obstaja statistično značilna razlika v višini plače glede na raven in področje izobrazbe. 

Pomembno vlogo v določanju višine plače imajo tudi regija in dejavnost podjetja, v katerem 

je oseba zaposlena, spol zaposlenega in ali je oseba zaposlena v javnem ali privatnem 

sektorju. Za merilo sta vzela doseženo stopnjo izobrazbe posameznika. Navajata, da je 
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izobraževanje ključno za doseganje vsaj treh nadaljnjih ciljev: visoke stopnje zaposlenosti, 

zmanjševanja revščine in inovativnosti, ustvarjalnosti, razvojne ter raziskovalne usmerjenosti. 

Pomembnost izobrazbe, spola in družbenega razreda pa poudarja tudi Vandecasteele (2015), 

ki v svoji raziskavi, kot pomembne indikatorje napovedovanja tveganja revščine izpostavlja 

prelomne dogodke v življenju in socialno razslojevanje. 

Po izobrazbeni strukturi v vseh regijah v Sloveniji vodijo tisti s srednješolsko izobrazbo, 

sledijo jim tisti z doseženo osnovnošolsko ali manj, teh je največ v pomurski regiji, ki spada 

med regije z najvišjimi stopnjami tveganja revščine (slika 20).  

 

Slika 20: Deleži prebivalstva glede na izobrazbeno strukturo in statistično regijo v 

Sloveniji v letu 2012 

Vir: SURS 2015a, lastni izračuni 

Najmanjši delež prebivalstva pa predstavljajo tisti s terciarno izobrazbo, teh je največ v 

osrednjeslovenski regiji (regiji z najnižjimi stopnjami tveganja revščine), kjer po deležu 

prehitevajo tiste z osnovnošolsko izobrazbo, ter najmanj v pomurski regiji. Omoniyi (2013) 

poudarja vlogo stopnje izobrazbe pri pospeševanju gospodarskega razvoja in s tem 

zmanjševanja revščine. Trdi, da ima izobraževanje ključno vlogo pri zagotavljanju 

gospodarskega in socialnega napredka ter tako izboljša porazdelitev dohodka, ki pa lahko 

posledično reši ljudi revščine. 

Državo rojstva smo vključili predvsem zaradi tega, ker je v Sloveniji zaposlenih veliko 

posameznikov, ki prihajajo iz držav bivše Jugoslavije in opravljajo predvsem nizko 

kvalificirana dela (gradbeništvo, čiščenje idr.), ki so po večini slabo plačana, zaposleni pa so 

po pogodbah za določen čas, kar vpliva na njihov slabši položaj v primerjavi s tistimi, ki so 

rojeni v Sloveniji.  
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Prav tako je pomembna pogodba o zaposlitvi, saj pogodba za nedoločen čas predstavlja večjo 

varnost zaposlitve in lažje načrtovanje prihodnosti, predvsem za mlade. Medtem ko pogodba 

za določen čas, po kateri so večinoma zaposleni mladi, te socialne varnosti ne predstavlja, kar 

se potem izkazuje v tem, da vse več mladih živi pri starših. Razlika se tako pokaže predvsem 

v manjšem zagotavljanju pravic, ugodnosti in varnosti za zaposlene (Campbell in Burgess 

2001). Pomembnost vrste pogodbe o zaposlitvi v povezavi z revščino je izpostavljena tudi v 

ILO dokumentu (2015), kjer navajajo, da so stopnje tveganja revščine višje pri 

samozaposlenih in tistih s pogodbo za določen čas. Če pa pogledamo iz vidika stanovanjskega 

razmerja gospodinjstva (SURS 2013a) pa velja, da so v precej večjem obsegu ogroženi tisti, 

ki živijo v najetih stanovanjih kot lastniki. 

4.2 Lastnosti gospodinjstva v povezavi z revščino 

Povezava med revščino in lastnostmi gospodinjstva je bila proučevana v številni tuji in 

domači literaturi. Najpogosteje je analiza narejena tako, da so skupaj z lastnostmi 

gospodinjstva proučevane tudi lastnosti posameznika. 

SURS opredeljuje gospodinjstvo kot družinsko ali katero drugo skupnost oseb, za katero je 

značilno, da prebiva skupaj ter porablja dohodke za osnovne življenjske potrebe (kot je 

stanovanje, hrana in ostale). Vsi člani gospodinjstva nujno stalno ne živijo v kraju, v katerem 

prebiva gospodinjstvo oziroma so lahko odsotni (do 6 mesecev) zaradi dela, šolanja ali iz 

drugih vzrokov in zato živijo drugje ali v Sloveniji ali pa v tujini. V anketo EU-SILC so zajeta 

samo zasebna gospodinjstva in osebe v teh gospodinjstvih. Torej osebe, ki prebivajo v 

skupinskih gospodinjstvih (kot so domovi za ostarele, socialnovarstveni zavodi, študentski 

domovi, zapori, samostani), niso zajete v raziskovanje.  

Tip gospodinjstva določamo v odvisnosti od števila odraslih oseb ter števila vzdrževanih 

otrok v gospodinjstvu, med katere uvrščamo otroke, stare manj kot 18 let, ter prav tako 

otroke, stare od 18 do 24 let, ki morajo biti delovno neaktivni in živijo pri starših ali enem od 

staršev. Otroci, starejši od 18 in mlajši od 24 let in delovno aktivni, pa se štejejo kot odrasle 

osebe. 

Kot člane gospodinjstva upoštevamo: 

 osebe, ki prebivajo v stanovanju in so med seboj sorodniki, 

 osebe, ki prebivajo v stanovanju in med seboj niso sorodniki, 

 najemnike, podnajemnike, 

 obiskovalce, 

 služabnike, služkinje, 

 osebe, ki so začasno odsotne (npr. zaradi počitnic, dela, izobraževanja ipd.), 

 otroke, ki pripadajo gospodinjstvu in so začasno odsotni zaradi izobraževanja, 

 osebe, ki so odsotne dlje časa, toda imajo z gospodinjstvom tesne vezi, 
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 začasno odsotne osebe, ki imajo z gospodinjstvom vezi, npr. oseba je v bolnici ali drugi 

instituciji. 

Narat idr. (2011) so na primer analizirali položaj enostarševskih družin v Sloveniji. Pri tem so 

uporabili sekundarne podatke, pridobljene iz Ankete o življenjskih razmerah (EU-SILC) in 

Revščine in socialne izključenost med družinami z otroki – materialni in nematerialni obraz 

revščine. »Enostarševske družine z otroki so tudi na področju nematerialnega položaja 

revščine in socialne izključenosti v slabšem položaju kot dvostarševske družine z otroki. 

Analiza je pokazala, da so enostarševske družine prikrajšane tako z vidika subjektivne 

zaznave revščine kot z vidika zdravstvenega stanja in socialnih opor.« (prav tam, 106) Nekaj 

dejstev, ki kažejo v prid temu, je: enostarševska gospodinjstva z otroki živijo v (precej) 

slabših stanovanjskih razmerah, enostarševska gospodinjstva z vsaj enim vzdrževanim 

otrokom pogosteje ocenjujejo, da s svojimi prihodki težko preživijo, nakupi na obroke ali 

druga nestanovanjska posojila pa večini predstavljajo veliko breme (prav tam, 105). 

Povezavo revščine z lastnostmi posameznika in lastnostmi gospodinjstva pa sta poleg 

Stropnik idr. (2010), ki smo jih obravnavali že pri predstavitvi osebnostnih lastnosti, v svoji 

raziskavi proučila tudi Nolan in Whelan (2010). Raziskala sta tudi povezanost oziroma odnos 

med dohodkovno revščino in materialno deprivacijo v dveh največjih regijah Belgije. Namen 

njune raziskave je tudi identifikacija faktorjev, ki vplivajo na tveganje revščine in deprivacije. 

Analiza socio-ekonomskih dejavnikov je bila narejena z multi logit modelom, pri čemer sta 

proučevala, ali posameznik spada med dohodkovno revne ali prikrajšane, hkrati dohodkovno 

revne in prikrajšane ter tiste, ki niso ne prikrajšani ne dohodkovno revni. Osredotočila sta se 

na gospodinjstva, kjer je vsaj en odrasel mlajši od 60 let in kjer glavni prejemnik dohodka ni 

upokojen. Upoštevane so bile tako lastnosti gospodinjstva kot posameznikove osebnostne 

lastnosti. Med lastnostmi gospodinjstva so upoštevani naslednji elementi: tip gospodinjstva, 

delovna intenzivnost gospodinjstva, lastniški status stanovanja, prisotnost posameznika s 

slabim oziroma zelo slabim zdravstvenim stanjem, pomanjkanje v gospodinjstvu z visoko 

izobraženim posameznikom. Med osebnostnimi lastnostmi pa so upoštevani spol, starost in 

status dejavnosti. Podobna analiza je bila izvedena tudi za evropske države, izvedli so jo 

Fusco, Guio in Marlier (2010). 

Podatki EU-SILC, ki so tudi mednarodno primerljivi, so bili v povezavi z revščino 

uporabljeni v številnih raziskavah. Pomembnost zbranih podatkov poudarjajo tudi Krell, Frick 

in Grabka (2015). V Eurostat-u (2013) ugotavljajo, da je potrošnja dobrin in storitev boljša 

mera od dohodka, ker naj bi bil ta bolj izpostavljen nihanjem (npr. zaradi kratkoročne 

brezposelnosti). Tovrstne fluktuacije niso nujno povezane s padcem življenjskega standarda, 

saj si lahko gospodinjstva pomagajo s prihranki oziroma jim pomagajo ostali družinski člani. 

Kar vodi do Friedmanove (1957) hipoteze trajnega dohodka, ki pravi, da so odločitve o 

potrošnji odvisne od dolgoročnega pričakovanega dohodka. Prav tako gospodinjstva z malo 

sredstvi podcenjujejo dohodek, medtem ko je poročanje o potrošnji bolj pravilno (korektno). 
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Proučevanje je usmerjeno v dohodek, izdatke in materialno prikrajšanost v Veliki Britaniji, za 

kar so uporabljene različne podatkovne baze (EU-SILC in Anketa o porabi gospodinjstev – 

APG), za druge države združitev obeh vrst podatkov ni mogoča (APG ni standardizirana 

oziroma dohodek ni zbran s podobnimi metodami). Uporabili so spremenljivke, ki se nanašajo 

tako na lastnosti gospodinjstva kot tudi osebnostne lastnosti, in sicer: spol, starost, zakonski 

stan, zunajzakonska skupnost, zaposlenost, regija, velikost gospodinjstva, število sob, 

lastništvo nepremičnine, posedovanje avtomobila, osebnega računalnika, vrsta bivališča, 

razpoložljiv letni dohodek, tip gospodinjstva. Ocena materialne prikrajšanosti je bila narejena 

z logistično regresijo, izdatkov pa z regresijsko enačbo. Kot značilni dejavniki za 

pojasnjevanje obeh odvisnih spremenljivk so se izkazali naslednji – regija, starost, lastništvo 

nepremičnine, vrsta bivališča, velikost gospodinjstva, posedovanje avtomobila ter razpoložljiv 

dohodek. Iz vidika stanovanjskega razmerja gospodinjstva (SURS 2013a) v Sloveniji velja, da 

so v precej večjem obsegu ogroženi tisti, ki živijo v najetih stanovanjih kot lastniki. 

Whelan in Maitre (2007) sta na primeru Irske naredila primerjavo med materialno 

prikrajšanostjo, revščino in ekonomsko ranljivostjo glede na uporabljene podatke, zbrane z 

anketo EU-SILC, in irskimi specifičnimi podatki o lastnostnih gospodinjstva in posameznika. 

Naredila sta logistično regresijo, kjer sta upoštevala podatke o zaposlitvenem statusu, 

zakonskem stanu, starostni skupini, izobrazbi, o urbanosti lokacije in lastništvu prebivališča. 

Pri primerjavi podatkov je prišlo do nekaterih razhajanj. S tovrstnimi raziskavami pa želita 

predvsem opozoriti oziroma pripomoči k temu, da bi še bolj izpopolnili anketo EU-SILC. 

WHO (2010) navaja štiri razloge, zakaj je revščina v ruralnih območjih (območjih kjer je 

poseljenost manjša) višja:  

 demografija (izseljevanje, izgnanstvo in urbanizacijo, protiurbanizacijo, staranje 

prebivalstva); 

 oddaljenost (pomanjkanje dostopa do infrastrukture in osnovnih storitev); 

 izobraževanje (pomanjkanje vrtcev, težave pri dostopu do primarnega in sekundarnega 

izobraževanja, neustrezne strategije za združevanje šol in nižjo kakovost izobraževanja);  

 trg dela (nižje stopnje zaposlenosti, višja dolgotrajna brezposelnost, večje število 

sezonskih delavec in nižje pokojnine, neusklajenost med delovnimi mesti in spretnostmi 

prebivalstva ter slaba dostopnost do delovnih mest). 

EK (2002) pa za ruralne regije Evrope navaja naslednje značilnosti: 

 nizke dohodke in porabo, ki so posledica nizke produktivnosti podeželskih dejavnosti (na 

katere vpliva slaba dostopnost do trgov, tehnologij in storitev); 

 neenakopravnost v lastništvu in dostopnost do produktivnih sredstev (vključno z 

zemljišči, kapitalom in podeželsko infrastrukturo); 

 slabe zdravstvene, izobraževalne in prehranske razmere na podeželju, ki omejujejo 

človeški kapital; 

 degradacija naravnih virov, ki zagotavljajo osnovo za preživljanje na podeželju; 



55 

 ranljivost za tveganja, vključno z naravnimi nesrečami, škodljivci in gospodarskimi šoki; 

in  

 šibka politična moč revnih na podeželju (manj političnega vpliva). 

Pare in Felson (2014) sta proučevala povezavo med neenakostjo, revščino in različnimi 

vrstami kriminala. Ugotovila sta, da v primeru, ko je revščina pod nadzorom, obstaja 

povezava med neenakostjo in napadom, ropom, vlomom in krajo.  

V povezavi z kriminaliteto, ki smo jo v okviru spremenljivke okolica vključili je raziskavo 

naredili tudi Bjerk (2008), ki je v osnovi proučeval kako je kriminalno vedenje povezano z 

revščino posameznika in revščino v soseščini. Raziskava kaže, da obstaja povezava med 

posameznikovo revščino in premoženjskimi in nasilnimi kaznivimi dejanji, poleg tega pa 

lahko vpliva tovrstno vedenje na posameznike, ki prebivajo v soseščini. Pomembnost 

mobilnosti, predvsem pomembno vlogo socialnega omrežja izpostavljata Chantarat in Barrett 

(2012), predvsem v povezavi z možnostjo izhoda iz ujetosti v revščino.  

V nalogi smo se na podlagi že narejenih analiz in lastnega mnenja odločili uporabiti naslednje 

spremenljivke, ki se nanašajo na lastnosti gospodinjstva: poseljenost območja, kjer 

gospodinjstvo prebiva (gosto, srednje, redko poseljeno), lastništvo nepremičnine, velikost 

gospodinjstva in velikost gospodinjstva na kvadrat, domača proizvodnja, okolica (hrup, 

onesnaženost okolja, kriminal, nasilje, vandalizem) in mobilnost (telefon, računalnik, avto). 

Podrobneje smo posamezne spremenljivke opisali v empiričnem delu naloge. 

4.3 Makroekonomski kazalniki v povezavi z revščino 

Makroekonomski kazalniki, ki smo jih proučili v raziskavi, so rast BDP za vsako posamezno 

statistično regijo ter slamnate spremenljivke za alpsko regijo (gorenjska), najbolj razviti regiji 

(osrednjeslovenska in goriška), statistične regije z najvišjim deležem sive ekonomije 

(spodnjeposavska, koroška, podravska, JV Slovenija), regije z najvišjo dodano vrednostjo v 

kmetijstvu (pomurska, notranjsko-kraška, spodnjeposavska in koroška) ter regije, ki mejijo na 

sosednje države, v katere v največji meri odhajajo na delo – v Avstrijo in Italijo (pomurska, 

podravska, koroška, gorenjska, goriška in obalno-kraška regija). Podrobneje smo jih opisali v 

empiričnem delu naloge. 

Med pomembnejše makroekonomske kazalnike v povezavi z revščino uvrščamo gospodarsko 

rast. Vztrajnostna rast namreč zmanjšuje revščino, saj naj bi bila glavni dejavnik zniževanja 

revščine prav pospešena gospodarska rast. Glede na pozitiven odnos med rastjo in 

zmanjšanjem revščine je bilo ugotovljeno, da je dvig dohodkov revnih sorazmeren s 

povišanjem povprečnih dohodkov. Dollar in Kraay (2002) sta ugotovila tudi pozitivno 

povezanost med BDP na prebivalca in povprečnim dohodkom na prebivalca za kar 137 držav. 

K trajnostnemu povečanju blaginje ter tudi kakovosti življenja pomembno vpliva tudi višja 

stopnja zaposlenosti. Zaposlovanje in kakovost zaposlovanja ter dostojnega dela so torej 
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ključnega pomena za zmanjševanje revščine in pri doseganju gospodarske rasti, predvsem pri 

gospodarski rasti, ki je v korist revnih (Ernst in Berg 2009). Pomembno povezavo med makro 

dejavniki, značilnimi za posamezne države, in materialnim pomanjkanjem pa so ugotovili tudi 

Bárcena-Martín idr. (2013), predvsem prek gospodarske rasti. Pomembnost povezanosti 

gospodarske rasti in revščine sta proučila še Eastwood in Lipton (2002), ki ugotavljata v 

katerih primerih gospodarska rast ugodno vpliva na zmanjšanje revščine. In sicer, rast, ki je 

lahko v škodo revnim je značilna za države, kjer se soočajo z visokimi stopnjami neenakosti. 

Za te države velja, da je rast v kmetijstvu, še posebej v škodo revnim. Izpostavljata, da ima 

zmanjšanje neenakosti zato poseben pomen. Adams (2004) na primeru 60 razvijajočih se 

držav ugotavlja, da gospodarska rast zmanjšuje revščino v razvijajočih se državah, vendar je 

stopnja zmanjšanja revščine odvisna od tega, kako je merjena gospodarska rast.  

Hull (2009) v povezavi z revščino in gospodarsko rastjo navaja:  

 Rast v zgolj enem gospodarskem sektorju se ne bo avtomatično prevedla v koristi za 

revne: velik pomen pripisuje profilu rasti (kjer se upošteva predvsem zaposlenost ali 

produktivnost), sektorski lokaciji revnih in obsegu mobilnosti med sektorji.  

 Da se rast, ki izvira iz zaposlenosti prevede v zmanjšanje revščine, mora biti ta rast v bolj 

produktivnem sektorju, kajti v nasprotnem primeru se zagotovi zmanjšanje revščine zgolj 

tistih, ki so zaposleni. 

 Potrebna je kvalitativna in kvantitativna analiza za posamezne države, da se opredelijo 

omejitve ustvarjanja delovnih mest, produktivnosti in mobilnosti ter za zagotovitev, da 

lahko revni sodelujejo pri več in boljših možnostih za zaposlitev.  

Ames idr. (2001) navajajo, da lahko poleg nizkih (in včasih tudi negativnih) stopenj 

gospodarske rasti, tudi drugi vidiki makroekonomske nestabilnosti težko obremenjujejo 

revne. Inflacija je na primer regresivni in obvezen davek, katerega breme običajno 

nesorazmerno nosijo tisti v nizkih dohodkovnih razredih, saj imajo revni večino svojega 

finančnega premoženja v obliki gotovine in ne v obrestovanih sredstvih. Prav tako so na 

splošno manj zmožni zaščititi dejansko vrednost svojih dohodkov in premoženja pred 

inflacijo. Poleg tega inflacija omejuje rast proizvodnje, kar vpliva tudi na tiste med revnimi, ki 

uporabljajo denar za gospodarske transakcije.  

Literatura je osredotočena tudi na učinkovitost političnih ukrepov, in sicer predvsem z 

namenom, da tisti, ki niso revni, ne padejo v past revščine in da revni ne ostanejo ujeti v 

stanju revščine (Szulc 2012; Layte in Whelan 2003). Koncept rasti v korist revnih je v največ 

primerih proučevan z vidika odnosa med gospodarsko rastjo, neenakostjo in revščino (El 

Ouardighi in Somun-Kapetanovic 2010). Na primeru balkanskih držav ugotavljata, da 

gospodarska rast ni bila v korist revnim, saj sta se revščina in socialna ogroženost v 

proučevanem obdobju (1989–2005) poslabšali.  

Duiella in Turrini (2014) sta pokazala, da socialni izdatki (predvsem tisti, ki niso namenjeni 

za pokojnine) prispevajo k omejitvi naraščanja revščine in so zaščiteni pred fiskalno 
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konsolidacijo. Prav tako opozarjata na povečanje revščine v času krize, ki se je pokazala 

predvsem s hudim materialnim pomanjkanjem in nizko stopnjo intenzivnosti dela v letu 2010. 

Tebaldia in Mohana (2010) sta pokazala, da gospodarstvo z robustnim sistemom, ki ima 

kakovostne institucije za nadzor korupcije, učinkovito vlado in stabilen politični sistem, lahko 

ustvari pogoje za spodbujanje gospodarske rasti, zmanjša konflikte distribucije dohodka in 

revščino. Pomembnost pravilno usmerjenih socialnih naložb poudarjajo Pintelon idr. (2013). 

Kajti v nasprotnem primeru, lahko tovrstna pomoč vodi k ustvarjanju novih oblik 

izključenosti.  

V povezavi s tem smo v nalogo uvrstili slamnate spremenljivke – rast BDP, regije z najvišjim 

deležem sive ekonomije, najbolj razvite regije ter tudi obmejne regije, saj imajo te 

spremenljivke povezavo tako z BDP oziroma doseganjem ali višanjem dohodkov.  

V povezavi z ostalimi makroekonomskimi vidiki gospodarstva, predvsem v povezavi s 

slamnato spremenljivko dodana vrednost v kmetijstvu, ki smo jih vključili v raziskavo, 

Whelan, Nolan in Maitre (2013) ugotavljajo, da na zmanjšanje revščine vplivajo rast v 

različnih sektorjih dela, zaposlenost in produktivnost. Zaposlitveno-intenzivna rast v 

sekundarnem sektorju (industrija, gradbeništvo, proizvodna obrt) je povezana z zmanjšanjem 

revščine, zaposlitveno intenzivna rast v kmetijstvu pa je značilno povezana s povečanjem 

števila revnih. Na drugi strani pa je produktivno intenzivna rast v kmetijstvu značilno 

povezana z zmanjšanjem revščine, in sicer preko povečanja sektorske produktivnosti ali preko 

prehoda delavcev v druge sektorje. Industrija tako predstavlja visoko produktivno delo, 

medtem ko kmetijstvo velja za nižje produktivno. S presečno analizo so ugotovili, da politika 

in institucionalno okolje vplivata na zmanjšanje revščine. Ferreira, Leite in Ravallion (2010) 

pa poudarjajo pomembnost rasti v storitvenem sektorju, saj naj bi le-ta bistveno bolj 

pripomogla k zmanjšanju števila revnih. Medtem ko naj bi rasti v kmetijstvu in industriji manj 

pripomogle k zmanjšanju revščine. 

Krstić in Sanfey (2007) pa na primeru Bosne in Hercegovine ugotavljata, da so posamezniki, 

ki delajo zgolj v neformalnem sektorju, v primerjavi z uradno zaposlenimi bolj izpostavljeni 

tveganju revščine, neenakosti v zaslužku ter nižji stopnji zadovoljstva v življenju. 

Ugotavljata, da kljub temu, da neformalni sektor pomaga ljudem k boljšemu socialnemu 

statusu, zaposlenost zagotavlja boljše možnosti za blaginjo in boljše počutje posameznika.  

Neef (2002) poudarja pomembnost neformalnega dela pri zmanjševanju revščine v Romuniji. 

Trdi, da je posameznikom, ki kombinirajo formalno in neformalno delo, večinoma uspelo 

ubežati revščini, saj so v boljšem položaju, kajti neformalne dejavnosti dvigujejo njihov 

življenjski standard. 
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5 PREVERJANJE DELEŽEV REVŠČINE IN OCENA S PROBIT MODELOM 

V empiričnem delu doktorske disertacije prikazujemo metode zbiranja podatkov, vzorec ter 

opis v analizo vključenih spremenljivk. Prikazane so metode in analiza podatkov ter prikaz in 

interpretacija rezultatov. 

5.1 Uporabljeni podatki 

Za analizo stopnje tveganja revščine po statističnih regijah v Sloveniji smo uporabili podatke 

iz EU-SILC (Statistics on Income and Living Conditions) ankete, ki jih v Sloveniji zbira 

SURS. Nekateri obdelani podatki so objavljeni v Statističnih informacijah, Statističnem 

letopisu in na spletni strani www.stat.si. Do neobdelanih podatkov smo dostopali v varni sobi 

SURS-a, kjer smo opravili tudi vse potrebne izračune. SURS nam je namreč omogočil 

dostopnost do mikropodatkov EU-SILC, saj so ti zaupne narave in je dostop do njih omejen 

na univerze, raziskovalne inštitute, državne statistične urade, centralne banke znotraj EU ter 

Evropsko centralno banko. 

5.2 Anketa EU-SILC 

Raziskovanje EU-SILC je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz anketnega vprašalnika in 

administrativnih ter registrskih podatkov (Finančna uprava RS: dohodnina in drugi viri; 

Zavod RS za zaposlovanje: nadomestila za brezposelne, denarna pomoč, register 

brezposelnih; Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti: družinski 

prejemki, socialni prejemki; Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja: kmetijske 

subvencije; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: pokojnine in drugi viri; Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije: status neaktivnih oseb; Ministrstvo za notranje zadeve: 

Centralni register prebivalstva in Evidenca gospodinjstev; Statistični register delovno 

aktivnega prebivalstva in Sestava prebivalstva sta lastna vira SURS-a). Podatki, vezani na 

dohodek ter nekatere druge informacije, so pridobljeni iz obstoječih registrov in 

administrativnih evidenc. Ti podatki so nato povezani s tistimi, ki so pridobljeni z 

vprašalnikom. Registri in administrativni viri so uporabljeni predvsem z namenom 

razbremenitve anketirancev.  

Glavni namen ankete EU-SILC je pridobiti podatke o socialni vključenosti, ki ni odvisna 

zgolj od dohodkov gospodinjstva, ampak tudi od drugih dejavnikov, kot so stanovanjske 

razmere, dostopnost do zdravstvenih storitev ipd. Anketa EU-SILC je vir podatkov za 

ugotavljanje različnih vidikov revščine in materialne prikrajšanosti prebivalstva Slovenije. 

Zagotavlja podatke o širšem pojmovanem materialnem in socialnem položaju prebivalstva. 

Zbrani podatki so strogo zaupni in osebni. Ta anketa je bila v Sloveniji in drugih novih 

državah članicah EU (razen Malte) prvič izvedena leta 2005 (pri nas jo je izvedel SURS). 

Pred uvedbo ankete EU-SILC so bili vir za izračun omenjenih kazalnikov v Sloveniji podatki, 

http://www.stat.si/
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pridobljeni iz raziskovanja APG. Podatki ankete EU-SILC so mednarodno primerljivi, saj je 

anketa uporabljena v vseh državah EU, po uredbi je tovrstno raziskovanje obvezno za vse 

države članice EU, podatke za vse države objavlja Eurostat. 

5.3 Vzorec EU-SILC 

Vzorčni okvir raziskovanja Življenjski pogoji (SILC) je Centralni register prebivalstva (CRP). 

Poleg tega so uporabljeni še viri podatkov iz Registra nepremičnin, Registra gospodinjstev ter 

podatki iz anket iz prejšnjih let. Naključno so nato izbrane osebe, ki morajo biti stare vsaj 16 

let ter so v času izbire enot v vzorec prebivalci RS ter ne živijo v institucijah (skupinskih 

gospodinjstvih). Ko je določena oseba izbrana v vzorec, se anketira vse člane gospodinjstva, v 

katerem ta prebiva.  

Anketa je panelna. Gospodinjstva so anketirana štiri zaporedna leta, zbiranje podatkov pa 

poteka enkrat na leto. Vzorec je razdeljen na štiri podrejene vzorce, tako se vsako leto četrtina 

vzorca izloči in se določijo nove osebe, ki bodo anketirane. Podatki morajo biti izbrani le v 

gospodinjstvih, v katerih živijo izbrane osebe, in ne v katerih drugih gospodinjstvih. Tudi na 

vprašalnik vedno odgovarja le izbrana oseba, ne katera koli druga. Velikost vzorca za 

presečne podatke je 3750 gospodinjstev oziroma 9000 oseb, starih 16 let ali več, in za časovne 

serije 2750 gospodinjstev in 6750 posameznikov. Organizacijske in tehnične podrobnosti 

glede zbiranja podatkov (časovnica in najmanjša učinkovita velikost vzorca) so opredeljene v 

Uredbi (EK) št. 1553/2005 (Ur. l. EU, L 255) in Uredbi (EK) št. 1791/2006 (Ur. l. EU, L 363) 

Evropskega parlamenta in Sveta. 

5.4 Metoda zbiranja podatkov in uporabljena baza podatkov 

Metode zbiranja podatkov temeljijo na sekundarnem viru podatkov. Sekundarni podatki so 

podatki, ki so bili z nekim drugim namenom (viri podatkov so SURS, Eurostat, OECD) zbrani 

že v preteklosti. Uporaba sekundarnih podatkov v pojasnjevalnih raziskovalnih načrtih je 

priporočljiva izbira, ker ima številne prednosti (npr. nizke stroške, reprezentativne podatke in 

hiter dostop do podatkov), kljub temu pa je pri uporabi tovrstnih podatkov potrebna določena 

mera metodološke previdnosti (na primer pri izbiri indikatorjev, izbiri udeležencev in starosti 

podatkov). 

Bazo podatkov ankete EU-SILC nam je zagotovil SURS za obdobje 2005–2012. Do nje smo 

lahko dostopali iz varne sobe na sedežu SURS v Ljubljani. Uporabljeni podatki so zbrani z 

anketo EU-SILC, ki jo opravlja SURS, in sicer za obdobje sedmih referenčnih let, 2005–

2012. V vsakem referenčnem letu so uporabljeni podatki za približno 9000 v vzorec izbranih 

gospodinjstev in za približno 25000 posameznih članov gospodinjstva, za vsa leta skupaj torej 

199881 proučevanih posameznikov. Podatki so neuravnoteženi ter panelni. Značilnost 

panelnih podatkov je, da so opazovanja izvedena v različnih časovnih obdobjih in v istem 
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časovnem obdobju na več enotah. Neuravnoteženi podatki se pojavijo, ker v posameznih letih 

ne gre nujno za iste enote, kajti vsako leto je vzorčenje ponovljeno, ne nujno na istih enotah. 

Vzorec je kljub temu vsako leto enako reprezentativen. Vprašanja ankete EU-SILC so 

dostopna na strani SURS-a za vsa leta (Eurostat 2016a). 

5.5 Metode analize podatkov in preizkušanja hipotez 

Z anketo EU-SILC pridobljene podatke smo analizirali s statističnim programom Stata 

(verzija 9.0). Uporabili smo uporabili naslednje statistične preizkuse in metode: 

 preizkuse deležev, 

 korelacijsko matriko – Pearsonov koeficient korelacije, 

 letni verižni indeks, 

 probit model. 

S preizkusi deležev smo v začetni fazi preverjali, ali je stopnja tveganja revščine med 

različnimi skupinami prebivalstva znotraj in med regijami enaka oziroma ali med različnimi 

skupinami prebivalstva obstajajo statistično značilne razlike, kar predstavlja osnovo za naše 

nadaljnje raziskovanje. S preizkusom preverjamo, ali se deleži dveh ali več neodvisnih 

vzorcev (skupin) med seboj razlikujejo glede na določeno lastnost (Oliveira idr. 2015). 

Preizkus verjetnosti izhaja iz t-preizkusa. Z uporabo tega preizkusa preverjamo, ali je razlika 

dveh deležev enaka: HO: p1 = p2 oziroma ali je njuna razlika različna od nič: H1: p1 ≠ p2. 

Interval zaupanja v primeru analize razlike dveh deležev je v tem primeru enak: 

, 

kjer je  in izračunan iz inverzne standardne normalne kumulativne porazdelitve.  

Preizkus razlike dveh deležev populacije uporablja normalno porazdeljeno preizkusno 

statistiko, dobljeno iz: 

, kjer je 

, 

ter x1 in x2 predstavljata skupno število »uspešnih« v obeh vzorcih (Acock 2014). 

S korelacijsko analizo proučujemo linearno povezanost med odvisno in pojasnjevalno 

spremenljivko ali med več pojasnjevalnimi spremenljivkami. Ugotavljali smo neodvisnost 
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med stopnjo tveganja revščine in v analizo vključenimi pojasnjevalnimi spremenljivkami 

(lastnosti posameznika, gospodinjstvo, v katerem prebiva, in makroekonomski kazalniki). 

Korelacijski koeficient, ki ga dobimo kot rezultat analize, lahko zavzame vrednosti od –1 do 

+1. Predznak nam pove smer linearne povezanosti med spremenljivkama, absolutna vrednost 

pa stopnjo linearne odvisnosti. Rezultate smo prikazali v prilogi 2. 

Hipotezo 1, da se revščina po statističnih regijah v Sloveniji povečuje, kar je sicer v nasprotju 

s postavljenim ciljem tako Slovenije kot celotne EU, smo skušali potrditi z letnim verižnim 

indeksom. Za ugotavljanje statističnih razlik po letih oziroma ugotavljanje, ali se stopnja 

tveganja revščina v proučevanem obdobju povečuje, smo uporabili letni verižni indeks. 

Z oceno probit modela smo preverjali hipoteze 2, 3 in 4. Povezanost med odvisno 

spremenljivko yit in neodvisnimi spremenljivkami xit smo ocenili z mnogočlenskim vrstilnim 

probit modelom slučajnih individualnih učinkov za panelne podatke. 

Analiza je izvedena na osnovi panelnih podatkov, saj so podatki, zbrani z anketo EU-SILC, 

panelno urejeni. Hkrati lahko torej uporabimo tako presečne podatke kot tudi časovne vrste. 

Presečna komponenta je v našem primeru enolično določena s posameznikom in njegovim ID, 

časovno komponento pa določa leto (obdobje 2005–2012). Ena od poglavitnih prednosti 

panelne analize pred analizo časovnih vrst je, da z upoštevanjem tako časovne dinamike kot 

heterogenosti opazovanih enot omogoča izločanje učinkov manjkajočih spremenljivk iz 

modela. Odvisno spremenljivko označimo z yit, kjer indeks i predstavlja presečno 

komponento, indeks t pa časovno. 

Za ocenjevanje modela smo uporabili probit model dejavnikov, ki je metoda za ocenjevanje 

modelov, kjer je odvisna spremenljivka kategorična in zavzame le dve vrednosti, označenimi 

z 0 in 1. Pri analizi panelnih podatkov imamo na razpolago dve možnosti, in sicer da 

uporabimo model s stalnimi ali slučajnimi učinki (fixed or random effects model). Pri 

odločitvi, kateri binarni logistični model uporabiti, smo se oprli na Hausmanov preizkus 

(priloga 3), ki predpostavlja, da med modeloma ni bistvenih razlik. Z ničelno domnevo 

preverjamo, ali so individualni učinki nepovezani s pojasnjevalnimi spremenljivkami. Če s 

preizkusom dokažemo značilno razliko med ocenami obeh modelov, to pomeni, da lahko 

zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo sklep, da model s slučajnimi spremenljivkami ni 

primeren za nadaljnjo analizo. Hausmanov preizkus namreč preverja hipotezo, da sta oceni 

enaki (Kennedy 2008). Kljub temu, da preizkus za naš model predlaga model s stalnimi 

učinki, smo v disertaciji uporabili model s slučajnimi spremenljivkami, saj je pojasnjevalna 

moč modela večja. Clark in Linzer (2015) namreč navajata, da je v nekaterih primerih 

pristranski model s slučajnimi učinki primernejši kot nepristranski s stalnimi, če prvi 

zagotavlja zadostno zmanjšanje variance nad drugim. Hausmanov preizkus ne oceni ta »trade-

off«.  
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Model s slučajnimi učinki se je izkazal za učinkovitega tudi z Breusch-Paganovim 

Lagrangevim preizkusom, ki preverja prisotnost slučajnih učinkov. Zavrnili smo (p = 0,000) 

ničelno domnevo, da je varianca enaka 0, ter sprejeli alternativno hipotezo, da so prisotne 

značilne razlike. Statistično značilen rezultat preizkusa, ki smo ga dobili, nam pove, da 

uporaba preproste regresijske funkcije ni najprimernejša, ni pa to indikator, ki bi pokazal, da 

je model s slučajnimi učinki boljši od modela s stalnimi učinki (priloga 4). 

V raziskavi smo na podlagi podatkov EU-SILC proučevali dejavnike, ki vplivajo na večjo ali 

manjšo verjetnost, da odvisna spremenljivka, v naši raziskavi stopnja tveganja revščine, 

zavzame vrednost 1, torej da je posameznik reven, odvisna spremenljivka pa zavzame 

vrednost 0, če posameznik ni reven. Pričakovano vrednost dihotomne spremenljivke lahko 

zapišemo kot verjetnost, da zavzame vrednost 1 (Schmidheinly 2016): 

E(yit) = 0 * P (yi = 0) + 1 * P (yi = 1) = P (yi = 1). 

Linearno regresijsko funkcijo pa lahko zapišemo kot: 

 

 

in jo poimenujemo linearni verjetnostni model.  

Binarni odzivni modeli neposredno opisujejo verjetnosti odziva P(yi = 1) odvisne 

spremenljivke yit. Proučimo vzorec N-neodvisnih in enako porazdeljenih (i.i.d.) opazovanj 

i = 1, …, N-odvisne slamnate spremenljivke yit in (K + 1) – dimenzionalni vektor  

pojasnjevalnih spremenljivk, vključujoč konstanto. Potem je verjetnost, da odvisna 

spremenljivka zavzame vrednost 1, enaka 

, 

kjer je β (K + 1) dimenzionalni vektor stolpcev parametrov in 

 

enojni linearni indeks. Transformacijska funkcija F preslika enojni linearni indeks v [0, 1] in v 

splošnem zagotovi, da 
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Probit model predpostavlja, da je transformacijska funkcija F kumulativna porazdelitvena 

funkcija (CDF – cumulative distribution function) standardizirane normalne porazdelitve. 

Probit model lahko zapišemo kot: 

 

kjer Φ predstavlja kumulativno porazdelitveno funkcijo standardizirane normalne 

porazdelitve, ϕ pa gostoto verjetnosti (PDF – probability density function). 

Alternativna razlaga probit modela je predstavljena z uporabo latentne spremenljivke , ki ni 

opazovana spremenljivka in jo lahko zapišemo kot linearno funkcijo: 

, . 

Latentno spremenljivko lahko interpretiramo kot spremembo koristnosti, v primeru izbire 

yi = 1 oziroma 0. V našem primeru to pomeni, da nam latentna spremenljivka meri 

spremembo koristnosti osebe pod pragom tveganja revščine. Posameznik, ki je pod tem 

pragom, zavzema vrednost yi = 1 v primeru, da je , ter yi = 0, v primeru, ko zavzema 

. Če predpostavimo, da so posamezna opazovanja (xi, yi) i.i.d. (independent and 

identically distributed), da je pojasnjevalna spremenljivka eksogena in da so ostanki 

porazdeljeni z normalno porazdelitvijo, dobimo: 

 

Potem je verjetnost, da posameznik zavzema vrednost 1 (oziroma se nahaja pod pragom 

tveganja revščine), prikazana z naslednjo enačbo (Schmidheinly 2016): 

 

Probit model dobimo v primeru, da je . Prav tako velja, da in nista določeni, zato 

ocenimo zgolj njuno razmerje . 

Parametrov β, za razliko od linearnega regresijskega modela, ne moremo neposredno 

interpretirati kot mejnih učinkov na odvisno spremenljivko yi. V splošnem nas zanima mejni 

učinek spremembe xik na pričakovano vrednost opazovane spremenljivke yi, kar lahko 

zapišemo kot: 
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Mejni učinki so odvisni od značilnosti vseh xik za opazovanja i. Mejni učinek za vsakega 

posameznika je tako drugačen. Obstaja več možnosti, kako povzeti in prikazati rezultate. 

Značilnost probit modela je, da je ocenjen z metodo največjega verjetja (ML). Metoda 

predpostavlja neodvisnost opazovanj. Preko odvoda funkcije verjetja po iskanih parametrih 

ter enačenjem tega odvoda z nič pa s probit modelom pridemo do vrednosti parametrov, ki 

maksimirajo funkcijo verjetja. Rezultat za probit model lahko predstavimo kot: 

 

ML-cenilka β je konsistentna in asimptotično normalno porazdeljena. Približek porazdelitve v 

velikih vzorcih lahko zapišemo kot: 

A 

, 

kjer je  ocenjen po eni izmed standardnih ML-procedur (Inverzna Hessejeva matrika, 

Eicker-Huber-White-Sandwich metoda idr). Ocena probit modela z ML temelji na 

predpostavki, da so latentne napake normalno porazdeljene in homoskedastične. ML-cenilka 

je namreč nekonsistentna v primeru heteroskedatičnosti in robustna kovariančna cenilka je ne 

more razrešiti. 

V raziskavi je uporabljen probit model, pri katerem nas zanima zgolj (pozitiven oziroma 

negativen) vpliv na to, da se posameznik znajde pod pragom tveganja revščine (yi = 1). 

OLS-model v primerjavi s probit modelom, kadar proučujemo modele z binarnimi 

vrednostmi, daje podobne rezultate. 

5.6 Probit model dejavnikov, ki vplivajo na status revnega 

Podatke, pridobljene iz EU-SILC, ki vplivajo na to, ali je posameznik reven ali ne, smo 

razdelili v dve skupini, in sicer na podatke, ki opisujejo lastnosti posamezne, v vzorec izbrane 

osebe, in podatke, ki se nanašajo na celotno gospodinjstvo, iz katerega anketirana oseba 

izhaja. V nadaljevanju je model nadgrajen še z makroekonomskimi kazalniki, ki so merjeni za 

posamezno statistično regijo v Sloveniji in so za vsakega posameznika v določeni statistični 
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regiji enaki. Stopnja tveganja revščine je izražena kot delež (odstotek) oseb, ki živijo v 

gospodinjstvih z ekvivalentnim razpoložljivim dohodkom pod pragom tveganja revščine. 

V tem poglavju prikazujemo dejavnike, ki vplivajo na to, ali je posameznik reven ali ne. 

Analiza dejavnikov revščine posameznika pomeni ugotavljanje vzrokov in njihovih 

značilnosti, ki vplivajo na verjetnost, da je posameznik pod pragom stopnje tveganja revščine, 

proučevano po statističnih regijah v Sloveniji. Analiza obravnava hipoteze 2, 3 in 4, ki se 

nanašajo na dejavnike revščine posameznika, kjer so upoštevane tako lastnosti osebe kot tudi 

gospodinjstva, model pa je nadgrajen še z makroekonomskimi kazalniki po posameznih 

statističnih regijah v Sloveniji. Posebnost tega dela raziskave se nanaša na značilnosti 

podatkov, ki smo jih uporabili v analizi, in značilnosti uporabljene metode. Model je 

zastavljen tako, da odvisna spremenljivka zavzema vrednost 1, če je posameznik opredeljen 

kot reven (pod pragom tveganja revščine). Če pa proučevana oseba ni revna (nad pragom 

tveganja revščine), potem odvisna spremenljivka zavzema vrednost 0. Izid posameznika je pri 

tovrstni metodi tako dvojen. 

5.7 Opredelitev stopnje tveganja revščine 

Vprašanje ankete EU-SILC (SURS 2015b), ki se nanaša na opredelitev, ali je posameznik 

reven, se glasi: »Ali lahko poveste, kolikšen je skupni neto mesečni dohodek vseh članov 

vašega gospodinjstva?« Na podlagi tega je potem glede na prilagojeno OECD-jevo 

ekvivalenčno lestvico (OECD 2013b) izračunano, ali se posameznik nahaja nad pragom 

tveganja revščine (ni reven) ali pod pragom tveganja revščine (je reven). 

5.7.1 Lastnosti posameznika 

Vprašalnik EU-SILC zajema vprašanja o točno izbrani osebi iz gospodinjstva. Posamezno 

osebo se anketira štiri zaporedna leta. Lastnosti posameznika, izhajajoč iz ankete, ki smo jih 

uporabili v raziskavi, so opisane v nadaljevanju. 

Uporabili smo podatke o starosti (Starost), ki smo jih preoblikovali iz vprašanja EU-SILC, ki 

se nanaša na datum rojstva. V probit modelu smo uporabili tudi spremenljivko starost na 

kvadrat, saj se je izkazalo, da ima lahko značilen vpliv in da se vpliv spremenljivke po 

določenem letu obrne (Reinstadler in Ray 2010). Pričakujemo, da bo imela spremenljivka 

starost v probit modelu negativen vpliv, saj predvidevamo, da se z leti verjetnost, da bo 

posameznik reven, zmanjšuje, medtem ko mislimo, da bo imela spremenljivka starost na 

kvadrat pozitiven vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, saj vemo, da so starejši bolj 

dovzetni za revščino. Naslednja spremenljivka, ki smo jo uporabili in spada pod lastnosti 

posameznika, je spol (Spol). Spremenljivko smo oblikovali na naslednji način: če je 

posameznik moškega spola (M), spremenljivka zavzema vrednost 1, če je ženskega (Ž), pa 0. 

Ženske v splošnem veljajo za bolj ogrožene. To predpisujemo v največji meri temu, da ženske 
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v povprečju zaslužijo manj kot moški, kar posledično vpliva tudi na nižjo višino pokojnine ter 

slabši finančni položaj v starosti. Pri tem pa je treba omeniti še, da ženske v povprečju živijo 

dlje, zato je tako njihov položaj še bolj skrb vzbujajoč. Ženske tudi v večjem številu skrbijo za 

otroke, so v večji meri zaposlene za določen čas, pogodbeno ali pa za skrajšani delovni čas, to 

pa vse vpliva na njihov slabši materialni in finančni položaj v primerjavi z moškimi.  

Uporabili smo tudi spremenljivko status zveze, kjer smo proučili posameznike, ki so poročeni 

(Poročen), samski (Sam), ločeni (Ločen) oziroma ovdoveli (Vdovec). Samski, ločeni oziroma 

ovdoveli težje prenašajo finančno breme, še posebej če so to posamezniki, ki so ostali sami z 

mladoletnimi otroki. Zato v probit modelu pričakujemo, da bo verjetnost teh skupin, da so 

revni, pozitivna.  

Med pomembne dejavnike, ki lahko vplivajo na stopnjo tveganja revščine, uvrščamo tudi 

državo, v kateri je posameznik rojen (DržavaRoj). Preverili smo vpliv, če je posameznik rojen 

v Sloveniji; v tem primeru zavzema spremenljivka vrednost 1, če je rojen kjer koli izven 

Slovenije, zavzema spremenljivka vrednost 0. Pričakujemo, da bo imela spremenljivka 

negativen predznak, saj vemo, da je v Sloveniji veliko zaposlenih, ki prihajajo iz držav bivše 

Jugoslavije, opravljajo predvsem nizko kvalificirana dela (gradbeništvo, čiščenje), ki so 

povečini slabo plačana, zaposleni so po pogodbah za določen čas, kar vpliva na njihov slabši 

položaj v primerjavi s tistimi, ki so rojeni v Sloveniji.  

Med pomembne indikatorje pri proučevanju revščine uvrščamo doseženo stopnjo izobrazbe. 

Posameznike smo obravnavali tako, da smo jih porazdelili v tri skupine, in sicer tiste z 

doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj (Prim), tiste z doseženo srednješolsko izobrazbo 

(Sek) ter tiste z višješolsko in višjo izobrazbo (Ter). Izobrazba velja za enega izmed 

najmočnejših orodij v boju proti revščini. Velja pa tudi, da posamezniki, ki izhajajo iz revne 

družine, zaradi razmer, v katerih živijo, težko pridejo do ustrezne izobrazbe. Predvsem tisti z 

doseženimi nižjimi stopnjami izobrazbe so bolj izpostavljeni tveganju revščine, zato 

pričakujemo, da se bo verjetnost posameznikov, da so revni, predvsem tistih z doseženo 

primarno stopnjo izobrazbe, povečevala, medtem ko za tiste z doseženo terciarno stopnjo 

pričakujemo obratno povezavo.  

Vpliv zaposlenosti smo proučili tako, da smo pogledali vpliv na revščino, če je oseba 

zaposlena (Zaposl), brezposelna (Brezposeln), upokojena (Upok) ali ima status neaktivnega 

člana (Drugo), kamor uvrščamo dijake, študente, tiste, ki se nadalje izobražujejo, opravljajo 

neplačano prakso, tiste, ki so trajni invalidi in/ali nesposobni za delo, služijo obvezen vojaški 

rok, tiste, ki opravljajo gospodinjska dela in varstvo, ter druge neaktivne osebe. Največkrat 

zaposlenost pojmujemo kot izhod iz revščine, vendar vedno ni tako. Revščina zaposlenih je 

postala resen problem predvsem od nastopa finančne in gospodarske krize naprej. To 

pripisujemo predvsem zamudam v plačilih in neplačilom za opravljeno delo, nezadostni višini 

minimalne plače, ki ni dovolj za celotno gospodinjstvo idr. Predhodne raziskave dokazujejo, 

da imajo socialna država in ureditev področja trga dela oziroma delovnopravna zakonodaja 
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pomembno vlogo pri pojavnosti in obsegu revščine. Med najbolj problematičnimi je revščina 

zaposlenih, saj je ni moč popolnoma raziskati, ker jo je zaradi pojavnosti nezakonito 

zaposlenih težko popolnoma odkriti (Leskošek 2018). Na tem mestu velja omeniti tudi vpliv 

sive ekonomije, kajti v Sloveniji beležimo velik delež »dela na črno«. Med tistimi, ki naj bi 

bili v največji meri udeleženci tega trga (Kukar 1995), so predvsem mladi, ki se še 

izobražujejo (študenti), delovno sposobno, ampak neaktivno prebivalstvo (gospodinje, 

upokojenci, drugi neaktivni), registrirane nezaposlene osebe, zaposleni in samozaposleni. 

Med makroekonomskimi kazalniki smo proučili tudi, ali visoka stopnja sive ekonomije, ki jo 

pripisujemo določenim statističnim regijam v Sloveniji, vpliva na revno osebo. 

Ker se dandanes pojavlja vse več zaposlitev za določen čas in s tem negotovost glede 

nadaljnje zaposlitve, smo preverili še, kakšen je vpliv na verjetnost, da se posameznik znajde 

pod pragom tveganja revščine, če ima pogodbo o zaposlitvi (Pogodba) za določen čas 

(vrednost spremenljivke 0) oziroma za nedoločen čas (vrednost spremenljivke 1). V 

ocenjenem probit modelu pričakujemo, da bodo verjetnosti za posameznike s pogodbo za 

določen čas pozitivne, kar pomeni, da pri teh osebah pričakujemo večje verjetnosti za 

izpostavljenost tveganju revščine.  

Na to, ali je posameznik reven, lahko pomembno vpliva tudi njegovo zdravstveno stanje, zato 

smo v analizo vključili tudi spremenljivko, ki meri splošno zdravstveno stanje posameznika. 

Vsak posameznik v vprašalniku sam oceni, kakšno misli, da je njegovo zdravstveno stanje, 

zato je ta ocena dokaj subjektivna. Na voljo imajo petstopenjsko lestvico, in sicer 1 izberejo 

posamezniki, ki ocenjujejo svoje zdravje kot zelo dobro, 2 tisti z dobro, 3 srednje, 4 izberejo 

tisti, ki svoje zdravje ocenjujejo kot slabo in 5 zelo slabo. Pričakujemo, da imajo posamezniki, 

ki ocenjujejo svoje zdravstveno stanje kot dobro, manjšo verjetnost tveganja revščine.  

5.7.2 Lastnosti gospodinjstva 

Spremenljivke, ki smo jih uporabili v raziskavi in se nanašajo na gospodinjstvo, so opisane v 

nadaljevanju. Izbrane so na podlagi že dosedanjih raziskav in naše lastne ocene, da bi lahko 

prispevale k pojasnitvi stopnje tveganja revščine po statističnih regijah v Sloveniji. 

Kot pojasnjevalno spremenljivko smo uporabili število članov v družini (VelikostGos), kajti 

med najbolj ogrožene za tveganje revščine glede na velikost in sestavo gospodinjstva spadajo 

enočlanska ter enostarševska gospodinjstva z najmanj enim vzdrževanim otrokom, za 

nekoliko manj ogrožene pa veljajo pari z enim ali dvema vzdrževanima otrokoma in pari brez 

otrok. Prav tako velja, če primerjamo gospodinjstva glede na zaposlenost delovno sposobnih 

članov, da so gospodinjstva z brezposelnimi in z otroki ogrožena v precej večjem obsegu kot 

primerljiva gospodinjstva brez otrok. Preverili smo tudi kvadrat spremenljivke velikost 

gospodinjstva (VelikostGos2). V različnih raziskavah (Virola in Martinez 2007; Reinstadler 

in Ray 2010) se je izkazalo, da sicer velikost gospodinjstva negativno vpliva na verjetnost 
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stopnje tveganja revščine, medtem ko kvadrat povečuje to verjetnost, kar si razlagamo, kot da 

obstaja neka meja, od katere so družine z več otroki bolj izpostavljene tveganju revščine. 

Proučili smo, ali na stopnjo tveganja revščine značilno vpliva poseljenost območja, kjer 

gospodinjstvo prebiva. Spremenljivko smo razdelili na območja z gosto poseljenostjo 

(GostoPosel), to so območja, ki imajo gostoto poseljenosti več kot 500 prebivalcev na 

kvadratni kilometer in kjer je celotna populacija na območju večja od 50.000; vmesno 

področje, kjer je poseljenost večja od 100 prebivalcev na kvadratni kilometer, celotna 

populacija pa mora na tem območju prav tako presegati 50.000 naseljenih (SrednjePosel), ter 

redko naseljeno območje, ki pa je tisto, ki ga ne uvrščamo v ostali dve skupini (RedkoPosel). 

Med območja, ki so zelo redko poseljena, običajno spadajo tudi zelo slabo povezani kraji, kar 

lahko pripomore k temu, da posamezniki teže ustvarjajo dohodek zase in za svojo družino 

(težji dostop do trga dela). Pričakujemo, da bo v teh območjih verjetnost, da bo posameznik 

reven, pozitivna oziroma višja.  

V povezavi s stanovanjskimi razmerami smo se osredotočili predvsem na okolje (Okolica), v 

katerem živijo gospodinjstva, in sicer smo uporabili podatke glede težav z zunanjim hrupom 

(promet, podjetja, tovarne itd.), težav z onesnaženostjo okolja, umazanijo ali drugimi 

okoljskimi težavami (npr. dim, prah, smrad ali onesnažena voda), težav s kriminalom, 

nasiljem ali vandalizmom in podobno. Spremenljivko smo oblikovali tako, da smo sešteli vse 

vrednosti spremenljivke ter izračunali povprečje. Neugodno okolje bivanja bi lahko privedlo 

do slabših razmer za bivanje, slabšega zdravstvenega stanja ali slabega vedenjska vpliva 

okolja na posameznika. Vse to bi lahko vodilo do večjega tveganja za revščino. Kljub temu 

smo bili pri tej spremenljivki nekoliko skeptični, saj Slovenija velja za varno državo, kjer 

nimamo velikih težav z onesnaženostjo in hrupom. 

Posedovanje trajnih potrošnih dobrin je pomemben vidik življenjskih razmer in tudi kakovosti 

samega življenja gospodinjstev in posameznikov, saj te omogočajo vključenost posameznikov 

v običajne načine življenja (kot na primer komunikacija in povezanost s svetom). Preverili 

smo, ali na stopnjo tveganja revščine vpliva razpolaganje z nekaterimi trajnimi potrošnimi 

dobrinami. Vemo, da se večina dohodka revnih porabi za nakupe življenjskih potrebščin, in 

sicer za hrano in pijačo, izdatke za transport in za stanovanje (voda, elektrika, plin ipd.). S 

posedovanjem vsaj treh ali več od skupno devetih elementov trajnih življenjskih dobrin oz. 

ekonomskih obremenitev gospodinjstva merimo tudi stopnjo materialne prikrajšanosti. V 

analizo so vključeni podatki o mobilnosti gospodinjstva, in sicer, ali gospodinjstvo poseduje 

osebni avtomobil, telefon in računalnik (UMAR 2014). Spremenljivko smo poimenovali 

mobilnost gospodinjstva (Mobilnost). Povezujemo jo z večjo informiranostjo in dostopnostjo 

do trga dela. Vključene spremenljivke posedovanje avtomobila, telefona in računalnika smo 

sešteli in izračunali povprečje. Zato pričakujemo, da bo verjetnost bolj mobilnih 

posameznikov, da bodo revni, negativna.  
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Prav tako nas zanima tudi, ali na stopnjo tveganja revščine vplivata domača proizvodnja in 

proizvodnja za lastne potrebe (zelenjava, sadje, meso in pijača). Pri tem je upoštevana samo 

proizvodnja, ki je hkrati tudi porabljena znotraj proučevanega gospodinjstva, niso pa 

upoštevane kakršne koli storitve gospodinjstva in proizvodnja, namenjena za prodajo. 

Spremenljivka zavzema vrednost 1, če se gospodinjstvo ukvarja z domačo proizvodnjo 

(DomaProiz). Pričakujemo, da bo imela domača proizvodnja negativen vpliv na stopnjo 

tveganja revščine, saj lahko pripomore k boljšemu zdravju in nižjim stroškom ter tako 

neposredno vpliva na revščino. 

5.7.3 Makroekonomski kazalniki 

Uporabili smo tudi nekaj slamnatih spremenljivk, ki opisujejo oziroma prikazujejo 

makroekonomsko stanje v statističnih regijah v Sloveniji. Pri makro kazalnikih, ki pomembno 

vplivajo na stopnjo tveganja revščine, smo upoštevali rast BDP (BdpRast) za vsako 

posamezno statistično regijo. Revščina naj bi bila povezana tudi z rastjo v gospodarstvu, saj 

višji BDP pomeni tudi več delovnih mest in tako boljši položaj za posameznika oziroma 

gospodinjstvo. Podatke o rasti BDP smo pridobili iz SURS-a (SURS 2014c). 

Poleg gospodarske rasti in razvitosti lahko na pojav revščine neposreden vplivajo tudi lega 

posamezne statistične regije, njene naravne danosti ter možnosti za kmetijstvo in samooskrbo. 

V raziskavi smo tako upoštevali slamnato spremenljivko za alpsko regijo (Alp), ki je 

gorenjska statistična regija. Zanjo je značilna predvsem okoljska in kulturna dediščina, saj je 

za Alpe značilna biotska raznovrstnost, hkrati Alpe predstavljajo enega najpomembnejših 

vodnih virov v Evropi. Na tem območju tako obstaja močna konkurenca za zemljišča in vodo, 

saj imajo dobre možnosti za energijske vire ter ugodne razmere za gospodinjske, turistične, 

kmetijske, gozdarske in industrijske potrebe. Vse to predstavlja izziv pri prizadevanjih za 

okoljsko vzdržen razvoj. Med drugim intenzivna raba zemljišč negativno vpliva na okolje, 

upadanje prebivalstva na zelo oddaljenih območjih pa ima lahko posledice za stabilnost tal. 

Regija se tako sooča tudi z zelo visokim tveganjem poplav, zemeljskih plazov in sprememb 

vodnih virov. Sektorji, ki jih lahko najbolj prizadenejo vremenski pojavi, so v tej regiji med 

najbolj razvitimi, in sicer turizem, kmetijstvo in gozdarstvo. Regija ima prednosti tudi v 

ugodni geostrateški legi, saj ima letališče, leži ob meji z Avstrijo in je tako blizu glavnih EU-

trgov. Zanjo je značilna privlačna pokrajina za bivanje in turizem, obsega Triglavski narodni 

park. Ima veliko naravnih virov, med njimi gozdove in vode. V regiji se nahaja nekaj 

globalnih podjetij in tržnih znamk – »Slovenske Alpe«, Seaway, Bled, Kranjska Gora, TNP, 

Acroni. So zelo uspešni pri črpanju sredstev EU in imajo bogate izkušnje s čezmejnim in 

transnacionalnim sodelovanjem. Slabosti gorenjske regije pa so nizka, podpovprečna dodana 

vrednost in BDP, nizka inovativnost, malo razvitih novih proizvodov in storitev. Prav tako se 

soočajo s pomanjkanjem kadrov za določene poklice, imajo velik delež brezposelnih med 

mladimi od 15 do 29 let, ki še narašča, prepoznavnost regije je slaba, prav tako imajo slabo 

razvito prometno infrastrukturo (Regionalni razvojni center Gorenjske in BSC 2015). 
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Dodali smo še slamnato spremenljivko za najbolj gospodarsko razviti (Razvit) statistični 

regiji v Sloveniji, ki sta osrednjeslovenska in goriška. Ti dve regiji zaznamuje ugodna 

zemljepisna in transportna lega. Goriško tudi obmejni prostor in hkrati bližina velikih tržišč, 

tradicija v vrsti industrijskih panog, rast novih konkurenčnih podjetij, med njimi tudi novih 

tehnoloških podjetij ter tradicija sodelovanja z italijanskimi institucijami in podjetji, 

osrednjeslovensko regijo pa še višina BDP na prebivalca, številna delovna mesta in možnost 

študija.  

Prednost v svoji legi izkorišča tudi pomurska regija, saj meja z Avstrijo omogoča mnogim 

tamkajšnjim prebivalcev, da odhajajo na delo v sosednjo Avstrijo. Stopnja tveganja revščine 

kljub temu tam ostaja najvišja, vendar pa je v zadnjem obdobju zaznano njeno zmanjšanje. To 

velja tudi za ostale obmejne regije (podravsko, koroško, gorenjsko, goriško in obalno-kraško), 

predvsem za tiste, ki mejijo na Avstrijo (pomurska, podravska, koroška, gorenjska). Približno 

20.000 Slovencev (od tega okoli 9.000 iz pomurske regije) namreč hodi na dnevno delo v 

Avstrijo (Mauer 2016). Zasluženi dohodek je v veliko pomoč ljudem, ki doma ne dobijo dela, 

oziroma tukajšnjim prebivalcem omogoča, da je njihov zaslužek boljši, kot bi bil doma. 

Oblikovali smo spremenljivko Obm, pri kateri vrednosti 1 zavzemajo obmejne regije 

(pomurska, podravska, koroška, gorenjska, obalno-kraška in goriška regija), v teh regijah 

imajo delavci večje možnosti, da hodijo na delo v tujino. 

Naslednja slamnata spremenljivka se nanaša na sivo ekonomijo (SivaEkon), saj je za 

Slovenijo značilna visoka stopnja sive ekonomije, ki je nad povprečjem EU. Nastav (2009a) v 

svoji raziskavi prikazuje, da med regije z najvišjo stopnjo sive ekonomije spadajo 

spodnjeposavska, koroška, podravska in JV Slovenije, zato smo za te regije uporabili 

slamnato spremenljivko. Vzroki visoke stopnje sive ekonomije v Sloveniji se razlikujejo od 

večine drugih držav. Siva ekonomija se v Sloveniji pojavlja predvsem zaradi denarnih koristi, 

posamezniki v njej vidijo izhod v sili, torej ima socialno noto, v večini primerov služi 

predvsem za zagotovitev preživetja in ne za kopičenju bogastva. Poleg tega so v Sloveniji 

prisotne visoke administrativne ovire in visoko davčno breme, kar povečuje razliko med 

formalnim in neformalnim dohodkom. Nastav (2009b) kot enega izmed ukrepov v boju proti 

visoki stopnji sive ekonomije omenja tudi zmanjševanje neenakosti in revščine. Podatki za 

Slovenijo kažejo, da se v zadnjih letih delež sive ekonomije nekoliko zmanjšuje (23,3 % v 

letu 2015) zaradi ukrepov, ki jih je sprejela vlada, vendar je še vedno nad povprečjem EU 

(Schneider 2015). Nastav (2009a) v svoji raziskavi prikazuje, da med regije z najvišjo stopnjo 

sive ekonomije spadajo spodnjeposavska, koroška, podravska in JV Slovenije.  

Dodali smo še slamnato spremenljivko Kmet, ki se nanaša na regije z najvišjo dodano 

vrednostjo v kmetijstvu (pomurska, notranjsko-kraška, spodnjeposavska in koroška). V 

Sloveniji je še vedno kar velik delež kmečkega prebivalstva, zato nas zanima, kakšen vpliv 

ima to na stopnjo tveganja revščine. 
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Dodatno smo k modelu dodali še slamnate spremenljivke za vsako posamezno leto od 2005 

do 2012 (označili smo jih z l1 – 2005, l2 – 2006, l3 – 2007, l4 – 2008, l5 – 2009, l6 – 2009, l7 

– 2010, l8 – 2011 in l9 – 2012) ter tako pogledali, ali posamezno leto statistično značilno 

vpliva na stopnjo tveganja revščine. Uporabili smo tudi slamnato spremenljivko za 

posamezno statistično regijo (označili smo jih reg1 – pomurska, reg2 – podravska, reg3 – 

koroška, reg4 – savinjska, reg5 – zasavska, reg6 – spodnjeposavska, reg7 – JV Slovenija, reg8 

– osrednjeslovenska, reg9 – gorenjska, reg10 – notranjsko-kraška, reg11 – goriška, reg12 – 

obalno-kraška). Zanima nas torej, ali poleg vseh ostalih že proučevanih posebnosti 

posameznih statističnih regij tudi prebivanje v posamezni statistični regiji statistično značilno 

vpliva na to, da bo oseba pod pragom tveganja revščine. Kajti vpliv na stopnjo tveganja 

revščine prebivalstva v vsaki posamezni statistični regiji je lahko glede na lego, razvitost, 

dostopnost do trga dela in naravne danosti različen.  

5.8 Predstavitev vzorca 

Pred ocenjevanjem modela in preverjanjem postavljenih hipotez smo proučili še naš vzorec. 

In sicer smo v začetni fazi proučili, ali se stopnja tveganja revščine med različnimi skupinami 

prebivalstva znotraj statističnih regij v Sloveniji in tudi med regijami statistično značilno 

razlikuje. V takem primeru je potem ocenjevanje modela smiselno. Proučevali smo skupine 

ljudi, ki v splošnem veljajo za najboljše pokazatelje stopnje tveganja revščine. 

Spremenljivko starost smo v tem delu razdelili v štiri starostne skupine, in sicer najmlajša 

starostna skupina zavzema mlajše posameznike, ki so večinoma še šolajoči in živijo pri 

starših, stare od 16. do 24. leta (Age1); srednja leta, ko mladostniki, ki so se dlje izobraževali, 

vstopajo na trg dela in se večinoma soočajo s stanovanjsko problematiko, dostopnostjo služb 

in drugo; sem smo uvrstili osebe, stare 25–35 let (Age2); srednja leta, tisti, ki so na trgu dela 

prisotni že nekaj časa, stari 36–64 let (Age3); in starejši od 65 let (Age4), kamor v večini 

spadajo upokojene osebe. Proučili pa smo še naslednje spremenljivke: spol (moški in ženski), 

zaposlitveni status (zaposlen, brezposeln, upokojen, drugo – neaktiven, študent, kmet in 

gospodinjska pomočnica) ter stopnjo izobrazbe (osnovnošolska in manj – primarna, poklicna 

in srednješolska – sekundarna; najmanj višješolska ali višja – terciarna) (Kabat, Bojnec in 

Stavkova 2013). Analiza je izvedena za obdobje med letoma 2005–2012, za katero nam je 

SURS odobril dostop do podatkov. 

Preverjali smo, ali se deleži prebivalstva (starejših od 16 let), ki so pod pragom tveganja 

revščine, znotraj posamezne statistične regije in med različnimi skupinami prebivalstva med 

seboj statistično značilno razlikujejo. Preverjamo torej, ali je razlika dveh deležev enaka – 

HO: p1 = p2 oziroma je njuna razlika različna od nič – H1: p1 ≠ p2. Znotraj regij smo opravili 

primerjavo prebivalstva, razdeljenega po spolu, preverili smo, ali je delež moških, ki so pod 

pragom stopnje tveganja revščine, enak deležu žensk po izobrazbi. Prav tako smo preverili, ali 

je delež tistih s primarno, sekundarno oziroma terciarno izobrazbo različen po starosti, kjer 
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smo med seboj primerjali štiri starostne skupine (16–24, 25–35, 36–64, 65 in več). Primerjavo 

deležev smo izvedli še znotraj skupine, ki smo jo poimenovali zaposlitveni status, kjer smo 

ugotavljali, ali so deleži posameznikov, ki so pod pragom tveganja revščine, enaki med 

zaposlenimi, brezposelnimi, upokojenimi ter drugimi neaktivnimi osebami. Med 

posameznimi regijami smo primerjali iste skupine. Rezultati za obdobje 2005–2012 so 

prikazani v preglednicah 1–4, kjer je podana velikost vzorca in stopnje značilnosti preizkusa, 

da so deleži enaki.  

Po zadnjih dostopnih podatkih SURS-a v letu 2012 v Sloveniji največji delež med vsemi 

osebami pod pragom tveganja revščine oziroma najbolj ogroženo skupino predstavljajo 

upokojenci (skupaj 31 %, od tega 22 % upokojene ženske in 9 % upokojeni moški), sledijo 

jim mladoletni otroci (19 %), delovno aktivne osebe (20 %) in brezposelne osebe (19 %) ter 

druge neaktivne osebe (11 %; sem uvrščamo nezmožne za delo, gospodinje, študente). 

Pomemben je tudi podatek, da je bilo pod pragom revščine kar 4,1 % oseb iz gospodinjstev, v 

katerih so bili vsi za delo sposobni člani celo leto delovno aktivni (SURS 2014b). 

Temeljna naloga regionalne politike je, da mora skrbeti predvsem za zmanjševanje razlik med 

regijami. To je razlog, da bomo preizkusili, ali se stopnja tveganja revščine, merjena kot 60 % 

mediane razpoložljivega dohodka, znotraj in med statističnimi regijami v Sloveniji, kamor 

spadajo pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, JV Slovenija, 

notranjsko-kraška, osrednjeslovenska, goriška, gorenjska in obalno-kraška, med različnimi 

skupinami prebivalstva statistično značilno razlikuje. Če bomo to dokazali, potem je naša 

nadaljnja analiza upravičena. 

Iz preglednice 1 je razvidno, da se delež moških (M) in žensk (Ž), ki so pod pragom tveganja 

revščine, statistično značilno razlikuje v vseh statističnih regijah v Sloveniji – s stopnjo 

značilnosti 0,05. Treba je različno pristopati pri obravnavi revnih, ko jih proučujemo glede na 

spol. 

Po ugotovitvah so ženske v Sloveniji bolj izpostavljene tveganju revščine, saj so v povprečju 

starejše, imajo nižjo izobrazbo ter živijo v drugačnih gospodinjstvih kot moški. To smo 

potrdili tudi s proučevanimi podatki, kjer je za obdobje 2005–2012 v vseh statističnih regijah 

stopnja tveganja revščine za ženske višja od moških (priloga 1), razen dveh izjem, in sicer v 

notranjsko-kraški regiji v letih 2008 in 2010 ter obalno-kraški regiji v letih 2007 in 2008 sta 

bili stopnji za moške višji. 

 



73 

Preglednica 1: Preverjanje enakosti deleža revnih moških in žensk 

Regija  n p (M/Ž) 

Pomurska 2288 0,00 

Podravska 4240 0,00 

Koroška 808 0,00 

Savinjska 2531 0,00 

Zasavska 448 0,00 

Spodnjeposavska 925 0,00 

JV Slovenija 1388 0,00 

Osrednjeslovenska 2997 0,00 

Gorenjska 1377 0,00 

Notranjsko-kraška 333 0,02 

Goriška 851 0,00 

Obalno-kraška 952 0,01 

Opomba: n – število opazovanj, p (M/Ž) so stopnje značilnosti, da je razlika deležev moških in žensk 

enaka; ker so deleži moških in žensk znotraj posamezne statistične regije skupaj enaki 100, so stopnje 

značilnosti p za oba spola enake.  

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Prav tako se med seboj vse statistične regije v Sloveniji razlikujejo v stopnji tveganja revščine 

glede na doseženo stopnjo izobrazbe (preglednica 2) – primarno, sekundarno in terciarno, s 

stopnjo značilnosti 0,05. Za najbolj tvegano skupino veljajo tisti z doseženo osnovnošolsko 

izobrazbo ali manj, za najmanj pa tisti z doseženo terciarno izobrazbo. 

Preglednica 2: Preverjanje enakosti deležev revnih po izobrazbi 

Regija n p (Prim=Sek) p (Prim=Ter) p (Sek=Ter) 

Pomurska 2248 0,00 0,00 0,00 

Podravska 4169 0,00 0,00 0,00 

Koroška 800 0,00 0,00 0,00 

Savinjska 2495 0,00 0,00 0,00 

Zasavska 447 0,00 0,00 0,00 

Spodnjeposavska 910 0,00 0,00 0,00 

JV Slovenija 1324 0,00 0,00 0,00 

Osrednjeslovenska 2943 0,00 0,00 0,00 

Gorenjska 1369 0,00 0,00 0,00 

Notranjsko-kraška 329 0,00 0,00 0,00 

Goriška 843 0,00 0,00 0,00 

Obalno-kraška 916 0,00 0,00 0,00 

Opomba: n – število opazovanj, p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

V primeru proučevanja enakosti stopnje tveganja revščine po različnih starostnih skupinah, 

kar smo prikazali v preglednici 3, lahko sprejmemo sklep, da obstajajo v večini starostnih 

skupin razlike v stopnji – s stopnjo značilnosti 0,05. 
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Preglednica 3: Preverjanje enakosti deležev revnih po starostnih skupinah 

Regija n 
p (Age1= p (Age1= p (Age1= p (Age2= p (Age2= p (Age3= 

Age2) Age3) Age4) Age3) Age4) Age4) 

Pomurska 2288 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Podravska 4240 0,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Koroška 808 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Savinjska 2531 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Zasavska 448 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spodnjeposavska 925 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

JV Slovenija 1388 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Osrednjeslovenska 2997 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gorenjska 1377 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Notranjsko-kraška 333 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Goriška 851 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Obalno-kraška 952 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Opomba: n – število opazovanj, p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Iz preglednice 3 je razvidno, da v starostnih skupinah 16–24 in 25–35 ne obstajajo statistično 

značilne razlike v osmih statističnih regijah. Sem lahko uvrstimo tako mlade, ki takoj po 

srednji šoli zaključijo šolanje in vstopijo na trg dela, kot tudi tiste, ki se šolajo naprej in 

vstopajo na trg dela dokaj pozno (v tridesetih). Iz tega lahko sprejmemo sklep, da spadata ti 

dve starostni skupini med bolj ogrožene in se med seboj bistveno ne razlikujeta. 

Izobraževanje sicer pozitivno vpliva na izboljševanje izobrazbene strukture, hkrati pa 

nakazuje nizko delovno aktivnost te skupine prebivalstva. Mlajše generacije imajo resne 

težave z vstopom na trg dela, predvsem imajo problem vstopiti na trg zaradi pomanjkanja 

delovnih izkušenj. Poleg tega se večinoma mlade zaposluje za določen čas ali nepopoln 

delovni čas. Mladi se večinoma poslužujejo dela prek študentskih servisov, saj je to za 

delodajalce najugodnejše, hkrati pa predstavlja nelojalno konkurenco za ostale, še posebej 

slabše izobražene mlade, ki iščejo pravo zaposlitev (Črnak Meglič 2005). Posamezne skupine 

prebivalstva, razdeljene glede na starostne skupine, je treba obravnavati različno, z izjemo 

mladih, starih 16–24, in v starostni skupini 25–35 let. 

Iz preglednice 4, ki je narejena za primer proučevanja prebivalstva, razdeljenega glede na 

zaposlitveni status, obstajajo razlike v deležu revnih, s stopnjo značilnosti 0,05, med 

upokojenimi in drugimi neaktivnimi osebami v vseh statističnih regijah ter zaposlenimi in 

upokojeni v vseh statističnih regijah z izjemo goriške in obalno-kraške regije. V obeh 

primerih upokojeni veljajo za bolj izpostavljene tveganju revščine in jih je treba posebej 

obravnavati. 
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Preglednica 4: Preverjanje enakosti deležev revnih po zaposlitvenem statusu 

Regija n 
p (Zaposl= 

Brezposeln) 

p (Zaposl= 

Upokoj) 

p (Zaposl= 

Drugo) 

p 

(Brezposeln= 

Upok) 

p (Upok= 

Drugo) 

Pomurska 2288 0,42 0,00 0,08 0,35 0,00 

Podravska 4240 0,00 0,00 0,33 0,01 0,00 

Koroška 808 0,21 0,00 0,01 0,00 0,00 

Savinjska 2531 0,24 0,00 0,43 0,05 0,00 

Zasavska 448 0,04 0,00 0,86 0,06 0,00 

Spodnjeposavska 925 0,05 0,00 0,00 0,16 0,00 

JV Slovenija 1388 0,00 0,00 0,62 0,00 0,00 

Osrednjeslovenska 2996 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 

Gorenjska 1377 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00 

Notranjsko-kraška 333 0,34 0,00 0,15 0,62 0,00 

Goriška 851 0,00 0,06 0,23 0,00 0,00 

Obalno-kraška 952 0,00 0,48 0,00 0,25 0,00 

Opomba: n – število opazovanj, p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

V šestih statističnih regijah obstajajo statistično značilne razlike v stopnji tveganja revščine 

med brezposelnimi in upokojenimi, v sedmih pa med zaposlenimi in brezposelnimi. V zadnji 

skupini smo pričakovali, da se bodo stopnje razlikovale v vseh regijah, vendar pa to nakazuje 

na dejstvo, da so zaposleni vse bolj izpostavljeni tveganju revščine oziroma da brezposelni 

verjetno opravljajo neformalna dela in zato med skupinama ne prihaja do statistično značilnih 

razhajanj oziroma ni značilnih razlik v dohodkih. V petih statističnih regijah pa obstajajo 

statistično značilne razlike med zaposlenimi in drugimi neaktivnimi, kar prav tako nakazuje 

na podobno situacijo, ki smo jo obravnavali že pri brezposelnih. 

V drugem delu smo primerjali deleže revnih različnih skupin prebivalstva med statističnimi 

regijami, in sicer smo med regijami primerjali moške in ženske, tiste z doseženo primarno, 

sekundarno oziroma terciarno stopnjo izobrazbo. Med seboj smo primerjali še zaposlene, 

brezposelne, upokojene in druge ter različne starostne skupine. Pogledali smo, ali obstajajo 

kakršne koli podobnosti med različnimi skupinami po statističnih regijah v Sloveniji za 

obdobje 2005–2012.  

Vse je razvidno iz preglednic od 5 do 16, kjer smo regije označili s številkami, in sicer po 

naslednjem redu: 1 – pomurska, 2 – podravska, 3 – koroška, 4 – savinjska, 5 – zasavska, 6 – 

spodnjeposavska, 7 – JV Slovenija, 8 – osrednjeslovenska, 9 – gorenjska, 10 – notranjsko-

kraška, 11 – goriška, 12 – obalno-kraška. 

Pri proučevanju enakosti deležev revnih moških in žensk med statističnimi regijami v 

Sloveniji lahko iz preglednice 5 razberemo, da v večini statističnih regij v Sloveniji ne 

obstajajo statistično značilne razlike, kar pomeni, da bi bili pri ukrepih, ki se nanašajo na 
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revne, gledano s stališča spola, lahko učinkoviti, če se ti sprejmejo na celotni državni ravni, 

torej ne bi bila potrebna posebna obravnava revnih po posameznih statističnih regijah. 

Preglednica 5: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami po spolu 

M/Ž p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,08 0,03 0,22 0,00 0,08 0,00 0,03 0,00 0,66 0,14 0,91 

p (2)   0,29 0,68 0,02 0,53 0,02 0,53 0,05 0,73 0,73 0,16 

p (3)     0,20 0,20 0,70 0,52 0,51 0,67 0,35 0,57 0,06 

p (4)       0,01 0,39 0,02 0,34 0,04 0,87 0,55 0,30 

p (5)         0,10 0,39 0,05 0,30 0,06 0,08 0,00 

p (6)           0,27 0,84 0,38 0,51 0,84 0,12 

p (7)             0,09 0,80 0,14 0,19 0,00 

p (8)               0,17 0,54 0,96 0,08 

p (9)                 0,19 0,28 0,01 

p (10)                   0,61 0,64 

p (11)                     0,18 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Preizkus enakosti deležev revnih zaposlenih med statističnimi regijami nam pokaže 

(preglednica 6), da v večini primerov med regijami obstajajo statistično značilne razlike. 

Zaposlenost prebivalstva še vedno velja za enega izmed glavnih dejavnikov v boju proti 

revščini, kljub temu da se je v času gospodarske in finančne krize delež revnih zaposlenih, 

zaradi neizplačil plač in minimalnih plač, povišal.  

Preglednica 6: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri 

zaposlenih 

Zaposl p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,07 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,05 0,31 0,77 0,01 0,00 

p (2)   0,03 0,85 0,01 0,00 0,00 0,00 0,01 0,60 0,00 0,00 

p (3)     0,05 0,34 0,36 0,81 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 

p (4)       0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,56 0,00 0,00 

p (5)         0,83 0,40 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 

p (6)           0,43 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

p (7)             0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 

p (8)               0,57 0,23 0,22 0,05 

p (9)                 0,40 0,13 0,03 

p (10)                   0,07 0,03 

p (11)                     0,60 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Razlike so lahko pokazatelj različnih zaposlitvenih možnosti glede na statistične regije, 

oddaljenost od trga dela, drugih možnosti pridobivanja dohodka, kot sta neformalno delo, 

delo v tujini.  
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Pri proučevanju brezposelnih lahko iz preglednice 7 vidimo, da med nekaterimi statističnimi 

regijami obstajajo statistično značilne razlike pri proučevanju deležev revnih.  

Preglednica 7: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri 

brezposelnih 

Brezposeln p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,03 0,00 0,04 0,60 0,13 0,02 0,08 0,10 0,26 0,00 0,41 

p (2)   0,00 0,00 0,10 0,00 0,40 0,73 0,00 0,04 0,00 0,02 

p (3)     0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,01 0,10 0,47 0,00 

p (4)       0,51 0,98 0,00 0,00 0,89 0,91 0,00 0,45 

p (5)         0,57 0,05 0,14 0,60 0,58 0,00 0,93 

p (6)           0,00 0,00 0,93 0,91 0,00 0,55 

p (7)             0,29 0,00 0,02 0,00 0,01 

p (8)               0,00 0,05 0,00 0,03 

p (9)                 0,86 0,00 0,57 

p (10)                   0,03 0,59 

p (11)                     0,00 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

To velja predvsem za regije SV Slovenije (pomurska, podravska, koroška), kjer imajo visoke 

stopnje brezposelnosti in tudi stopnje tveganja revščine. Podobno je v goriški regiji, v kateri 

obstajajo statistično značilne razlike med brezposelnimi v skoraj vseh regijah, v goriški regiji 

pa sicer beležimo najnižje stopnje brezposelnosti. Pri proučevanju enakosti deležev revnih 

brezposelnih med statističnimi regijami ne moremo sprejeti enotnega sklepa, torej bi bila 

smiselna obravnava brezposelnih glede na posamezno statistično regijo. Rezultati nakazujejo 

na to, da so v Sloveniji statistične regije različno gospodarsko razvite in imajo tako 

posamezniki med drugim različne možnosti dostopa do trga dela, oddaljenost od trga dela. 

Brezposelne bi bilo treba glede na posamezne statistične regije posebej obravnavati in jih v 

boju proti revščini spodbuditi, da postanejo aktivnejši v iskanju zaposlitve, kar še vedno velja 

kot učinkovit ukrep v boju zoper revščino. Pomembne so spodbude za podjetništvo in 

omogočanje lažjega poslovanja z manj davčnimi bremeni. 

Iz preglednice 8 je razvidno, da pri deležu upokojenih posameznikov, ki so revni, med večino 

statističnih regij obstajajo statistično značilne razlike, zato lahko v tem primeru sprejmemo 

sklep, da bi bilo treba pri upokojenih posameznikih, ki se nahajajo pod pragom tveganja 

revščine, različno postopati po statističnih regijah in zaradi tega morebitni ukrepi, sprejeti na 

celotni državni ravni, ne bi bili nujno učinkoviti. 
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Preglednica 8: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri 

upokojenih 

Upok p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,21 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,05 0,01 0,02 0,83 0,29 

p (2)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,52 0,81 

p (3)     0,00 0,28 0,34 0,02 0,00 0,00 0,24 0,00 0,00 

p (4)       0,00 0,02 0,38 0,00 0,61 0,31 0,03 0,00 

p (5)         0,06 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 

p (6)           0,16 0,00 0,01 0,63 0,00 0,00 

p (7)             0,00 0,22 0,63 0,01 0,00 

p (8)               0,00 0,00 0,25 0,74 

p (9)                 0,21 0,11 0,02 

p (10)                   0,02 0,00 

p (11)                     0,49 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Tu bi predvsem izpostavili različne življenjske stroške, ki zmanjšujejo kupno moč 

prebivalstva, s katerimi se srečuje celotno prebivalstvo Slovenije, predvsem izrazito pa se 

kaže pri upokojenih osebah, ki imajo že v osnovi nižje dohodke. Tukaj imamo v mislih 

predvsem različne stroške, ki jih posamezna podjetja zaračunavajo za domove za upokojene 

in oskrbo na domu. Ti se glede na posamezno občino v Sloveniji razlikujejo, občine se same 

odločijo, ali bodo namenile subvencije za tovrstno oskrbo.  

Do različnih rezultatov pridemo pri proučevanju skupine opredeljenih kot drugi (preglednica 

9), kamor uvrščamo neaktivne člane (neaktivni, kmetje, študenti, gospodinje). Med nekaterimi 

regijami obstajajo statistično značilne razlike v deležu revnih v proučevani skupini, na drugi 

strani pa med nekaterimi statističnimi regijami ni statistično značilnih razlik, zaradi česar ne 

moremo sprejeti enotnega sklepa oziroma zaključka. 
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Preglednica 9: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri 

drugih (neaktivnih) 

Drugo  p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,32 0,31 0,45 0,02 0,39 0,03 0,09 0,13 0,19 0,02 0,14 

p (2)   0,68 0,88 0,00 0,83 0,00 0,00 0,01 0,08 0,07 0,02 

p (3)     0,63 0,01 0,87 0,01 0,02 0,03 0,07 0,29 0,04 

p (4)       0,01 0,76 0,01 0,01 0,03 0,10 0,07 0,04 

p (5)         0,01 0,34 0,13 0,19 0,51 0,00 0,24 

p (6)           0,01 0,03 0,04 0,09 0,21 0,05 

p (7)             0,43 0,59 0,93 0,00 0,71 

p (8)               0,87 0,60 0,00 0,78 

p (9)                 0,67 0,00 0,90 

p (10)                   0,01 0,75 

p (11)                     0,00 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Posamezniki, ki so neaktivni, različno poskrbijo in imajo različne možnosti za boljše 

preživetje glede na regijo bivanja. Študenti, ki bivajo v študijskih središčih, kot sta Ljubljana 

in Maribor, imajo na primer več možnosti za opravljanje študentskega dela in s tem 

izboljšanje svojega položaja. To velja predvsem za tiste, ki v teh regijah živijo. Glede na to, 

da je stopnja sive ekonomije v Sloveniji visoka, lahko na tem mestu izpostavimo tudi to, da si 

lahko posamezniki, ki jih uvrščamo v skupino neaktivnih, pomagajo tudi z neformalnim 

delom, delom v tujini, z možnostmi, ki so glede na statistične regije različne.  

Delež revnih oseb z doseženo primarno stopnjo izobrazbe se prav tako med večino statističnih 

regij v Sloveniji statistično značilno razlikuje (preglednica 10). Posamezniki, ki so dosegli 

osnovnošolsko izobrazbo ali manj, veljajo za eno izmed najbolj tveganih skupin pri 

proučevanju stopnje tveganja revščine. Pri proučevanju enakosti deležev revnih z doseženo 

osnovnošolsko izobrazbo ali manj vidimo, da so ti med statističnimi regijami različni. Zato bi 

bila tudi v tem primeru potrebna podrobnejša obravnava po regijah in sprejetje ukrepov, 

usmerjenih glede na posamezno statistično regijo. Izpostavili bi, da se posamezniki, ki 

prebivajo v različnih statističnih regijah, med seboj razlikujejo predvsem v tem, da imajo 

različno dostopnost do trga dela, različno oddaljenost do trga dela, različne možnosti 

ukvarjanja s kmetijstvom in neformalnega zaslužka. 
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Preglednica 10: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri tistih 

z doseženo primarno izobrazbo 

Prim p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,31 0,76 0,46 0,09 0,00 0,00 0,01 0,00 0,03 0,00 0,01 

p (2) 

 

0,30 0,84 0,02 0,00 0,00 0,05 0,02 0,00 0,00 0,03 

p (3) 

  

0,40 0,22 0,02 0,00 0,03 0,01 0,07 0,00 0,01 

p (4) 

   

0,03 0,00 0,00 0,06 0,02 0,01 0,00 0,03 

p (5) 

    

0,51 0,01 0,00 0,00 0,56 0,00 0,00 

p (6) 

     

0,01 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 

p (7) 

      

0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 

p (8) 

       

0,41 0,00 0,10 0,38 

p (9) 

        

0,00 0,38 0,88 

p (10) 

         

0,00 0,00 

p (11) 

          

0,50 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Iz preglednice 11 je razvidno, da med statističnimi regijami v Sloveniji obstajajo statistično 

značilne razlike v deležu revnih oseb, obravnavanih glede na sekundarno doseženo stopnjo 

izobrazbe, kar pomeni, da bi bila obravnava teh posameznikov smiselna za posamezno 

statistično regijo posebej. 

Preglednica 11: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri tistih 

z doseženo sekundarno stopnjo izobrazbe 

Sek p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,18 0,55 0,82 0,15 0,00 0,00 0,63 0,11 0,00 0,01 0,55 

p (2)   0,78 0,10 0,44 0,01 0,00 0,37 0,00 0,01 0,00 0,75 

p (3)     0,45 0,40 0,03 0,00 0,78 0,07 0,02 0,01 0,98 

p (4)       0,11 0,00 0,00 0,47 0,14 0,00 0,01 0,44 

p (5)         0,32 0,00 0,23 0,02 0,17 0,00 0,38 

p (6)           0,02 0,00 0,00 0,51 0,00 0,02 

p (7)             0,00 0,00 0,32 0,00 0,00 

p (8)               0,04 0,00 0,00 0,79 

p (9)                 0,00 0,24 0,06 

p (10)                   0,00 0,02 

p (11)                     0,01 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Tako kot v primeru proučevanja posameznikov z doseženo primarno stopnjo izobrazbe lahko 

tudi v tem primeru sklenemo, da imajo posamezniki v posameznih statističnih regijah različne 

zaposlitvene možnosti, različno dostopnost do trga dela, različno oddaljenost do trga dela, 

različne možnosti ukvarjanja s kmetijstvom in neformalnega zaslužka. 
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Iz preglednice 12 vidimo, da kljub temu, da v splošnem za celotno Slovenijo velja, da so 

posamezniki, ki imajo doseženo terciarno stopnjo izobrazbe, najmanj izpostavljeni tveganju 

revščine, obstajajo statistično značilne razlike v deležu revnih v tej skupini med statističnimi 

regijami v Sloveniji. 

Preglednica 12: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri tistih 

z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe 

Ter p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,00 0,35 0,14 0,52 0,35 0,49 0,00 0,00 0,01 0,07 0,00 

p (2)   0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,14 0,78 0,04 0,00 

p (3)     0,09 0,25 0,97 0,76 0,00 0,13 0,11 0,50 0,00 

p (4)       0,17 0,85 0,57 0,00 0,05 0,07 0,48 0,00 

p (5)         0,25 0,32 0,00 0,02 0,02 0,10 0,00 

p (6)           0,78 0,00 0,11 0,09 0,47 0,00 

p (7)             0,00 0,03 0,04 0,28 0,00 

p (8)               0,01 0,34 0,00 0,05 

p (9)                 0,60 0,42 0,00 

p (10)                   0,28 0,06 

p (11)                     0,00 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Najbolj so te opazne v osrednjeslovenski, podravski in obalno-kraški regiji. V teh statističnih 

regijah se nahajajo tudi največja študijska središča – Univerza v Ljubljani, Univerza v 

Mariboru in Univerza na Primorskem. Zato lahko razlike v deležih revnih posameznikov 

glede na ostale statistične regije pojasnimo predvsem s tem, da so v teh regijah možnosti za 

izobraževanje, razvoj, zaposlitev, vlaganja v raziskave in razvoj največje. 

Preglednica 13: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri prvi 

starostni skupini 

Age1 p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,70 0,87 0,64 0,02 0,98 0,37 0,11 0,29 0,49 0,62 0,01 

p (2)   0,67 0,89 0,01 0,81 0,51 0,14 0,41 0,38 0,79 0,00 

p (3)     0,62 0,05 0,87 0,41 0,20 0,34 0,59 0,59 0,04 

p (4)       0,01 0,75 0,61 0,25 0,51 0,36 0,87 0,00 

p (5)         0,03 0,01 0,00 0,01 0,25 0,02 0,75 

p (6)           0,49 0,25 0,42 0,51 0,69 0,02 

p (7)             0,65 0,89 0,25 0,81 0,00 

p (8)               0,78 0,15 0,52 0,00 

p (9)                 0,22 0,72 0,00 

p (10)                   0,35 0,30 

p (11)                     0,01 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 
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Pri preverjanju enakosti deležev revnih oseb med statističnimi regijami v Sloveniji glede na 

prvo starostno skupino, kamor uvrščamo mlade, ki se še izobražujejo oziroma nekateri izmed 

njih že vstopajo na trg dela in so tako v večini primerov odvisni od dohodkov celotnega 

gospodinjstva, lahko iz preglednice 13 vidimo, da med večino statističnih regij v prvi starostni 

skupini ne beležimo statistično značilnih razlik v deležih revnih. Kot izjemi bi lahko 

izpostavili obalno-kraško in zasavsko regijo, kjer je zaznati, da se deleži razlikujejo glede na 

vse ostale statistične regije. V vseh ostalih bi lahko bili ukrepi na celotni državni ravni 

učinkoviti oziroma obravnava revnih posameznikov iz prve starostne skupine bi bila lahko 

enotna na celotni državni ravni. 

Pri proučevanju druge starostne skupine (preglednica 14) posameznikov, ki po končanem 

izobraževanju vstopajo na trg dela oziroma so iskalci zaposlitve, vidimo, da se deleži 

posameznikov, ki so revni, glede na statistične regije v večini primerov razlikujejo, obstaja pa 

nekaj izjem. 

Preglednica 14: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri drugi 

starostni skupini 

Age2 p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,06 0,00 0,71 0,11 0,00 0,01 0,08 0,48 0,49 0,37 0,00 

p (2)   0,00 0,12 0,01 0,00 0,00 0,94 0,41 0,85 0,71 0,47 

p (3)     0,00 0,42 0,76 0,27 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

p (4)       0,07 0,00 0,01 0,16 0,68 0,61 0,52 0,00 

p (5)         0,57 0,98 0,01 0,05 0,08 0,04 0,00 

p (6)           0,42 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 

p (7)             0,00 0,00 0,03 0,01 0,00 

p (8)               0,46 0,88 0,75 0,05 

p (9)                 0,80 0,79 0,02 

p (10)                   0,95 0,22 

p (11)                     0,08 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Zaradi tega ne moremo sprejeti enotnega sklepa, da so lahko ukrepi na celotni državni ravni 

učinkoviti. Treba bi bilo podrobneje proučiti, kaj povzroča te razlike med regijami, saj je v 

nekaterih regijah delež tistih, ki se še vedno izobražujejo, višji, v nekaterih so to že v večjem 

deležu zaposlene osebe. Te razlike bi bilo najprimerneje pojasniti v povezavi s trgom dela in 

njegovo dostopnostjo in oddaljenostjo. 

Pri proučevanju starostne skupine, kamor uvrščamo posameznike, stare 36–64 let, ki so 

večinoma aktivno vpeti v trg dela, iz preglednice 15 vidimo, da med večino statističnih regij 

ne obstajajo statistično značilne razlike v deležu revnih, z izjemo obalno-kraške regije. 

Razlike v deležu revnih v tej starostni skupini obstajajo med obalno-kraško in petimi ostalimi 

statičnimi regijami. 
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Preglednica 15: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri tretji 

starostni skupini 

Age3 p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,18 0,05 0,02 0,62 0,39 0,04 0,55 0,01 0,28 0,47 0,17 

p (2)   0,24 0,22 0,85 0,97 0,25 0,45 0,07 0,61 0,88 0,01 

p (3)     0,71 0,35 0,33 0,82 0,11 0,82 0,79 0,30 0,01 

p (4)       0,44 0,41 0,89 0,07 0,45 0,98 0,36 0,00 

p (5)         0,89 0,41 0,86 0,23 0,60 0,95 0,17 

p (6)           0,39 0,65 0,18 0,64 0,93 0,06 

p (7)             0,10 0,59 0,91 0,35 0,00 

p (8)               0,02 0,42 0,75 0,06 

p (9)                 0,66 0,16 0,00 

p (10)                   0,60 bp 

p (11)                     0,08 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

* bp – brez podatka 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Posamezniki iz te regije imajo večje možnosti, da hodijo na delo v sosednjo Italijo in si na 

takšen način pridobijo dohodek, saj naj bi bilo po podatkih uradov za delo v Furlaniji - 

Julijski krajini v Italiji zaposlenih konec leta 2014 7800 Slovencev (Repovž 2015). Ukrepi, 

usmerjeni na raven celotne države, bi bili lahko v tem primeru učinkoviti.  

V zadnji, četrti starostni skupini, kjer proučujemo starejše od 65 let, ne moremo sprejeti 

enotnega sklepa. Med nekaterimi statističnimi regijami so deleži posameznikov, ki so revni, 

statistično značilno različni, drugje pa ne (preglednica 16). 

Preglednica 16: Preverjanje enakosti deležev revnih med statističnimi regijami pri četrti 

starostni skupini 

Age4 p (2) p (3) p (4) p (5) p (6) p (7) p (8) p (9) p (10) p (11) p (12) 

p (1) 0,95 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 0,26 0,78 0,27 

p (2)   0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 0,26 0,73 0,22 

p (3)     0,01 0,83 0,43 0,20 0,00 0,02 0,12 0,00 0,00 

p (4)       0,02 0,09 0,16 0,00 0,98 1,00 0,06 0,01 

p (5)         0,38 0,20 0,00 0,03 0,11 0,00 0,00 

p (6)           0,65 0,00 0,12 0,31 0,00 0,00 

p (7)             0,00 0,21 0,45 0,01 0,00 

p (8)               0,00 0,04 0,34 0,89 

p (9)                 0,99 0,08 0,01 

p (10)                   0,23 0,08 

p (11)                     0,50 

Opomba: p – stopnje značilnosti. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 
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Podrobnejša analiza, zakaj je temu tako, bi lahko dodatno pojasnila ta razhajanja. 

Posamezniki imajo tudi v tej starostni skupini različne možnosti nadaljnjega dela, če so še 

delovno sposobni (na primer delo v sosednjih državah), prav tako pa so življenjski stroški v 

nekaterih občinah za starejše, ki niso več delovno sposobni in se nahajajo v domovih za 

ostarele ali pa imajo oskrbo na domu, različni. Kajti cene teh se razlikujejo, občine pa se 

lahko samostojno odločajo, ali bodo subvencionirale tovrstno dejavnost.  

Ob analizi vzorca smo prišli do naslednjih ugotovitev: v primeru, ko proučujemo enakost 

deležev oseb, ki so pod pragom tveganja revščine, različnih skupin prebivalstva, proučevanih 

glede na spol, starost, izobrazbo in zaposlitveni status, znotraj regij, ugotovimo, da v večini 

regij obstajajo statistično značilne razlike med deleži revnih oseb. Statistično značilnih razlik 

ne beležimo med posamezniki v prvih dveh starostnih skupinah (16–24 in 25–35) ter med 

zaposlenimi in brezposelnimi, zaposlenimi in drugimi ter brezposelnimi in upokojenimi. V 

primeru, ko smo proučevali razlike v deležih revnih med regijami, prav tako obstajajo v 

večini skupin prebivalstva statistično značilne razlike, z izjemo proučevanja glede na spol ter 

v prvi (16–24) in tretji starostni skupini (36–64).  

Glede na dobljene rezultate lahko sprejmemo sklep, da je proučevanje po statističnih regijah 

in obravnavanje različnih skupin prebivalstva smiselno. V primeru ukrepanja proti revščini 

skupni ukrepi, sprejeti na ravni celotne Slovenije, ne bodo nujno učinkoviti za vse statistične 

regije in za vse skupine prebivalstva v Sloveniji. 

5.9 Deskriptivna analiza proučevanih spremenljivk 

Iz preglednice 17, kjer so podane deskriptivne statistike, smo prikazali deleže v analizo 

vključenih spremenljivk pri spremenljivkah starost in velikost gospodinjstva (VelikostGos), 

pri spremenljivkah rast BDP (BdpRast) in zdravje pa smo prikazali povprečne vrednosti. Če 

izvedemo analizo za obdobje 2005–2012, vidimo, da je delež revnih oseb v povprečju znašal 

10 %. Iz analize lahko razberemo, da je povprečna starost v vzorec izbranih posameznikov v 

obdobju 2005–2012 45,8 leta, da je v vzorcu nekaj več žensk kot moških, v vzorcu je 49 % 

zaposlenih, večina (88 %) jih dela po pogodbi za nedoločen čas, upokojenih je 26 %, 

brezposelnih 8 % ter drugih 17 %. Če pogledamo vzorec glede na status zveze, je med njimi 

50 % poročenih, 6 % ovdovelih, 4 % ločenih in 40 % samskih. Glede na izobrazbeno 

strukturo je v vzorcu 9 % tistih z doseženo osnovnošolsko izobrazbo ali manj, največ (76 %) 

tistih z doseženo sekundarno izobrazbo in 15 % s terciarno. Večinoma (91 %) so posamezniki 

rojeni v Sloveniji in svoje zdravje ocenjujejo kot še kar dobro. Povprečna velikost 

gospodinjstva znaša 3,4 člane, so večinoma lastniki nepremičnin (89 %) in živijo v redko 

poseljenih območjih (49 %). Večina gospodinjstev se ne sooča s slabo okolico, delež teh je le 

15 %, medtem ko jih ima večina računalnik, telefon in avto ter doma proizvajajo hrano ali/in 

pijačo (62 %). Delež posameznikov, ki živijo v alpski regiji, je v povprečju 10 % v vzorec 

zajetih oseb, v najbolj razvitih regijah 31 %, visoka stopnja sive ekonomije pa je značilna za 



85 

kar 30 % posameznikov, zajetih v vzorec. 54 % je takšnih, ki živijo v regijah, za katere je 

značilna visoka dodana vrednost v kmetijstvu, kar nakazuje na to, da smo v povprečju še 

vedno kmetijsko intenzivno gospodarstvo; v povprečju 47 % je takšnih, ki živijo v obmejnih 

regijah in lahko izkoriščajo prednosti njene lege. 

Preglednica 17: Deskriptivna analiza v model vključenih spremenljivk za obdobje 2005–

2012 

Spremenljivka n Delež v %  Spremenljivka n Delež v % 

Reven 

 

10  Lastništvo  89 

Ni reven  90  Ne-lastništvo  11 

Skupaj 199891 100  Skupaj 199891 100 

M  49  GostoPosel  17 

Ž  51  SrednjePosel  34 

Skupaj 199891 100  RedkoPosel  49 

Zaposl  49  Skupaj 199891 100 

Upokoj  26  Okolica  15 

Brezposeln  8  Okolica Drugo  85 

Drugo  17  Skupaj 199875 100 

Skupaj 199881 100  Mobilnost  97 

Poročen  50  Mobilnost Drugo  3 

Vdovec  6  Skupaj 161186 100 

Ločen  4  DomaProiz  62 

Sam  40  DomaProiz Drugo  38 

Skupaj 198958 100  Skupaj 199891 100 

DrzavaRoj – Slo 

 

91  Alp  199891 10 

DrzavaRoj – Tujina  9  Razvit 199891 31 

Skupaj 199359 100  SivaEkon 199891 30 

Prim  9  Kmet 199891 54 

Sek  76  Obm 199891 47 

Ter 

 

15  Spremenljivka n Povp. vred. 

Skupaj 198888 100  Zdravje 72587 2,44 

Pogodba nedol. čas 

 

88  VelikostGos 199891 3,42 

Določen čas  12  BdpRast 199891 0,04 

Skupaj 55295 100  Starost 199891 45,75 

Vir: SURS 2014a, lastni preračuni 

Opomba: v raziskavo so vključene binarne spremenljivke, ki zavzemajo vrednost 1, če je pogoj 

izpolnjen, v nasprotnem primeru 0, z izjemo spremenljivke Zdravje, kjer smo uporabili petstopenjsko 

lestvico, ter spremenljivke Starost, VelikostGos in BdpRast, ki zavzemajo realne vrednosti; 

spremenljivka okolica vključuje hrup, onesnaženost okolja, kriminal, nasilje in vandalizem ter 

mobilnost, posedovanje telefona, računalnika in avta; pri slamnatih spremenljivkah so zapisani zgolj 

deleži; n predstavlja število posameznikov, ki so podali odgovor in spadajo v določeno skupino. 
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5.10 Rezultati preverjanja hipotez 

V tem razdelku smo preizkušali, ali lahko v raziskavi postavljene hipoteze potrdimo ali 

zavrnemo. Prikazani so rezultati posameznega preizkusa ter podani opisi, kaj posamezne 

ugotovitve in rezultati pomenijo.  

5.10.1 Preverjanje hipoteze 1 

Proučevanje je izvedeno po statističnih regijah v Sloveniji, pri čemer moramo biti posebej 

pozorni na vpliv finančne in gospodarske krize, ki je trajala od leta 2009 naprej in je močno 

vplivala na najbolj ogrožene skupine za tveganje revščine. V Sloveniji se je namreč stopnja 

tveganja revščine od leta 2005 naprej zniževala in pred začetkom gospodarske krize (v letu 

2009, iz podatkov o dohodku iz leta 2008) dosegla najnižjo raven, nato je v prvem letu 

gospodarske krize dosegla najvišji porast (v letu 2010, podatki o dohodku iz leta 2009), v letu 

2011 pa najvišjo raven (SURS 2014a).  

Med najpomembnejše ukrepe, ki si jih je zadala Slovenija, za zmanjšanje revščine in socialne 

izključenosti, uvrščamo te na področju spodbujanja zaposlovanja. Sem spadajo ukrepi aktivne 

politike zaposlovanja in programi socialne aktivacije, izboljšanja položaja težje zaposljivih (z 

razvojem socialnega podjetništva v Sloveniji), možnost večjega vključevanja brezposelnih 

oseb v razne oblike dela, da bi ohranili stik s trgom dela, programi socialne aktivacije, 

namenjeni osebam, ki so najbolj oddaljene od trga dela (težko zaposljive, vendar zmožne za 

delo), motivacijski programi in programi graditve pozitivnih, aktivnih vedenjskih vzorcev. 

Več pozornosti bo namenjene tudi aktivaciji drugih za delo sposobnih prejemnikov denarne 

socialne pomoči, ki jim bo poleg finančne spodbude za aktivnost namenjenih tudi več 

programov zaposlovanja. Na drugi strani pa se pričakuje, da bodo tudi sprejeti ukrepi za 

razbremenitev gospodarstva spodbudili povpraševanje po delovni sili in porast zaposlovanja 

(MDDSZ 2012). 

Za ugotavljanje statističnih razlik po letih oziroma ali se stopnja tveganja revščina v 

proučevanem obdobju povečuje, smo uporabili letni verižni indeks.  

V preglednici 18 so prikazani podatki o številu opazovanj (številu statističnih regij v 

Sloveniji), skupinskem indeksu, izračunanem na podlagi obrazca za tehtano aritmetično 

sredino (ekvivalent Laspeyresovemu obrazcu) posameznega proučevanega leta, pri čemer 

smo za uteži uporabili deleže števila prebivalcev po statističnih regijah. Kazalnik nam 

prikazuje, da so vrednosti najvišje zadnji dve proučevani leti (2011 in 2012). Prikazani so še 

podatki o standardnem odklonu ter minimalni in maksimalni vrednosti stopenj tveganja 

revščine, ki so jih dosegle statistične regije. 
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Preglednica 18: Skupinski indeks (izračunan na podlagi obrazca za tehtano aritmetično 

sredino) stopenj tveganja revščine po letih, za obdobje 2005–2012, z 

baznim letom 2005 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

n 12 12 12 12 12 12 12 

Skupinski indeks izračunan na podlagi 

obrazca za tehtano aritmetično sredino 

102,2 102,7 118,1 104,4 108,8 118,4 120,5 

St. odklon 13,89 20,06 16,31 16,47 19,33 21,61 24,89 

Min 86,6 76,1 81,8 84,5 79,7 85,6 78,3 

Max 128,7 138,7 140,3 139,6 137,5 155,5 158,7 

Opomba: n – število proučevanih enot (statističnih regij). 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Minimalna vrednost indeksa glede na leto 2005 je v vsakem letu nižja od 90. V začetku 

proučevanega obdobja je med regije z najnižjim indeksom spadala goriška regija (v letih 2006 

in 2007), proti koncu zasavska regija (v letih 2008, 2011 in 2012), podravska v letu 2009 in 

notranjsko-kraška v letu 2010. Statistične regije, ki so glede na leto 2005 dosegle najvišje 

indekse, so goriška (v letih 2009, 2010 in 2012), koroška (v letih 2007, 2008 in 2011) in 

obalno-kraška statistična regija (v letu 2006). Iz izračunov je razvidno, da so bile glede na 

bazno leto 2005 v goriški regiji stopnje v začetku proučevanega obdobja najnižje, v zadnjih 

letih pa najvišje, kar smo v sklopu teoretičnega dela tudi pokazali, in sicer, da so se stopnje 

tveganja revščine v najbolj ekonomsko razvitih regijah najbolj povišale.  

Gibanje stopnje tveganja revščine smo preverili z letnim verižnim indeksom, pri čemer smo 

podatke po statističnih regijah tehtali z deležem števila prebivalcev v posamezni regiji. 

Rezultati so prikazani v preglednici 19 in kažejo, da se je stopnja tveganja revščine glede na 

predhodno leto zmanjšala zgolj v letu 2009, v vseh ostalih letih pa beležimo povišanja. To je 

lahko posledica tega, da izračun stopnje tveganja revščine temelji na administrativnih 

podatkih za leto 2008, v času, ko je bila gospodarska rast še visoka in razmere na trgu dela 

ugodne, ter zaradi ukrepov države, saj so bile v letu 2008 za prejemnike najnižjih dohodkov 

uvedene dodatne davčne olajšave in izredno povišani nekateri socialni prejemki (otroški 

dodatki, nadomestila za brezposelne), povišana je bila tudi minimalna plača (UMAR 2011). 

Preglednica 19: Letni verižni indeks 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Letni verižni 

indeks 

102,19 100,48 115,01 88,41 104,20 108,85 101,75 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Hipotezo 1, da se je stopnja tveganja revščine v obdobju 2005–2012 statistično značilno 

povečevala, glede na dobljene rezultate sprejmemo, saj se stopnja tveganja revščine statistično 

značilno ne zmanjšuje kljub postavljenim ciljem in delovanju države na področju njenega 

zmanjševanja. To potrdimo z izračuni letnega verižnega indeksa, iz katerih je razvidno, da so 
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stopnje tveganja revščine vsako leto višje v primerjavi s preteklim letom, z izjemo leta 2009. 

Potrebnega bo še veliko in bolj učinkovitega dela v boju proti revščini. Pomembno je, da 

podrobneje obravnavamo različne populacijske skupine in sprejmemo ukrepe, ki naj bodo 

usmerjeni na posamezne statistične regije, ki so v Sloveniji različno ekonomsko razvite in 

imajo tako posamezniki iz različnih regij drugačne možnosti za doseganje dohodka. 

5.10.2 Preverjanje hipoteze 2 

Hipotezo 2 smo preverjali s probit modelom za vsako posamezno statistično regijo. Ker je 

Slovenija majhna država, vendar gospodarsko zelo raznolika, smo želeli preveriti, ali različni 

dejavniki vplivajo na stopnjo tveganja revščine po statističnih regijah. V modelu kot odvisna 

spremenljivka nastopa stopnja tveganja revščine (reven = 1, ni reven = 0), pojasnili smo ga s 

pojasnjevalnimi spremenljivkami: 

 lastnosti posameznika: starost ter kvadrat starosti, spol (m), zaposlitveni status (zaposlen, 

brezposeln, upokojen, drugo), status zveze (poročen, vdovec, ločen, samski), dosežena 

stopnja izobrazbe (primarna, sekundarna, terciarna), zdravje, država rojstva (Slovenija ali 

druge države) in pogodba o zaposlitvi (za določen oziroma nedoločen čas); 

 lastnosti gospodinjstva: poseljenost območja, kjer prebiva gospodinjstvo (gosto, srednje, 

redko poseljeno), lastništvo nepremičnine, velikost gospodinjstva in velikost 

gospodinjstva na kvadrat, domača proizvodnja, okolica (hrup, onesnaženost okolja, 

kriminal, nasilje in vandalizem) in mobilnost (telefon, računalnik in avto). 

Ocenjeni probit model je prilagojen za vsako posamezno statistično regijo v Sloveniji. Kjer je 

bil model ustrezen, smo uporabili tudi konstanto, modela s konstanto ni bilo mogoče 

izračunati za naslednje tri regije: koroška, spodnjeposavska in goriška regija. V teh primerih 

smo model ocenili brez dodane konstante. Želeli smo oceniti tudi spremenljivko leto, vendar 

ta spremenljivka v večini regij za posamezna leta ni bila značilna, zato je nismo vključili v 

končni izračun. Rezultati so prikazani v preglednicah 20–23, kjer so prikazane posamezne v 

model vključene pojasnjevalne spremenljivke, izpisi iz State pa so v prilogi 5. Opisi oziroma 

razlage rezultatov so podani v posamezni preglednici. Po statističnih regijah ni vseh od 

naštetih pojasnjevalnih spremenljivk, saj je model prilagojen tako, da programski paket Stata 

sam izloči posamezne pojasnjevalne spremenljivke, da je zadoščeno pogoju, da ne prihaja do 

multikolinearnosti. Zaradi te omejitve dobimo za vsako posamezno statistično regijo najbolje 

ocenjeni model, ki pa je lahko različno specificiran glede na vključene pojasnjevalne 

spremenljivke. Rezultati regresijskih koeficientov med statističnimi regijami zato vsebinsko 

med seboj niso neposredno primerljivi. Zato pri prikazu rezultatov ocenjenih modelov 

posebno pozornost posvečamo interpretaciji njihovega vsebinskega pomena in njihovim 

implikacijam. Ugotoviti in pojasniti želimo, kar smo si zastavili v hipotezi, in sicer, ali 

lastnosti gospodinjstva in posameznika po statističnih regijah v Sloveniji vplivata na stopnjo 

tveganja revščine. V vseh statističnih regijah pri proučevanju spremenljivk, ki se nanašajo na 
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zakonski stan, Stata iz modela ni izločila nobene izmed vključenih spremenljivk in tako 

nimamo referenčne skupine, s katero bi lahko ocenjene koeficiente primerjali, zato razlage v 

primerjavi z referenčno skupino na tem mestu nismo podajali. 

Iz preglednice 20 vidimo, da zaradi nastopa kolinearnosti v modelu za podravsko in pomursko 

regijo model v oceni ni upošteval naslednjih spremenljivk – upokojene in tiste z doseženo 

primarno stopnjo izobrazbe ter druge v koroški regiji, ocenjena ni niti spremenljivka gosta 

poseljenost v vseh treh proučevanih regijah – podravski, pomurski in koroški – ter redka 

poseljenost v pomurski regiji, ki se nanaša na redko poseljena območja znotraj statistične 

regije. V statističnih regijah severozahodne Slovenije je značilna spremenljivka iz probit 

modela, ki vpliva na stopnjo tveganja revščine, spremenljivka zaposlenost, ki negativno 

vpliva glede na referenčne vrednosti (in sicer v pomurski in podravski regiji upokojeni, v 

koroški pa drugi). To pomeni, da to vpliva na zmanjšanje verjetnosti, da se bo posameznik 

znašel pod pragom tveganja revščine glede na referenčno skupino, ko so posamezniki 

zaposleni. Naslednja značilna spremenljivka so brezposelni, in sicer v regijah Podravje in 

Koroška: ta spremenljivka ima v podravski regiji pozitiven vpliv v primerjavi z upokojenimi, 

v koroški pa negativnega v primerjavi z drugimi. Pozitiven vpliv v podravski regiji kaže na to, 

da je za brezposelne osebe značilno, da je verjetnost, da bodo revni, višja glede na 

upokojence. Negativen vpliv v koroški regiji pakaže na to, da za brezposelne velja, da je 

verjetnost, da bodo revni glede na druge, nižja. Ena od razlag za statistično značilen negativen 

vpliv brezposelnosti na stopnjo tveganja revščine v koroški regiji bi lahko bila, da se 

posamezniki ukvarjajo z neko drugo pridobitno dejavnostjo, ki ni nujno registrirana.  
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Preglednica 20: Rezultati probit modela preverjanja hipoteze 2, z vključenimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami – lastnosti gospodinjstva in 

osebnostne lastnosti, za obdobje 2005–2012, pomurska, podravska in 

koroška regija 

 
Pomurska Podravska Koroška 

 Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Starost –0,03 0,22 0,01 0,61 0,00 1,00 

Starost2 0,00 0,24 –0,00 0,32 –0,00 0,78 

M –0,06 0,65 0,07 0,46 –0,02 0,94 

Zaposl –1,51 0,00*** –0,51 0,00*** –2,37 0,00*** 

Brezposeln 0,03 0,92 0,98 0,00*** –1,09 0,02** 

Upokojen     –1,55 0,01*** 

Drugo –1,26 0,00*** 0,85 0,00*   

Poročen –0,08 0,68 0,16 0,24 –0,26 0,45 

Vdovec 0,03 0,92 0,34 0,19 0,47 0,41 

Ločen 0,43 0,09* 0,39 0,05** –0,35 0,55 

Samski 0,16 0,42 0,17 0,20 0,55 0,10* 

DržavaRoj –0,54 0,00*** –0,35 0,04** –0,54 0,30 

Prim     0,06 1,00 

Sek 1,30 0,00*** –0,30 0,01*** –0,08 1,00 

Ter 1,15 0,00*** –1,10 0,00*** –0,53 1,00 

Zdravje 0,08 0,26 0,06 0,23 0,15 0,19 

Pogodba –0,33 0,04** –0,42 0,00*** –0,61 0,05** 

Lastništvo –0,21 0,19 –0,43 0,00*** –0,70 0,01*** 

GostoPos       

SrednjePos –0,10 0,44 –0,03 0,82 0,99 1,00 

RedkoPos   0,20 0,10* 4,83 1,00 

VelikostGosp –1,25 0,00*** –0,54 0,00*** –0,99 0,00*** 

VelikostGosp2 0,14 0,00*** 0,05 0,01*** 0,11 0,01*** 

DomačaProiz 0,01 0,93 –0,02 0,83 0,44 0,06* 

Okolica –0,19 0,49 –0,23 0,18 0,46 0,28 

Mobilnost –1,60 0,00*** –2,28 0,00*** –2,74 0,00*** 

Konstanta 3,15 0,00*** 2,29 0,00***   

Št. opazovanj 2239  6011  1558  

Stopnja znač. 

Wald. Chi2 

preizkusa 

0,00  0,00  0,00  

Opomba: Starost, VelikostGosp2 – kvadrati spremenljivk starost in velikost gospodinjstva. 

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

prazne vrstice – model ni upošteval spremenljivk zaradi kolinearnosti 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

V koroški regiji beležimo tudi negativen vpliv na stopnjo tveganja revščine posameznikov, ki 

so upokojeni, glede na druge. Ker vemo, da so upokojeni v splošnem bolj izpostavljeni 

tveganju revščine, si lahko to razlagamo s tem, da imajo upokojeni v tej regiji nižje 
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življenjske stroške, a večje možnosti, da si lahko nekaj hrane in pijače pridelajo sami doma, 

ter da lahko tisti, ki so še sposobni za delo, gredo na delo v sosednjo državo Avstrijo in si s 

tem, v nasprotju z drugimi (na primer nezmožnimi za delo in študenti), izboljšajo svoj socialni 

položaj. V primeru spremenljivke drugo, kamor uvrščamo druge neaktivne osebe, vidimo, da 

je spremenljivka značilna v pomurski in podravski regiji, njen vpliv pa je v prvi negativen, v 

drugi pa pozitiven, v obeh primerih v primerjavi z upokojenimi. Tudi tu si lahko razlagamo, 

da se neaktivni posamezniki različno znajdejo v pridobitni dejavnosti, kar jim omogoča boljše 

oziroma slabše socialne razmere.  

Naslednja proučevana spremenljivka je država rojstva, ki ima statistično značilen negativen 

vpliv na stopnjo tveganja revščine v pomurski in podravski regiji. To pomeni, da imajo 

posamezniki, rojeni v Sloveniji, manjšo verjetnost, da se znajdejo pod pragom tveganja 

revščine. Za Slovenijo je namreč značilno, da imamo zaposlenih veliko delavcev bivše 

Jugoslavije, ki opravljajo slabo plačana nizko kvalificirana dela. Dosežena sekundarna in 

terciarna stopnja izobrazbe imata pozitiven vpliv na stopnjo tveganja revščine v pomurski 

regiji, medtem ko imata omenjeni spremenljivki negativen vpliv v sosednji podravski regiji, v 

obeh primerih v primerjavi z doseženo najnižjo in primarno stopnjo izobrazbe. Na stopnjo 

tveganja revščine statistično značilno vpliva tudi pogodba, po kateri dela posameznik, in sicer 

je vpliv značilen v vseh treh analiziranih regijah in je negativen, če posameznik dela po 

pogodbi za nedoločen čas, hkrati to zmanjšuje verjetnost, da bo reven. Značilna spremenljivka 

je tudi lastništvo nepremičnine, in sicer v podravski in koroški regiji, vpliv je negativen. Če je 

torej posameznik lastnik nepremičnine, to zmanjšuje verjetnost, da se bo znašel pod pragom 

tveganja revščine. Značilen pozitiven vpliv ima spremenljivka redka poseljenost v podravski 

regiji, kar pomeni, da so posamezniki, ki prebivajo v redkeje poseljenih območjih, ki so 

navadno tudi bolj oddaljena od središč, bolj izpostavljeni tveganju revščine. Spremenljivki 

velikost gospodinjstva in njen kvadrat sta prav tako statistično značilni v vseh treh 

proučevanih statističnih regijah, pri čemer ima velikost gospodinjstva negativen vpliv, njen 

kvadrat pa pozitivnega. To si razlagamo s tem, da se do nekega števila oseb v gospodinjstvu 

verjetnost, da bo posameznik reven, zmanjšuje, po določenem številu oseb pa se začne ta 

verjetnost povečevati. V preglednici 24 smo to mejo tudi izračunali in znaša za pomursko in 

podravsko regijo, kjer je spremenljivka značilna, šest članov. V vseh treh regijah ima 

statistično značilen negativen vpliv še spremenljivka mobilnost, kar pomeni, da boljša 

povezanost z zunanjim svetom vpliva na zmanjšanje verjetnosti, da bo posameznik reven. 

Spremenljivka domača proizvodnja pa pozitivno vpliva na stopnjo tveganja revščine v 

koroški regiji.  

Rezultati iz preglednice 21 prikazujejo ocenjene pojasnjevalne spremenljivke za savinjsko, 

zasavsko in spodnjeposavsko regijo. Iz modela so zaradi obstoja kolinearnosti izločene 

naslednje spremenljivke: brezposelni v savinjski regiji, drugi v zasavski in spodnjeposavski 

regiji, tisti z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe v savinjski in zasavski regiji, spremenljivki, 

ki opisujeta gosto in redko poseljenost v savinjski in zasavski regiji ter srednjo poseljenost v 
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zasavski in spodnjeposavski regiji. Značilen je pozitiven vpliv spremenljivke moški v 

zasavski in spodnjeposavski regiji. 

Preglednica 21: Rezultati probit modela preverjanja hipoteze 2, z vključenimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami – lastnosti gospodinjstva in 

osebnostne lastnosti, za obdobje 2005–2012, savinjska, zasavska in 

spodnjeposavska regija 

  Savinjska Zasavska Spodnjeposavska 

 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Starost 0,04 0,18 0,01 0,89 0,08 0,22 

Starost2 –0,00 0,30 –0,00 0,60 –0,00 0,11 

M –0,02 0,85 0,44 0,07* 0,51 0,06* 

Zaposl –1,39 0,00*** –1,09 0,07* –2,22 0,00*** 

Brezposeln   –0,22 0,73 –0,50 0,35 

Upokojen –1,06 0,00*** –0,28 0,65 –0,76 0,21 

Drugo 0,29 0,27     

Poročen –0,22 0,23 –0,30 0,43 0,36 0,39 

Vdovec 0,06 0,85 0,67 0,24 0,94 0,12 

Ločen 0,12 0,66 0,78 0,09* 1,06 0,05** 

Samski 0,22 0,24 –0,37 0,31 0,09 0,83 

DržavaRoj –0,42 0,02** –0,62 0,05** –0,20 0,61 

Prim 1,28 0,00*** 1,29 0,02** –2,24 1,00 

Sek 1,37 0,00*** 0,77 0,09** –2,53 1,00 

Ter     –3,08 1,00 

Zdravje 0,00 0,96 0,00 0,98 0,04 0,74 

Pogodba –0,58 0,00*** –0,51 0,10* –0,06 0,85 

Lastništvo –0,82 0,00*** –0,12 0,64 –0,69 0,04** 

GostoPos     0,04 1,00 

SrednjePos –0,35 0,00***     

RedkoPos     4,26 1,00 

VelikostGosp –0,65 0,00*** –0,05 0,94 0,08 0,89 

VelikostGosp2 0,06 0,07* –0,06 0,55 –0,06 0,49 

DomačaProiz –0,07 0,56 0,10 0,66 –0,39 0,10* 

Okolica –0,21 0,31 0,11 0,77 –0,86 0,10* 

Mobilnost –2,19 0,00*** –2,61 0,00*** –3,26 0,00*** 

Konstanta 1,45 0,10* 2,11 0,26   

Št. opazovanj 5014  1040  1328  

Stopnja znač. 

Wald. Chi2 

preizkusa 

0,00  0,00  0,00  

Opomba: Starost2, VelikostGosp2 – kvadrati spremenljivk starost in velikost gospodinjstva. 

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

prazne vrstice – v modelu niso upoštevane spremenljivke zaradi nastopa kolinearnosti 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni  
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Spremenljivka zaposlenost je statistično značilna v vseh treh analiziranih regijah, njen vpliv 

na stopnjo tveganja revščine pa je negativen v savinjski regiji glede na brezposelne ter v 

zasavski in spodnjeposavski glede na druge. To pomeni, da zaposlenost posameznika 

zmanjšuje verjetnost, da bo reven, v primerjavi z referenčno skupino. Statistično značilen 

negativen vpliv na stopnjo tveganja revščine imajo tudi upokojeni v savinjski regiji v 

primerjavi z brezposelnimi, kar bi si lahko razlagali s tem, da imajo upokojeni posamezniki v 

tej regiji nižje življenjske stroške ali pa jim višje pokojnine izboljšujejo položaj glede na 

brezposelne. Država rojstva ima statistično značilen negativen vpliv v savinjski in zasavski 

regiji. Doseženi primarna in sekundarna stopnja izobrazbe v primerjavi z doseženo terciarno 

stopnjo pa pozitivno vplivata na stopnjo tveganja revščine v savinjski in zasavski regiji. 

Spremenljivka pogodba, po kateri so posamezniki zaposleni, negativno vpliva na stopnjo 

tveganja revščine v savinjski in zasavski regiji, kar ponovno pomeni, da se verjetnost, da bodo 

revni, za posameznike z zaposlitvijo za nedoločen čas zmanjšuje. Prav tako se ta verjetnost 

zmanjšuje za lastnike nepremičnin v savinjski in spodnjeposavski regiji. Velikost 

gospodinjstva in njen kvadrat imata tokrat statistično značilen vpliv le v savinjski regiji in 

njuna smer vpliva je enaka kot v prejšnjem primeru, sama velikost ima negativen vpliv, 

medtem ko ima njen kvadrat pozitivnega. Domača proizvodnja in okolica statistično značilno 

negativno vplivata na stopnjo tveganja revščine v spodnjeposavski regiji. Prav tako ima na 

zmanjšanje verjetnosti, da bo posameznik reven, statistično značilen vpliv spremenljivka 

mobilnost v vseh treh obravnavanih regijah.  

V primeru ocenjenega probit modela za regijo JV Slovenije, osrednjeslovensko in gorenjsko 

regijo (preglednica 22) smo ugotovili, da zaradi nastopa kolinearnosti v model niso vključene 

naslednje spremenljivke: drugi, v vseh treh statističnih regijah, tisti z doseženo primarno 

stopnjo izobrazbe v JV Sloveniji, tisti z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe v 

osrednjeslovenski in gorenjski regiji, posamezniki, ki živijo v gosto poseljenih območjih v JV 

Sloveniji in gorenjski regiji ter redko poseljenih v vseh treh obravnavanih statističnih regijah. 

Spremenljivki starost in kvadrat starosti sta značilni za JV Slovenijo in osrednjeslovensko 

regijo, starost ima pozitiven vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, medtem ko ima njen 

kvadrat negativnega. Vendar menimo, da se po določeni starosti rezultat ponovno spremeni in 

se začne verjetnost povečevati. Rezultati prav tako kažejo, da je verjetnost, da so 

posamezniki, ki so upokojeni, revni, negativna za osrednjeslovensko in gorenjsko regijo v 

primerjavi z drugimi. To bi lahko pojasnili s tem, da mlajši člani družine oziroma otroci v teh 

regijah poskrbijo za starše in starejše člane družine in jim zato ni treba oditi v domove za 

starejše, ki po navadi predstavljajo veliko finančne breme za starejše in za katere velja, da so 

oskrbnine v razvitejših regijah bistvene višje. Prav tako so lahko pokojnine v omenjenih 

regijah nekoliko višje. V vseh treh proučevanih statističnih regijah je prav tako značilna 

spremenljivka, ki označuje posameznika, ki je zaposlen. Verjetnost, da bo zaposlen 

posameznik reven, je negativna glede na druge.  
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Preglednica 22: Rezultati probit modela preverjanja hipoteze 2, z vključenimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami – lastnosti gospodinjstva in 

osebnostne lastnosti, za obdobje 2005–2012, JV Slovenija, 

osrednjeslovenska in gorenjska regija 

 
JV Slovenija Osrednjeslovenska Gorenjska 

 Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Starost 0,12 0,00*** 0,05 0,01*** –0,03 0,22 

Starost2 –0,00 0,00*** –0,00 0,01*** 0,00 0,24 

M 0,29 0,05** 0,10 0,21 –0,06 0,65 

Zaposl –0,85 0,02** –1,22 0,00*** –1,51 0,00*** 

Brezposeln 0,27 0,46 0,23 0,29 0,03 0,92 

Upokojen –0,40 0,30 –0,81 0,00*** –1,26 0,00*** 

Drugo       

Poročen 0,30 0,22 –0,26 0,02** –0,08 0,68 

Vdovec 0,63 0,08* –0,17 0,47 0,03 0,92 

Ločen 0,10 0,75 0,18 0,25 0,43 0,09* 

Samski 0,54 0,02** 0,00 0,98 0,16 0,42 

DržavaRoj –0,14 0,49 –0,27 0,01*** –0,54 0,00*** 

Prim   1,02 0,00*** 1,30 0,00*** 

Sek –0,08 0,71 0,74 0,00*** 1,15 0,00*** 

Ter –0,90 0,01***     

Zdravje –0,01 0,88 0,07 0,09* 0,08 0,26 

Pogodba –0,58 0,00*** –0,30 0,01*** –0,33 0,04* 

Lastništvo –0,36 0,06* –0,51 0,00*** –0,21 0,19 

GostoPos   –0,34 0,00***   

SrednjePos –4,67 1,00 –0,45 0,00*** –0,10 0,44 

RedkoPos       

VelikostGosp –0,68 0,00*** –0,39 0,01*** –1,25 0,00*** 

VelikostGosp2 0,07 0,01*** 0,03 0,15 0,14 0,00*** 

DomačaProiz –0,41 0,01*** –0,15 0,09* 0,01 0,93 

Okolica –0,01 0,99 –0,15 0,25 –0,19 0,49 

Mobilnost –2,94 0,00*** –2,51 0,00*** –1,60 0,00*** 

Konstanta 0,56 0,60 1,21 0,05** 3,15 0,00*** 

Št. opazovanj 2700  10325  4074  

Stopnja znač. 

Wald. Chi2 

preizkusa 

0,00  0,00  0,00  

Opomba: Starost2, VelikostGosp2 – kvadrati spremenljivk starost in velikost gospodinjstva. 

*p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

prazne vrstice – v modelu niso upoštevane spremenljivke zaradi nastopa kolinearnosti 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

V osrednjeslovenski regiji na zmanjšanje verjetnosti, da bo posameznik reven, vpliva tudi to, 

da živi v gosto ali srednje poseljenem območju v primerjavi z redko poseljenimi območji v 

regiji. Verjetnost, da bo posameznik reven, je v JV Sloveniji značilno negativna za 
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posameznike z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe v primerjavi z doseženo najnižjo in 

primarno izobrazbo, kar je v skladu z našimi pričakovanji, saj so ti najmanj izpostavljeni 

tveganju revščine, brezposelnost je majhna in dohodki višji, kar vpliva na njihov boljši 

socialni položaj. 

Država rojstva statistično značilno zmanjšuje verjetnost, da bo posameznik reven v 

osrednjeslovenski in gorenjski regiji. Če je posameznik rojen v Sloveniji, je v omenjenih 

regijah ta verjetnost torej manjša. Pri posameznikih z doseženo primarno in sekundarno 

stopnjo izobrazbe se verjetnost, da bodo revni, povišuje v osrednjeslovenski in gorenjski regiji 

glede na tiste z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe. Spremenljivka zdravje ima statistično 

značilen pozitiven vpliv na stopnjo tveganja revščine v osrednjeslovenski regiji, kar pomeni, 

da se s slabšanjem ocene zdravstvenega stanja verjetnost, da bodo posamezniki pod pragom 

tveganja revščine, povečuje. Spremenljivka pogodba o zaposlitvi je statistično značilna v vseh 

treh proučevanih regijah, njen vpliv na stopnjo tveganja revščine pa je negativen, kar pomeni, 

da je pri posamezniku, ki dela po pogodbi za nedoločen čas, verjetnost, da bo reven, manjša. 

Podobno velja za tiste, ki so lastniki nepremičnin v JV Sloveniji in osrednjeslovenski 

statistični regiji. Statistično značilni sta tudi spremenljivki VelikosGosp in VelikostGosp2 v 

vseh treh proučevanih statističnih regijah v Sloveniji, z izjemo VelikostGosp2 v 

osrednjeslovenski regiji. Verjetnost, da bo posameznik reven, se zmanjšuje z večanjem števila 

članov v gospodinjstvu in se po določenem številu začne poviševati, in sicer je ta meja pet 

članov v JV Sloveniji in v gorenjski regiji. Domača proizvodnja in spremenljivka Mobilnost 

imata statistično značilen negativen vpliv na to, da bo posameznik izpostavljen tveganju 

revščine, in sicer je DomačaProiz statistično značilna v JV Sloveniji in osrednjeslovenski 

regiji, medtem ko je Mobilnost statistično značilna tako v JV Sloveniji, osrednjeslovenski in 

gorenjski regiji.  

Zaradi obstoja kolinearnosti so v probit modelu za notranjsko-kraško, goriško in obalno-

kraško statistično regijo (preglednica 23) izločene naslednje spremenljivke: brezposelni v 

obalno-kraški regiji, spremenljivka drugo, kamor uvrščamo neaktivne in druge osebe, v 

notranjsko-kraški in goriški regiji, izločeni so tisti z doseženo primarno stopnjo izobrazbe v 

obalno-kraški regiji in tisti z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe v notranjsko-kraški regiji, 

območja z gosto poseljenostjo v goriški in obalno-kraški regiji, območja s srednjo 

poseljenostjo za vse tri proučevane statistične regije ter območja z redko poseljenostjo v 

notranjsko-kraški regiji. Statistično značilen negativen vpliv na verjetnost, da bodo 

posamezniki revni, imajo v obalno-kraški regiji tudi moški, upokojeni, glede na brezposelne, 

in tisti z doseženo terciarno stopnjo izobrazbe v primerjavi s tistimi, ki imajo najnižjo in 

primarno stopnjo izobrazbe. Zaposleni imajo tudi v teh treh proučevanih statističnih regijah 

statistično značilen negativen vpliv na stopnjo tveganja revščine, in sicer v notranjsko-kraški 

in goriški regiji v primerjavi z drugimi in v obalno-kraški z brezposelnimi.  
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Preglednica 23: Rezultati probit modela preverjanja hipoteze 2, z vključenimi 

pojasnjevalnimi spremenljivkami – lastnosti gospodinjstva in 

osebnostne lastnosti, za obdobje 2005–2012, notranjsko-kraška, goriška 

in obalno-kraška regija 

 
Notranjsko-kraška Goriška Obalno-kraška 

 Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Starost 0,08 0,18 0,02 0,63 0,07 0,13 

Starost2 –0,00 0,18 –0,00 0,34 –0,00 0,14 

M 0,04 0,89 0,09 0,66 –0,32 0,09* 

Zaposl –1,38 0,01*** –1,49 0,00*** –1,33 0,00*** 

Brezposeln –0,23 0,70 –0,33 0,47   

Upokojen –0,30 0,64 –0,52 0,32 –0,88 0,02** 

Drugo     –0,25 0,54 

Poročen 0,13 0,77 0,22 0,52 –0,03 0,90 

Vdovec –0,67 0,34 0,72 0,19 0,05 0,93 

Ločen –0,58 0,41 0,54 0,24 –0,03 0,94 

Samski 0,38 0,39 –0,15 0,66 0,10 0,70 

DržavaRoj –0,61 0,08* 0,02 0,95 –0,66 0,00*** 

Prim 1,68 0,02** –1,73 1,00   

Sek 1,63 0,01*** –1,07 1,00 –0,60 0,06* 

Ter   –1,88 1,00 –1,14 0,00*** 

Zdravje –0,03 0,84 –0,07 0,56 0,04 0,68 

Pogodba –1,36 0,00*** –0,81 0,00*** –0,47 0,03** 

Lastništvo –0,56 0,09* –0,67 0,01*** –0,83 0,00*** 

GostoPos –6,43 1,00     

SrednjePos       

RedkoPos   5,54 1,00 –0,07 0,78 

VelikostGosp –1,15 0,03** –0,77 0,02** –1,26 0,00*** 

VelikostGosp2 0,12 0,10* 0,10 0,04** 0,15 0,00*** 

DomačaProiz –0,41 0,15 –0,23 0,23 –0,16 0,38 

Okolica 0,61 0,21 0,18 0,65 0,06 0,85 

Mobilnost –0,40 0,61 –3,67 0,00*** –0,92 0,09* 

Konstanta 0,02 0,99   2,25 0,08* 

Št. opazovanj 1056  2331  1980  

Stopnja znač. 

Wald. Chi2 

preizkusa 

0,00  0,00  0,00  

Opomba: Starost2. VelikostGosp2 – kvadrati spremenljivk starost in velikost gospodinjstva. 

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

prazne vrstice – v modelu niso upoštevane spremenljivke zaradi nastopa kolinearnosti 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Spremenljivki država rojstva in dosežena sekundarna stopnja izobrazbe sta statistično značilni 

za notranjsko-kraško in obalno-kraško regijo, in sicer če so posamezniki rojeni v Sloveniji, to 

negativno vpliva na stopnjo tveganja revščine v obeh regijah. Pri posameznikih z doseženo 
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sekundarno stopnjo izobrazbe pa se verjetnost, da bodo revni, v notranjsko-kraški regiji 

povišuje glede na tiste z doseženo terciarno stopnjo, v obalno-kraški pa zmanjšuje glede na 

tiste z doseženo najnižjo in primarno stopnjo izobrazbe. Na stopnjo tveganja revščine v 

notranjsko-kraški regiji pozitivno vpliva tudi spremenljivka, ki opisuje posameznike z 

doseženo primarno stopnjo izobrazbe, in sicer v primerjavi s tistimi, ki imajo doseženo 

terciarno stopnjo izobrazbe. 

Spremenljivki pogodba o zaposlitvi in lastništvo sta statistično značilni za vse tri proučevane 

statistične regije, in sicer je njihov vpliv na stopnjo tveganja revščine negativen. Manjšo 

verjetnost, da bodo revni, imajo posamezniki, ki delajo po pogodbi o zaposlitvi za nedoločen 

čas in imajo v lasti nepremičnino. V vseh treh proučevanih regijah sta značilni tudi 

spremenljivki velikost gospodinjstva in njen kvadrat, in sicer se z večanjem števila članov v 

gospodinjstvu verjetnost, da bo posameznik reven, zmanjšuje, po določenem številu pa se 

začne ta verjetnost poviševati, mejno število članov je v goriški in obalno-kraški regiji štiri, 

medtem ko v notranjsko-kraški pet. Mobilnost ima statistično značilen negativen vpliv na 

stopnjo tveganja revščine v goriški in obalno-kraški statistični regiji.  

Rezultati probit modela vseh statističnih regij, ki so prikazani v preglednici 24, se lahko med 

seboj vsebinsko razlikujejo in niso neposredno primerljivi, prikazujejo pa nam, katere 

spremenljivke statistično značilno vplivajo na stopnjo tveganja revščine. Vidimo, da ima 

starost v dveh regijah (JV Slovenija in osrednjeslovenska regija) statistično značilen pozitiven 

vpliv na stopnjo tveganja revščine, kar pomeni, da se s staranjem prebivalstva verjetnost, da 

bo posameznik reven, povečuje. Medtem pa je na drugi strani kvadrat starosti značilen še v 

zasavski regiji in negativno vpliva na revščino, kar pomeni, da se po določeni starosti 

verjetnost tveganja revščine začne zmanjševati. Izračunali smo prelom za statistične regije, v 

katerih sta značilna tako starost kot tudi kvadrat starosti. Starost, po kateri je verjetnost, da bo 

posameznik reven, manjša, je v JV Sloveniji nekaj čez 50 let, medtem ko je v 

osrednjeslovenski regiji nekoliko nižja in znaša nekaj več kot 42 let.  

V vseh statističnih regijah v Sloveniji obstaja statistično značilen negativen vpliv zaposlenosti 

na stopnjo tveganja revščine v primerjavi z različnimi referenčnimi skupinami. To pomeni, da 

je verjetnost, da bodo posamezniki, ki so zaposleni, revni, kljub temu da narašča delež revnih 

zaposlenih, manjša. Brezposelnost ima na stopnjo tveganja revščine statistično značilen vpliv 

le v dveh statističnih regijah, v podravski v primerjavi z upokojenimi in v koroški glede na 

druge. Vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, če je brezposeln, pa je v prvi regiji 

pozitiven, kar pomeni, da je verjetnost, da bo posameznik, ki je brezposeln, reven, višja, in 

obratno v koroški regiji. 

Upokojeni in drugi imajo negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, glede na 

različne referenčne skupine. In sicer imajo upokojeni statistično značilen vpliv na verjetnost v 

koroški, osrednjeslovenski in gorenjski regiji glede na druge ter savinjski in obalno-kraški 

regiji glede na brezposelne.  
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Preglednica 24: Povzetek rezultatov probit modela po statističnih regijah za obdobje 2005–2012 

  Pomur-

ska 

Podrav-

ska 

Koro- 

ška 

Savinj-

ska 

Zasav-

ska 

Spodnje-

posavska 

JV 

Slovenija 

Osrednje-

slovenska 

Gorenj-

ska 

Notranjsko-

kraška 

Goriš-

ka 

Obalno-

kraška 

Starost       ⁺ ⁺     

Starost2       − −     

M     ⁺ ⁺ ⁺     − 

Zaposl − − − − − − − − − − − − 

Brezposeln  ⁺ −          

Upok   − −    − −   − 

Drugo − ⁺           

DržavaRoj − −  − −   − − −  − 

Prim    ⁺ ⁺   ⁺ ⁺ ⁺   

Sek ⁺ −  ⁺ ⁺   ⁺ ⁺ ⁺  − 

Ter ⁺ −     −     − 

Zdravje        ⁺     

Pogodba − − − − −  − − − − − − 

Lastništvo  − − −  − − −  − − − 

GostoPosel        −     

SrednjePosel    −    −     

RedkoPosel  ⁺           

VelikostGos − − − −   − − − − − − 

VelikostGos2 ⁺ ⁺ ⁺ ⁺   ⁺  ⁺ ⁺ ⁺ ⁺ 

DomačaProiz   ⁺   − − −     

Okolica      −       

Mobilnost − − − − − − − − −  − − 

Meja VelikostGos 6 6  6   5  5 5 4 4 

Meja Starost       50,2 42,6     

Opomba: – pomeni negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik pod pragom tveganja revščine, glede na referenčno skupino + pozitiven vpliv na 

verjetnost, da bo posameznik pod pragom tveganja revščine, glede na referenčno skupino, v praznih stolpcih ocenjena spremenljivka s probit modelom nima 

značilnega vpliva na stopnjo tveganja revščine; Starost2, VelikostGosp2 – kvadrati spremenljivk starost in velikost gospodinjstva; spremenljivke, ki se 

nanašajo na zakonski stan, nismo vključili, ker nimamo referenčne skupine za primerjavo. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 
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To bi si lahko razložili s tem, da lahko tisti, ki so še delovno sposobni, odhajajo na delo »čez 

mejo«, ter s tem, da so v nekaterih regijah življenjski stroški nižji oziroma nekatere občine 

subvencionirajo postrežbo na domu ali imajo nižje stroške domov za ostarele, razlog pa je 

lahko tudi v otrocih oziroma družinskih članih, ki poskrbijo za starejše in jim tako prihranijo 

stroške domov. Drugi pa imajo značilen vpliv v pomurski in podravski regiji glede na 

upokojene. Ena izmed razlag bi lahko bila, da imajo tukaj večje možnosti zaslužka tudi v 

sosednjih državah, posebej v sosednji Avstriji. 

Država rojstva negativno vpliva na to, da bo posameznik reven, v kar osmih regijah z izjemo 

koroške, spodnjeposavske, JV Slovenije in goriške regije. Če je posameznik rojen v Sloveniji, 

se torej verjetnost, da bo reven, zmanjšuje. 

Proučili smo tudi vpliv izobrazbe na stopnjo tveganja revščine in ugotovili statistično značilen 

pozitiven vpliv, če ima posameznik doseženo primarno stopnjo izobrazbe v savinjski, 

zasavski, osrednjeslovenski, gorenjski in notranjsko-kraški regiji, v vseh omenjenih regijah v 

primerjavi s tistimi, ki imajo doseženo terciarno stopnjo izobrazbe. Prav tako smo ugotovili, 

da je verjetnost, da bo posameznik reven, če ima doseženo sekundarno stopnjo izobrazbe, 

pozitivna v pomurski regiji glede na tiste z doseženo primarno stopnjo ter savinjski, zasavski, 

osrednjeslovenski, gorenjski in notranjsko-kraški regiji glede na tiste z doseženo terciarno 

stopnjo, medtem ko je v obalno-kraški in podravski regiji verjetnost negativna glede na tiste z 

doseženo najnižjo in primarno stopnjo izobrazbe. Proti našim pričakovanjem je tudi 

ugotovitev, da je verjetnost, da bodo posamezniki, ki prebivajo v pomurski regiji in imajo 

doseženo terciarno stopnjo izobrazbe, glede na tiste z doseženo primarno stopnjo revni, 

pozitivna. To bi lahko pojasnili z dejstvom, da v tem delu ni delovnih mest za tovrsten profil 

posameznikov in da je oddaljenost in povezanost z večjimi središči velika. Statistično 

značilen negativen vpliv pa beležimo v JV Sloveniji in obalno-kraški regiji glede na tiste z 

doseženo primarno stopnjo izobrazbe. 

Statistično značilen negativen vpliv ima spremenljivka pogodba o zaposlitvi. Verjetnost, da 

bodo posamezniki, ki so zaposleni po pogodbi za nedoločen čas, revni, je negativna v kar 

enajstih statističnih regijah, z izjemo spodnjeposavske regije. Prav tako je verjetnost, da bodo 

revni lastniki nepremičnin, negativna v kar devetih statističnih regijah (podravska, koroška, 

savinjska, spodnjeposavska, JV Slovenija, osrednjeslovenska, notranjsko-kraška, goriška in 

obalno-kraška). 

Če pogledamo vpliv gostote poseljenosti, vidimo, da imajo gosto in srednje poseljena 

območja glede na redko poseljena negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, v 

osrednjeslovenski regiji, redko poseljena glede na gosto poseljena območja pa imajo pozitiven 

vpliv v podravski regiji. 
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Domača proizvodnja zmanjšuje verjetnost tveganja revščine v spodnjeposavski, JV Sloveniji 

in osrednjeslovenski regiji, medtem ko je verjetnost statistično značilno pozitivna v koroški 

regiji. V večini primerov torej velja, da na zmanjšanje verjetnosti, da bodo osebe revne, vpliva 

možnost, da si posamezniki pridelajo nekaj hrane in pijače doma.  

Spremenljivka okolica statistično značilno negativno vpliva v spodnjeposavski regiji. Med 

pomembnejše kazalnike pri zmanjševanju verjetnosti revščine štejemo mobilnost, ki je 

značilna v vseh regijah, razen v notranjsko-kraški regiji. Obstaja statistično značilen negativen 

vpliv te spremenljivke na revščino, kar pomeni, da boljša povezanost s svetom zmanjšuje 

verjetnost, da bodo posamezniki revni. 

Velikost gospodinjstva in kvadrat spremenljivke velikost gospodinjstva imata statistično 

značilen vpliv v devetih statističnih regijah, z izjemo zasavske, spodnjeposavske in 

osrednjeslovenske regije. Negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, ima velikost 

gospodinjstva, medtem ko ima kvadrat te spremenljivke pozitivnega. To pomeni, da se 

verjetnost, da bo posameznik reven, do nekega števila članov gospodinjstva zmanjšuje, po 

določenem številu pa se začne povečevati. Prelomno točko smo tudi izračunali za posamezno 

statistično regijo in prišli do ugotovitev, da je meja pri šestih članih gospodinjstva v pomurski, 

podravski in savinjski regiji, pri petih članih v JV Sloveniji, gorenjski in notranjsko-kraški 

regiji ter pri štirih v goriški in obalno-kraški regiji. 

Iz preglednice 24 lahko razberemo tudi profil posameznika, ki ima večjo verjetnost, da bo 

reven, po statističnih regijah v Sloveniji, glede na referenčne skupine, ki so po statističnih 

regijah različne. Vidimo, da so v pomurski statistični regiji najbolj izpostavljeni tveganju 

revščine tisti, ki imajo sekundarno ali terciarno stopnjo izobrazbe, kar bi lahko pripisali 

dejstvu, da so oddaljeni od večjih središč in imajo na voljo manj delovnih mest, ter tisti, ki 

živijo v gospodinjstvih z več kot šestimi člani. V podravski statistični regiji so to 

posamezniki, ki so brezposelni in drugi, imajo doseženo sekundarno oziroma terciarno 

stopnjo izobrazbe, živijo v redko poseljenih območjih in pri katerih ima gospodinjstvo več kot 

šest članov. V koroški statistični regiji so tveganju revščine najbolj izpostavljeni posamezniki, 

ki so brezposelni in imajo domačo proizvodnjo. V savinjski in zasavski regiji so to 

posamezniki, ki imajo doseženo primarno oziroma sekundarno stopnjo izobrazbe, v savinjski 

pa še tisti, ki prebivajo v gospodinjstvih z več kot šest člani. V zasavski in spodnjeposavski 

regiji so to tudi moški. V JV Sloveniji pa mlajši od 50,2 leta, moški ter posamezniki, ki živijo 

v gospodinjstvih z več kot petimi člani. V osrednjeslovenski regiji so najbolj izpostavljeni 

tveganju revščine posamezniki, ki imajo doseženo primarno ali sekundarno stopnjo izobrazbe, 

in tisti, ki ocenjujejo svoje zdravje kot slabše. V gorenjski regiji so to tisti, ki imajo doseženo 

primarno ali sekundarno stopnjo izobrazbe in živijo v gospodinjstvih z več kot petimi člani. V 

notranjsko-kraški regiji so bolj izpostavljeni tisti z doseženo primarno ali sekundarno stopnjo 

izobrazbe in živijo v gospodinjstvu z več kot petimi člani, medtem ko so to v goriški in 

obalno-kraški regiji posamezniki, ki živijo v gospodinjstvih, kjer prebivajo več kot štirje 
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člani. Pri tem je treba biti pazljiv pri interpretaciji rezultatov in njihovih implikacij, saj profili 

posameznikov med regijami med seboj vsebinsko niso neposredno primerljivi, ker je model 

prilagojen tako, da programski paket Stata samodejno preveri kolinearnost in odstrani (pusti) 

nekatere spremenljivke, da je zadoščeno pogoju, da ne prihaja do multikolinearnosti.  

Na stopnjo tveganja revščine vplivajo tako lastnosti posameznika kot tudi gospodinjstva. Vse 

v analizo vključene spremenljivke imajo statistično značilen vpliv v vsaj eni statistični regiji v 

Sloveniji. So pa spremenljivke različno statistično značilne glede na statistične regije v 

Sloveniji. Izjemi sta zaposlenost, ki je značilna v prav vseh regijah in negativno vpliva na 

verjetnost, da bo posameznik reven, glede na referenčno skupino, in pogodba o zaposlitvi, po 

kateri dela posameznik, ki prav tako negativno vpliva v skoraj vseh regijah. Prav tako je v 

skoraj vseh regijah statistično značilna spremenljivka velikost gospodinjstva, pri tej 

spremenljivki je vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, negativen, medtem ko imata 

pozitiven vpliv njen kvadrat ter mobilnost (posamezniki, ki imajo telefon, računalnik ali avto). 

5.10.3 Preverjanje hipoteze 3 in 4 

Za preverjanje hipotez 3 in 4 smo uporabili probit model dejavnikov, upoštevajoč 

pojasnjevalne spremenljivke, ki se nanašajo na osebnostne lastnosti posameznika, lastnosti 

gospodinjstva in makroekonomskega okolja, dodali pa smo še slamnate spremenljivke za leta 

in regije. Model je ocenjen za obdobje 2005–2012, podrobnejši izpis izračunov je prikazan v 

prilogi 6. Ocena je izdelana za primer celotne Slovenije, saj smo upoštevali specifične 

slamnate spremenljivke za posamezne statistične regije, česar ne bi mogli storiti, če bi 

ocenjevali vsako posamezno statistično regijo. Pojasnjevalne spremenljivke smo izbrali glede 

na specifičnost okolja, izhajali pa smo tudi iz doslej opravljenih raziskav na temo revščine.  

Vključene so naslednje pojasnjevalne spremenljivke:  

 lastnosti posameznika: starost ter kvadrat starosti, spol (m), zaposlitveni status (zaposlen, 

brezposeln, upokojen, drugo), status zveze (poročen, vdovec, ločen, samski), dosežena 

stopnja izobrazbe (primarna, sekundarna, terciarna), zdravje, država rojstva (Slovenija ali 

druge države), pogodba o zaposlitvi (za določen oziroma nedoločen čas); 

 lastnosti gospodinjstva: poseljenost območja, kjer prebivajo (gosto, srednje, redko 

poseljeno), lastništvo nepremičnine, velikost gospodinjstva in velikost gospodinjstva na 

kvadrat, domača proizvodnja, okolica (hrup, onesnaženost okolja, kriminal, nasilje, 

vandalizem) in mobilnost (telefon, računalnik, avto); 

 makroekonomski kazalniki: rast BDP za vsako posamezno statistično regijo, slamnate 

spremenljivke za alpsko regijo (gorenjska), najbolj razviti regiji (osrednjeslovenska in 

goriška), statistične regije z najvišjim deležem sive ekonomije (spodnjeposavska, koroška, 

podravska, JV Slovenija), regije z najvišjo dodano vrednostjo v kmetijstvu (pomurska, 

notranjsko-kraška, spodnjeposavska in koroška) ter regije, ki mejijo na sosednje države, v 
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katere v največji meri odhajajo na delo – v Avstrijo in Italijo (pomurska, podravska, 

koroška, gorenjska, goriška in obalno-kraška regija); 

 slamnate spremenljivke za posamezno proučevano leto in posamezno statistično regijo. 

Pri proučevanju revščine moramo biti pozorni tudi na makroekonomsko okolje, ki lahko 

pomembno pripomore k stopnji tveganja revščine prebivalstva. Ker smo pri podatkih omejeni, 

saj se zbirajo po statističnih regijah v Sloveniji samo določeni kazalniki, to pomeni, da smo v 

analizo vključili zgolj rast BDP, dodatno pa smo model dopolnili še s slamnatimi 

spremenljivkami, značilnimi za posamezne statistične regije v Sloveniji. Zaradi dodanih 

slamnatih spremenljivk je probit model narejen na primeru celotne Slovenije, drugače 

tovrstne analize ne moremo izpeljati. Proučili smo torej, ali na stopnjo tveganja revščine 

vpliva naslednje: ali je regija alpskega značaja (gorenjska), saj ima s tem večje možnosti 

izkoriščanja voda in kmetijskih površin, ali regija spada med najbolj razvite regije 

(osrednjeslovenska, goriška), ali je regija obmejna (pomurska, podravska, koroška, gorenjska, 

goriška in obalno-kraška regija), ali kmetijstvo v tej regiji dosega visoko dodano vrednost 

(pomurska, notranjsko-kraška, spodnjeposavska in koroška) ter ali je v regiji visok delež sive 

ekonomije (spodnjeposavska, koroška, podravska in JV Slovenija). Dodatno smo dodali še 

slamnate spremenljivke za leta 2005–2012 in posamezne statistične regije. 

Pri proučevanju spremenljivk, ki se nanašajo na zakonski stan, Stata iz modela ni izločila 

nobene izmed vključenih spremenljivk in tako nimamo referenčne skupine, s katero bi lahko 

primerjali ocenjene koeficiente. Zato razlage in primerjave glede na izbrano referenčno 

skupino na tem mestu nismo podajali. Prav tako ne podajamo podrobnejše razlage za 

posamezna leta in statistične regije, saj glede na ocenjeni model ne moremo določiti 

referenčne vrednosti. Ugotovljene značilne razlike med statističnimi regijami bomo pojasnili, 

glede na njihove specifčne karakteristike. 

Iz preglednice 25 vidimo, da imajo spremenljivke različen vpliv na to, ali bo posameznik 

reven, tako pri različnih skupinah prebivalstva kot tudi po statističnih regijah v Sloveniji, če 

pri ocenjevanju probit modela upoštevamo značilnosti posameznika, gospodinjstva in 

makroekonomskega okolja z dodanimi slamnatimi spremenljivkami. Podrobnejši opis, pri 

katerih spremenljivkah se verjetnost, da bo posameznik reven, povečuje in pri katerih 

zmanjšuje, je podan v nadaljevanju. Hipotezo 3 lahko na podlagi dobljenih rezultatov 

sprejmemo. 
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Preglednica 25: Rezultati probit modela, upoštevajoč osebnostne lastnosti, lastnosti 

gospodinjstva in makroekonomskega okolja z dodanimi slamnatimi 

spremenljivkami za leta in regije 

 
Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

  

Koeficient 

Stopnja 

značilnosti 

(p) 

Starost 0,03 0,00***  Okolica –0,11 0,09* 

Starost2 –0,00 0,00***  Mobilnost –2,19 0,00*** 

M 0,06 0,09*  BdpRast –2,12 0,07* 

Zaposl –1,30 0,00***  Alp –0,83 0,00*** 

Brezposeln    RazvitaReg   

Upokojen –0,85 0,00***  SivaEkon –0,86 0,00*** 

Drugo 0,04 0,62  Kmet –0,03 0,80 

Poročen –0,04 0,48  Obm 0,84 0,00*** 

Vdovec 0,21 0,03**  l1 –0,26 0,01*** 

Ločen 0,23 0,00***  l2 –0,15 0,05** 

Samski 0,13 0,02**  l4 0,05 0,51 

DržavaRoj –0,35 0,00***  l5 –0,41 0,05** 

Prim 1,05 0,00***  l6 –0,35 0,02** 

Sek 0,82 0,00***  l7 –0,27 0,04** 

Ter    l8 –0,28 0,05** 

Zdravje 0,04 0,03**  reg2 0,58 0,00*** 

Pogodba –0,43 0,00***  reg4 0,25 0,05** 

Lastništvo –0,49 0,00***  reg5 0,26 0,12 

GostoPos 0,01 0,83  reg6 1,01 0,00*** 

SrednjePos    reg7 0,92 0,00*** 

RedkoPos 0,28 0,00***  reg11  –0,86 0,00*** 

VelikostGosp –0,62 0,00***  reg12  –0,49 0,00*** 

VelikostGosp2 0,06 0,00***  Konstanta  1,68 0,00*** 

DomačaProiz –0,10 0,01***  Št. opazovanj  39656 

    Stopnja znač. Wald. Chi2 

preizkusa  

0,00 

Opomba: Starost2, VelikostGosp2 – kvadrati spremenljivk starost in velikost gospodinjstva. 

* p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01 

Prazne vrstice – v modelu niso upoštevane spremenljivke zaradi nastopa kolinearnosti. 

Slamnata spremenljivka za posamezno leto: l1 – 2005, l2 – 2006, l3 – 2007, l4 – 2008, l5 – 2009, l6 – 

2009, l7 – 2010, l8 – 2011 in l9 – 2012. 

Slamnata spremenljivka za posamezno statistično regijo: reg1 – pomurska, reg2 – podravska, reg3 – 

koroška, reg4 – savinjska, reg5 – zasavska, reg6 – spodnjeposavska, reg7 – JV Slovenija, reg8 – 

osrednjeslovenska, reg9 – gorenjska, reg10 – notranjsko-kraška, reg11 – goriška, reg12 – Obalno-

kraška. 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Na povečanje verjetnosti stopnje tveganja revščine oseb (da je posameznik reven), starejših od 

16 let, na primeru celotne Slovenije za obdobje 2005–2012 vplivajo naslednje spremenljivke 

(preglednica 25): 

 starost, z leti se verjetnost, da bo posameznik reven, povečuje, vendar pa je iz rezultatov 

razvidno, da ima spremenljivka kvadrat starosti negativen vpliv na stopnjo tveganja 

revščine, kar lahko interpretiramo s tem, da po določenem letu verjetnost, da bo 

posameznik reven, začne padati. Mejo, pri kateri se to zgodi, smo tudi izračunali. Na 
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primeru celotne Slovenije naj bi se do starosti 42,5 let verjetnost, da bo posameznik reven, 

povečevala, od tega leta dalje pa zmanjševala. Iz rezultatov izhaja, da se po določeni 

starosti začne verjetnost, da bo posameznik reven, ponovno povečevati, saj so starejše 

osebe bolj izpostavljene tveganju revščine; 

 podobno kot pri starosti velja tudi za primer spremenljivke velikost gospodinjstva, le da 

ima v tem primeru sama spremenljivka negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik 

reven, njen kvadrat pa pozitivnega. Iz tega lahko sprejmemo sklep, da se z naraščanjem 

števila članov v gospodinjstvu verjetnost, da bodo revni, manjša, kar pa velja do pet 

družinskih članov; če je v gospodinjstvu več družinskih članov, je verjetnost, da bo 

posameznik reven, pozitivna; 

 za osebe moškega spola se je na primeru celotne Slovenije izkazalo, da je verjetnost, da 

bodo revni, pozitivna kljub temu, da veljajo ženske za bolj tvegane; 

 tisti z doseženo primarno in sekundarno stopnjo izobrazbe v primerjavi s tistimi z 

doseženo terciarno stopnjo, saj po večini opravljajo slabše plačana dela, teže najdejo delo, 

v času krize pa se je v mnogih primerih pripetilo, da za svoje delo niso prejeli plačila;  

 tisti, ki ocenjujejo svoje zdravje kot slabše, saj teže najdejo zaposlitev ali pa so dalj časa 

odsotni, potrebujejo dodatno oskrbo, ki stane;  

 gospodinjstva, ki prebivajo v redko poseljenih območjih glede na srednje poseljena 

območja, to so običajno področja, ki so oddaljena od mestnih središč, in posamezniki, ki 

tu živijo, se morajo na delo voziti v oddaljene kraje, lahko so slabše informirani;  

 regije, ki ležijo v obmejnem območju – kljub temu, da veliko prebivalcev iz regij, ki ležijo 

ob meji, hodi na delo v tujino, še posebej v sosednjo Avstrijo, je v obmejnih regijah 

verjetnost, da bodo posamezniki revni, pozitivna. Dodaten napor bi bilo treba usmeriti 

predvsem v bolj oddaljene obmejne regije, ena od možnosti je s spodbudami za 

podjetništvo, manjšimi administrativnimi ovirami oziroma stimulativno davčno politiko. 

Negativen vpliv oziroma spremenljivke, pri katerih se zmanjšuje verjetnost, da bo posameznik 

reven, pa so: 

 kvadrat starosti;  

 tisti, ki je zaposlen in upokojen v primerjavi z brezposelnimi, zaposleni veljajo za manj 

tvegane za stopnjo tveganja revščine, medtem ko smo pri starejših pričakovali obraten 

rezultat; 

 tisti, ki je rojen v Sloveniji;  

 tisti, ki dela po pogodbi za nedoločen čas, saj predstavlja to za posameznike večjo 

socialno varnost, možnosti načrtovanja prihodnosti;  

 tisti, ki ima v lasti nepremičnino; 

 spremenljivka velikost gospodinjstva – z večanjem števila članov v gospodinjstvu je 

tveganje manjše; 

 gospodinjstva z domačo proizvodnjo, ki s tem poskrbijo, da jedo zdravo in bolj poceni; 
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 gospodinjstva, ki imajo slabši okoliš (težave s hrupom sosedov, iz ulice, onesnaženost 

okolja, težave zaradi kriminala, nasilja ali vandalizma) – ker velja Slovenija za varno 

državo, vpliv te spremenljivke nima tako velike pomembnosti; 

 gospodinjstva, ki imajo dobro povezavo s svetom (avto, računalnik, telefon) – povezava s 

svetom je pomembna, saj tako posamezniki lahko dobijo najrazličnejše informacije tako o 

pomoči, delovnih mestih idr.; 

 regije, ki imajo visok delež sive ekonomije. Verjetnost, da bodo revni posamezniki, ki 

živijo v alpski, gorenjski regiji, je negativna, tukaj imajo predvsem ugodne razmere za 

razvoj turizma, kmetijstva, gozdarstva in industrije. Prav tako je verjetnost negativna za 

tiste, ki živijo v regijah z visokim deležem sive ekonomije, saj si lahko s tovrstnim delom 

izboljšajo svoj socialni položaj; 

 regije, kjer BDP narašča – rast BDP-ja negativno vpliva na stopnjo tveganja revščine, kar 

lahko pojasnimo s tem, da ima rast BDP na revščino značilen negativen vpliv. To si lahko 

razlagamo s tem, da se z rastjo BDP višajo dohodki ter odpira več delovnih mest in preko 

višje zaposlenosti lahko dosežemo manjšo stopnjo revščine. 

Hipotezo 4 sprejmemo. Z ocenjenim probit modelom smo dokazali, da na stopnjo tveganja 

revščine oziroma na to, da je posameznik reven, vplivajo tako osebnostne lastnosti, in sicer 

starost, spol, zaposlitveni status, status zveze, izobrazba, država rojstva, zdravje, pogodba o 

zaposlitvi in lastništvo nepremičnine, kot tudi lastnosti gospodinjstva, poseljenost območja, 

kjer prebiva gospodinjstvo, velikost gospodinjstva, domača proizvodnja, okolica, mobilnost 

ter makroekonomski kazalniki, med katerimi imajo značilen vpliv BDP-rast, alpska regija, 

siva ekonomija in obmejne regije. In sicer je stopnja tveganja revščine negativno povezana s 

stopnjo rasti BDP in zaposlenostjo (v primerjavi z brezposelnimi). 
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6 UGOTOVITVE, PRISPEVEK K ZNANOSTI IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE 

RAZISKOVANJE  

V tem poglavju bomo predstavili ugootovitve, do katerih smo prišli glede preizkušanja 

posamezne postavljene hipoteze. Predstavili bomo prispevek raziskovalne naloge k znanosti 

ter možnosti nadaljnjega raziskovanja. 

6.1 Ugotovitve glede preizkušanja hipotez 

Glavne ugotovitve preverjanja hipotez smo prikazali v preglednici 26. Hipotezo 1 glede na 

rezultate tehtanih letnih verižnih indeksov sprejmemo. Iz izračunov je razvidno, da so stopnje 

tveganja revščine vsako leto višje, v primerjavi s preteklim letom, z izjemo leta 2009, kljub 

postavljenim ciljem in delovanju države na področju njenega zmanjševanja.  

Na stopnjo tveganja revščine vplivajo tako lastnosti posameznika kot tudi gospodinjstva, zato 

sprejmemo hipotezo 2. Vse v analizo vključene spremenljivke imajo statistično značilen vpliv 

v vsaj eni izmed statističnih regij v Sloveniji. Predvsem bi na tem mestu izpostavili 

spremenljivko zaposlenost, ki je značilna v prav vseh regijah in negativno vpliva na 

verjetnost, da bo posameznik reven, glede na referenčno skupino; pogodba o zaposlitvi, po 

kateri dela posameznik, in mobilnost prav tako negativno vplivata v skoraj vseh regijah. Prav 

tako je v skoraj vseh regijah statistično značilna spremenljivka velikost gospodinjstva, pri tej 

spremenljivki je vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, negativen, medtem ko ima njen 

kvadrat pozitiven vpliv. 

Prav tako sprejmemo hipotezi 3 in 4. Dokazali smo, da se stopnja tveganja revščine med 

različnimi skupinami prebivalstva in glede na karakteristike statističnih regij v Sloveniji 

razlikuje. V boju zoper revščino je torej potrebna obravnava posameznih skupin prebivalstva 

ter statističnih regij. Na stopnjo tveganja revščine oziroma na to, da je posameznik reven, pa 

značilno vplivajo tako osebnostne lastnosti, lastnosti gospodinjstva kot tudi makroekonomski 

kazalniki, in sicer rast BDP, regija, ki ima alpske značilnosti, regije z najvišjimi stopnjami 

sive ekonomije in obmejne regije. 

Ugotovili smo, da na stopnjo tveganja revščine vplivajo tako lastnosti posameznika kot tudi 

gospodinjstva in makroekonomski kazalniki. Prav tako smo prišli do ugotovitve, da kljub 

temu, da smo zavezani cilju zmanjševanja tveganja revščine, temu ni tako, saj se je stopnja v 

zadnjih letih še povečevala. Obstajajo pa značilne razlike med različnimi skupinami 

prebivalstva in med statističnimi regijami v Sloveniji. 

Glede na to, da smo prišli do ugotovitev, da poleg lastnosti posameznikov in gospodinjstva na 

stopnjo tveganja revščine pomembno vpliva tudi makroekonomsko okolje, je v posameznih 

statističnih regijah zato pomembno, da se ustvarja okolje, ki bo stabilno in bo zagotavljalo 

možnosti nadaljnjega uravnoteženega razvoja. Spodbujati je treba gospodarsko rast in 
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generiranje dohodka, kar bo zmanjševalo revščino in za kar je odgovorna predvsem 

regionalna in socialna politika, ki mora biti pravična, solidarna ter mora temeljiti na načelih 

enake dostopnosti in proste izbire. Razlike med regijami nastajajo predvsem zaradi njihove 

lege in dostopnosti do trga dela, pri čemer igra pomembno vlogo zaposlitvena politika pod 

vodstvom države, ki sicer namenja sredstva za kritične skupine preko ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja in zavarovanj za primere brezposelnosti. Pri vsem tem pa je izjemnega pomena, 

kako in v kolikšni višini se sredstva porabljajo, zato sta nadzor in spremljanje porabe sredstev, 

ki jih država nameni najbolj kritičnim skupinam, zelo pomembna. 

Preglednica 26: Povzetek ugotovitev preverjanja hipotez 

Hipoteza Ugotovitev Potrditev 

Hipoteza 1: Stopnja tveganja revščine po 

statističnih regijah v Sloveniji se je v proučevanem 

obdobju med letoma 2005–2012 statistično 

značilno povečevala. 

V obdobju 2005–2012 se 

stopnja tveganja revščine 

statistično značilno povečuje 

Sprejmemo 

Hipoteza 2: Stopnja tveganja revščine najbolj 

ogroženih skupin po statističnih regijah v Sloveniji 

je odvisna od osebnostnih lastnosti posameznikov 

in značilnosti gospodinjstva, v katerem le-ti živijo. 

Na stopnjo tveganja revščine 

vplivajo lastnosti posameznika 

in gospodinjstva. 

Sprejmemo 

Hipoteza 3: Stopnja tveganja revščine med 

različnimi skupinami prebivalstva in med 

statističnimi regijami je statistično značilno 

različna.. 

Stopnja tveganja revščine ni 

enaka za različne skupine 

prebivalstva in statistične regije 

v Sloveniji. 

Sprejmemo 

Hipoteza 4: Stopnja tveganja revščine je negativno 

povezana s stopnjo rasti BDP in zaposlenostjo. 

Na stopnjo tveganja revščine 

poleg osebnostnih lastnosti in 

lastnosti gospodinjstva vplivajo 

še makroekonomski dejavniki. 

In sicer je stopnja tveganja 

revščine negativno povezana s 

stopnjo rasti BDP in 

zaposlenostjo (v primerjavi z 

brezposelnimi). 

Sprejmemo 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti tudi revnim zaposlenim; kljub temu, da smo z 

ocenjenim modelom ugotovili, da zaposlenost značilno zmanjšuje verjetnost, da bo 

posameznik reven, je teh čedalje več. Ti zaradi slabega stanja podjetja, v katerem so 

zaposleni, ne dobijo plačila ali pa prejemajo minimalno plačo, ki ne zadošča za preživetje 

celotnega gospodinjstva. Podjetja, ki ne izplačujejo plač oziroma tista, ki ne plačujejo 

prispevkov za socialno varnost (v zadnjem času, od pojava finančne in gospodarske krize, je 

tudi veliko takšnih), bi bilo treba vzeti pod drobnogled in proti njim ustrezno ukrepati. 

Pomembno je tudi, da država zagotavlja dobre pogoje za ureditev zasebnega življenja 

posameznika (dostopnost do stanovanj, izobraževanja, zdravstvenih storitev in varstva otrok), 

saj so to osnovni pogoji, da lahko posameznik sploh vstopi na trg dela (Leskošek idr. 2013). 

Ljudje si svoj socialni položaj izboljšujejo z neformalnim delom, katerega funkcija v 

Sloveniji ni kopičenje bogastva, ampak v prvi vrsti zagotovitev preživetja. Posamezniki svoj 
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položaj rešujejo oziroma si pomagajo tudi tako, da hodijo na delo v sosednje države ali zaradi 

visokih davčnih bremen in administrativnih ovir odpirajo podjetja čez mejo, še posebej v 

sosednji Avstriji. Za bolj oddaljene regije in tam, kjer je stopnja brezposelnosti zelo visoka in 

so iniciative za odpiranje podjetij, bi lahko te davčno razbremenili, olajšali poslovanje in 

omogočili odpiranje novih delovnih mest. Pri tem bi lahko država sodelovala tudi z različnimi 

oblikami subvencij.  

V času gospodarske in finančne krize se je stopnja tveganja revščine opazno povečala 

predvsem v najbolj razvitih regijah v Sloveniji – v osrednjeslovenski in goriški. V teh regijah 

dohodki prebivalcev v povprečju niso tako zelo nizki, jih pa zaznamujejo visoki življenjski 

stroški, ki zmanjšujejo kupno moč prebivalstva. Treba bi bilo torej razviti trg za lokalne 

netržne dobrine in storitve, okrepiti konkurenco in ukiniti monopol na tem področju (voda, 

domovi za ostarele, oskrba na domu, subvencije). 

6.2 Prispevek k znanosti in stroki 

Glavni izvirni prispevek doktorske disertacije k znanosti na področju proučevanja 

večdimenzionalnosti revščine v vsebinskem smislu je razvoj modela dejavnikov, ki vplivajo 

na revščino po regijah v Sloveniji. Takšen model doslej še ni bil obravnavan. Proučevanje je 

izvedeno celostno, proučevane so skupine, ki so revščini najbolj podvržene, opazovano pa je 

gibanje tveganja revščine skozi čas ter oblikovana modela, ki vključujeta tako mikro- kot 

makro-dejavnike, saj ti na revščino vplivajo v največji meri. Izvirno so oblikovane posamezne 

skupine dejavnikov revščine, ki izhajajo sicer iz ugotovitev nekaterih dosedanjih raziskav, 

vendar pa je v disertaciji pristop k oblikovanju različnih skupin dejavnikov nov in širši, prav 

tako pa je prvič uporabljen in preizkušan na primeru Slovenije po statističnih regijah, kjer so 

bile do sedaj izvedene študije na primeru starejših oseb predvsem z namenom proučevanja 

višine pokojnin (Stropnik idr. 2010; Kump in Stanovnik 2011). V naši raziskavi so upoštevani 

tako socio-ekonomski dejavniki revščine, upoštevajoč značilnosti na ravni gospodinjstev, 

posameznika, kot tudi makroekonomsko okolje glede na regijo, v kateri proučevane osebe 

prebivajo. Na podlagi rezultatov raziskave smo ugotovili smer vpliva posameznega dejavnika 

revščine, proučevanega na primeru najbolj ogroženih skupin prebivalstva, ter analizirali 

njegovo pomembnost. V modelu dejavnikov ima lahko posamezni dejavnik zelo velik pomen, 

vendar pa nanj morda dejansko teje vplivamo kot na nekatere manj pomembne dejavnike.  

S pridobljenimi rezultati želimo prispevati k večji učinkovitosti socialne politike, boljših in 

učinkovitejših spodbujanj in stimulacij najbolj ogroženim skupinam prebivalstva glede na 

regijo bivanja, posledično pa tudi k zgodnjemu ukrepanju oziroma preprečitvi, da bi do 

revščine prebivalstva sploh prišlo in da ne bi revni ljudje ostali ujeti v vedno težavnejšem in 

problematičnem socialno-ekonomskem položaju. 
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Prispevek k stroki vidimo na več področjih. Rezultati raziskave naj bi pripomogli k večji 

učinkovitosti ukrepov v boju proti revščini. Prispevek je v boljšem in širšem razumevanju 

stopnje tveganja revščine v povezavi z ostalimi politikami, tako regionalno, socialno, 

zaposlitveno, davčno in drugimi v državi. Prav tako želimo opozoriti, da je uradna statistika v 

Sloveniji osredotočena na podrobnejše proučevanje revščine zgolj na primeru celotne 

Slovenije in predvsem na lastnosti posameznika. Menimo, da bi bilo glede na dobljene 

rezultate treba podrobneje obravnavati tudi statistične regije in njihove posebnosti ter razširiti 

nabor pojasnjevalnih spremenljivk. V boju proti revščini bi lahko bili uspešnejši, če bi se 

osredotočili prav na tiste skupine prebivalstva, ki so najbolj ogrožene po statističnih regijah in 

upoštevali tudi posebnosti okolja. 

6.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Možnosti za nadaljnje raziskovanje vidimo v anketiranju oseb, mlajših od 16 let. V anketi 

EU-SILC so namreč anketirane osebe, starejše od 16 let, in te, ki so bile anketirane, smo 

vključili v naš vzorec. Vprašalnik, ki bi bil namenjen tej skupini, bi moral biti njim primerno 

prilagojen. Prav tako je v tem primeru treba upoštevati različne omejitve (morebitna soglasja 

staršev) ter verodostojnost odgovorov. V nadaljevanju bi lahko v raziskovanje vključili uteži, 

s katerimi podatke o številu oseb v vzorcu preračunamo na celotno populacijo oseb v zasebnih 

gospodinjstvih v Sloveniji. Ti so izračunani glede na zbrane podatke o gospodinjstvu, ki jih 

poda anketirana oseba. V analizo bi lahko vključili tudi spremenljivke za skupine oseb, kot so 

gospodinjstva z vzdrževanimi otroki ali brez otrok, z upokojenimi osebami v gospodinjstvih, 

enostarševska ali enočlanska gospodinjstva ter tudi osebe, združene z različnimi lastnostmi, 

kot so upokojene ženske in brezposelni s primarno stopnjo izobrazbo. Sami do teh podatkov 

nismo imeli dostopa, saj nam jih SURS zaradi majhnega števila teh skupin in njihove 

zaupnosti ni želel posredovati. 

V nadaljevanju bi lahko izvedli tudi primerjave z ostalimi državami EU, saj je anketa EU-

SILC obvezujoča in se izvaja v vseh članicah EU. S primerjavo med državami in morebitnimi 

ugotovitvami podobnosti bi lahko prenesli dobre prakse reševanja problematike revščine, ki 

jih uporabljajo v primerljivih državah oziroma za primerljive regije.  

Prav tako obstaja možnost nadaljnjega raziskovanja v postavitvi modela na način uporabe 

skupne bazične referenčne skupine, da bi bili rezultati posameznega probit modela med 

statističnimi regijami med seboj neposredno primerljivi. To bi lahko dosegli tako, da bi sami 

določili referenčne skupine, ki bi bile za vse regije enake.  
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7 SKLEP 

Raziskava pripomore k razumevanju večdimenzionalnosti revščine po statističnih regijah v 

Sloveniji, obstoja regionalnih razlik in naraščanja stopnje tveganja revščine, pri čemer smo v 

analiziranem obdobju ugotovili najvišji porast ravno v najbolj razvitih regijah, to je v 

osrednjeslovenski in goriški regiji. Delež posameznikov, ki se nahajajo pod mejo tveganja 

revščine, se glede na spol, starost, doseženo stopnjo izobrazbe in zaposlitveni status med 

statističnimi regijami v Sloveniji in znotraj regij v večini primerov statistično značilno 

razlikuje, kar kaže na raznolikost stopnje tveganja revščine v Sloveniji. 

Ocenili smo probit model dejavnikov, v katerega smo vključili spremenljivke, ki se nanašajo 

na lastnosti posameznika in gospodinjstva po statističnih regijah v Sloveniji. 

Najpomembnejše ugotovitve so, da ima spremenljivka zaposlenost v vseh statističnih regijah 

negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, glede na referenčno skupino. To 

pomeni, da zaposlitev še vedno predstavlja enega tistih dejavnikov, ki največ pripomorejo k 

zmanjševanju tveganja revščine. Pomembno je torej, da se ustanavlja delovna mesta ter daje 

spodbude podjetništvu. Ocenili smo, da ima v skoraj vseh statističnih regijah v Sloveniji 

negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, še spremenljivka mobilnost – 

pomembna je povezanost s svetom. Gospodinjstva, ki imajo avto, računalnik in telefon, so v 

boljšem položaju. Velikost gospodinjstva prav tako negativno vpliva na verjetnost, da bo 

posameznik reven, vendar je na tem mestu potrebna previdnost, saj je kvadrat te 

spremenljivke pozitiven, kar pomeni, da je z večanjem števila članov v gospodinjstvu samo 

do nekega števila verjetnost, da bo posameznik reven, negativna, po tem številu pa postane 

pozitivna. Izračunali smo to vrednost in znaša med štirimi in šestimi člani, odvisno od 

posamezne statistične regije, za celotno Slovenijo pa je to pet članov v gospodinjstvu. 

Pomembno je tudi, da je posameznik zaposlen po pogodbi za nedoločen čas, saj to zanj 

predstavlja svojevrstno socialno varnost, prav tako pa ima negativen vpliv država rojstva 

posameznika, in sicer imajo boljši položaj posamezniki, rojeni v Sloveniji. Pri nas dela veliko 

tujih delavcev, predvsem iz bivše Jugoslavije. Ti delavci opravljajo predvsem nizko 

kvalificirana dela, ki so slabo plačana, v zadnjem času je zaradi gospodarske in finančne krize 

v mnogih primerih prišlo tudi do opustitve plačil oziroma zamaknjenih plačil za opravljeno 

delo. To delavce postavlja v težak položaj, nekateri pripeljejo s seboj tudi cele družine, ki so 

potem v večji meri izpostavljene tveganju revščine. Negativen vpliv na verjetnost, da bo 

oseba revna, ima v večini statističnih regij tudi lastništvo nepremičnine, kar nakazuje na 

dejstvo, da so posamezniki, ki so lastniki nepremičnine, manj izpostavljeni tveganju revščine.  

Najbolj izrazit pozitiven vpliv na stopnjo tveganja revščine pa lahko pripišemo doseženi 

primarni in sekundarni stopnji izobrazbe v primerjavi s tistimi z doseženo terciarno stopnjo 

izobrazbe. Slabše izobraženi posamezniki so bolj izpostavljeni tveganju revščine, zato so 

pomembne spodbude na strani promocije in pomoči pri izobraževanju. Posamezniki, ki živijo 

v gospodinjstvih, ki so izpostavljena tveganju revščine, največkrat zaradi slabega finančnega 
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stanja gospodinjstva niti nimajo možnosti za nadaljevanje študija, nekateri ne morejo niti 

opraviti srednje šole. Zaradi tega se izredno težko izvijejo iz primeža revščine. Pomembno pa 

je tudi, da se načrtno spodbuja izobraževanje, saj v Sloveniji prihaja do neusklajenosti 

izobrazbenih profilov in ponujenih delovnih mest. 

Model smo nato razširili in dodali še makroekonomske dejavnike ter ga ocenili na primeru 

celotne Sloveniji, saj smo le tako lahko vključili slamnate spremenljivke, ki opisujejo makro 

okolje v posameznih regijah, dodali pa smo še slamnate spremenljivke za posamezno 

proučevano leto in statistično regijo. Prišli smo do rezultatov, da na stopnjo tveganja revščine 

oseb (da je posameznik reven), starejših od 16 let, na primeru celotne Slovenije za obdobje 

2005–2012 pozitivno vplivajo oziroma vplivajo na povečanje verjetnosti revščine naslednje 

spremenljivke: starost, kvadrat velikosti gospodinjstva, osebe moškega spola, tisti z doseženo 

primarno in sekundarno stopnjo izobrazbe glede na tiste z doseženo terciarno stopnjo 

izobrazbe, tisti, ki ocenjujejo svoje zdravje kot slabše, gospodinjstva, ki prebivajo v redko 

poseljenih območjih glede na tiste iz srednje poseljenih, regije, kjer BDP raste, regije, ki 

imajo visoko dodano vrednost v kmetijstvu, regije, ki ležijo v obmejnem območju. Negativen 

vpliv oziroma spremenljivke, pri katerih se zmanjšuje verjetnost, da bo posameznik reven, pa 

so: kvadrat starosti, tisti, ki je zaposlen in upokojen, glede na brezposelne, tisti, ki je rojen v 

Sloveniji, tisti, ki dela po pogodbi za nedoločen čas, tisti, ki ima v lasti nepremičnino, 

spremenljivka velikost gospodinjstva, gospodinjstva z domačo proizvodnjo, gospodinjstva, ki 

imajo slabši okoliš (hrup, onesnaženost okolja, prisotnost kriminala, nasilja, vandalizma), 

gospodinjstva, ki imajo dobro povezavo s svetom (računalnik, telefon, avto), alpska regija in 

regije, ki imajo visok delež sive ekonomije. 

Potrdili smo značilen negativen vpliv na verjetnost, da bo posameznik reven, v regijah z 

visoko stopnjo sive ekonomije, kar nakazuje na to, da posamezniki iščejo rešitve, kako 

dodatno zaslužiti za preživetje. Pri tem vemo, da je obdavčitev dela v Sloveniji visoka in z 

neformalnim delom zaslužijo bolje. V večini primerov v Sloveniji neformalno delo 

predstavlja zgolj pomoč pri lažjem preživetju in ne kopičenje bogastva. Negativen vpliv je 

ugotovljen tudi na primeru alpske regije, kjer imajo ugodne razmere za razvoj turizma, 

kmetijstva, gozdarstva in industrije.  

Medtem ko smo sicer potrdili statistično značilen vpliv obmejnih regij, pa smo v raziskavi 

ugotovili, da je vpliv na verjetnost obmejnih regij, da bo posameznik reven, pozitiven. To 

nakazuje na dejstvo, da so obmejne regije kljub temu, da veliko posameznikov hodi na 

dnevno delo v sosednje države (predvsem v Avstrijo), še vedno zelo izpostavljene tveganju 

revščine. Predvsem regije SZ Slovenije so najbolj oddaljene od razvitih središč, povezave z 

njimi pa so slabe, prav tako posamezniki na teh območjih nimajo veliko možnosti za 

zaposlitev. Pomembno bi bilo, da se tudi na teh območjih odpirajo nova delovna mesta, 

spodbuja naj se podjetništvo in zmanjša davčno breme. Kot vemo, se tudi slovenska podjetja 
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zaradi administrativnih ovir in velikega davčnega bremena v Sloveniji selijo predvsem v 

sosednjo Avstrijo.  

Prav tako smo ugotovili negativen vpliv spremenljivke rast BDP, kar bi lahko pojasnili z 

dejstvom, da ima rast BDP značilen vpliv na zmanjševanje verjetnosti stopnje tveganja 

revščine. Z rastjo BDP se višajo dohodki, odpira več delovnih mest in preko višje 

zaposlenosti lahko dosežemo nižjo stopnjo revščine.  
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Priloga 1 

 

STOPNJE TVEGANJA REVŠČINE PO STATISTIČNIH REGIJAH V SLOVENIJI IN RAZLIČNIH 

SKUPINAH PREBIVALSTVA ZA OBDOBJE 2005–2012 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Pomurska Spol M  16,2 16,2 17,2 18,4 14,4 15,3 15,6 13,4 

  

  Ž 17,4 16,5 17,4 19,9 15,9 17,7 18,2 14,6 

Starost Age4 21,5 22,9 27,7 28,3 17,6 21,5 22,6 18,0 

  Age3 17,6 16,7 15,7 19,2 15,9 16,3 17,1 13,4 

  Age2 9,9 9,4 12,1 11,0 11,6 11,0 11,8 11,3 

  Age1 18,7 17,1 16,5 17,8 13,3 18,1 16,6 15,9 

Izobrazba Ter 1,2 0,7 0,6 2,1 1,6 4,7 4,4 3,0 

  Sek 10,7 13,4 18,7 20,6 16,8 17,1 17,8 14,6 

  Prim 26,8 26,9 27,2 32,3 16,7 33,8 37,5 36,4 

Zaposlenost Drugo 21,4 21,1 19,2 28,1 19,9 22,6 22,6 19,3 

  Upokojen 19,9 18,8 22,1 24,6 17,6 20,3 20,3 16,3 

 

Brezposeln 34,6 35,1 35,8 34,5 32,9 34,6 34,6 31,4 

  Zaposl 9,1 9,1 10,2 10,1 8,4 7,5 7,5 5,7 

Podravska Spol M  14,2 13,3 12,5 13,8 10,7 12,5 13,1 13,6 

  

  Ž 15,3 14,6 15,2 16,4 14,1 15,5 15,3 15,3 

Starost Age4 21,8 19,0 19,4 21,9 19,3 18,7 19,1 17,6 

  Age3 13,9 13,7 12,9 13,5 10,3 12,7 12,5 13,9 

  Age2 9,2 9,8 12,2 13,4 11,0 12,5 11,8 10,8 

  Age1 15,9 14,6 12,2 14,0 12,0 15,6 17,1 15,2 

Izobrazba Ter 3,4 2,8 4,0 4,3 3,4 4,5 4,4 3,7 

  Sek 10,8 11,6 14,9 16,0 13,4 15,2 15,3 16,2 

  Prim 25,0 26,6 23,8 26,7 25,8 28,4 33,1 38,8 

Zaposlenost Drugo 17,8 18,0 17,7 17,6 15,9 20,7 20,7 16,9 

  Upokojen 18,2 16,4 17,6 19,2 16,0 15,1 15,1 15,7 

  Brezposeln 37,1 31,2 31,4 36,7 30,7 35,3 35,3 38,1 

  Zaposl 5,8 6,8 6,7 8,4 6,1 6,7 6,7 5,9 

Koroška Spol M  6,1 8,7 9,0 10,7 8,9 9,8 11,9 7,1 

  

  Ž 10,1 11,0 13,5 12,0 11,6 12,3 13,2 13,7 

Starost Age4 20,5 18,5 21,6 22,9 22,2 19,0 21,3 20,6 

  Age3 6,6 9,4 10,1 10,0 9,5 10,0 10,5 8,8 

  Age2 5,4 3,6 2,6 7,6 4,3 8,0 7,6 4,8 

  Age1 3,5 9,1 13,0 6,4 5,5 10,8 17,5 12,3 

Izobrazba Ter 2,7 2,3 1,8 1,7 0,0 2,9 1,5 2,7 

  Sek 4,4 7,4 12,1 12,7 11,1 11,4 13,7 10,1 

  Prim 15,7 19,8 19,1 6,1 21,4 29,4 33,3 43,3 

Zaposlenost Drugo 8,5 12,6 16,0 12,8 11,9 19,9 19,9 11,7 

  Upokojen 17,1 17,1 17,6 18,5 19,7 16,6 16,6 17,1 

  Brezposeln 10,1 20,5 29,5 26,3 21,8 18,7 18,7 21,7 

  Zaposl 3,1 3,7 4,0 5,3 3,0 5,8 5,8 3,0 
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Savinjska Spol M  8,3 7,6 9,3 10,2 8,9 9,3 10,0 10,2 

  

  Ž 9,9 8,9 10,8 12,4 11,4 11,5 11,9 11,3 

Starost Age4 15,9 13,6 17,9 20,7 16,8 18,0 18,2 19,3 

  Age3 8,2 8,1 9,2 10,1 9,1 9,4 9,3 8,7 

  Age2 6,7 4,5 6,2 8,5 6,3 6,0 10,0 9,6 

  Age1 8,0 8,1 9,3 9,0 9,4 8,8 10,2 10,4 

Izobrazba Ter 0,0 0,4 1,3 2,0 2,0 1,7 2,3 1,8 

  Sek 6,9 7,5 10,5 11,7 10,6 11,1 11,9 12,2 

  Prim 14,6 13,0 23,6 29,5 25,7 26,3 25,2 25,3 

Zaposlenost Drugo 9,9 9,7 13,5 14,1 12,1 13,6 13,6 12,4 

  Upokojen 12,5 11,9 13,4 17,7 14,9 15,3 15,3 14,2 

  Brezposeln 26,0 20,7 29,3 26,2 29,4 25,2 25,2 29,8 

  Zaposl 4,3 3,8 4,3 5,4 4,4 4,7 4,7 4,5 

Zasavska Spol M  7,6 7,8 5,8 7,5 7,8 7,1 8,5 6,5 

  

  Ž 13,0 13,0 11,0 9,4 10,5 10,2 9,2 9,5 

Starost Age4 25,0 22,0 20,9 20,4 19,0 15,0 13,9 9,4 

  Age3 8,8 8,3 6,7 7,7 9,4 7,6 8,4 8,6 

  Age2 6,8 9,3 5,8 3,2 0,0 3,2 7,1 5,7 

  Age1 7,1 5,9 5,4 3,3 5,9 10,0 6,3 6,8 

Izobrazba Ter 0,0 1,9 0,0 0,0 0,0 1,0 2,1 1,0 

  Sek 7,1 7,8 9,3 9,1 10,2 9,1 10,1 9,3 

  Prim 18,4 21,5 19,4 24,1 17,6 20,6 9,1 16,7 

Zaposlenost Drugo 10,4 10,5 8,8 9,4 9,6 8,0 8,0 7,7 

  Upokojen 18,5 17,5 15,2 16,0 15,7 14,3 14,3 8,2 

  Brezposeln 21,4 17,4 22,2 18,6 25,9 20,0 20,0 30,2 

  Zaposl 2,8 5,3 2,4 2,3 2,3 3,5 3,5 3,8 

Spodnje-

posavska Spol M  12,6 8,9 9,4 11,9 10,3 9,1 10,6 12,6 

  

  Ž 13,0 14,1 12,8 14,4 12,4 11,9 14,7 15,7 

Starost Age4 19,4 21,0 16,5 20,2 23,7 20,0 24,1 27,3 

  Age3 12,6 10,9 11,4 12,3 9,9 9,4 12,0 12,4 

  Age2 6,3 4,8 6,0 9,2 5,2 4,1 2,2 5,0 

  Age1 14,0 9,9 8,7 12,8 9,4 10,4 12,1 15,9 

Izobrazba Ter 0,0 2,6 1,9 5,0 4,0 0,8 0,8 0,8 

  Sek 9,3 8,9 11,0 13,1 10,8 10,9 13,4 14,8 

  Prim 21,6 22,1 25,7 24,6 33,9 28,3 35,6 50,0 

Zaposlenost Drugo 16,2 12,2 12,0 18,5 15,3 16,0 16,0 16,9 

  Upokojen 17,4 19,6 15,3 17,6 18,3 22,3 22,3 22,2 

  Brezposeln 35,1 26,3 27,8 33,3 25,6 27,4 27,4 29,2 

  Zaposl 5,6 4,2 5,5 5,5 3,5 1,9 1,9 5,1 
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JV Slovenija Spol M  7,1 7,4 9,2 7,2 6,3 7,1 8,2 10,3 

  

  Ž 9,0 10,4 12,5 10,3 10,6 9,6 12,0 13,8 

Starost Age4 18,7 16,4 18,6 15,2 20,1 16,5 21,8 23,0 

  Age3 6,5 7,3 9,9 8,8 7,9 8,1 9,3 11,3 

  Age2 5,8 7,1 8,9 4,6 3,3 3,1 3,6 4,7 

  Age1 6,5 9,0 9,1 7,7 5,4 7,4 7,2 11,7 

Izobrazba Ter 0,9 1,2 1,4 1,8 0,9 1,2 1,8 1,4 

  Sek 4,6 5,9 10,9 8,3 7,9 7,8 9,2 11,7 

  Prim 15,3 18,7 24,0 20,2 19,4 20,7 33,6 37,4 

Zaposlenost Drugo 6,4 9,4 9,6 9,0 6,4 8,9 8,9 14,3 

  Upokojen 12,5 12,3 15,5 12,0 16,3 19,0 19,0 18,3 

  Brezposeln 32,6 33,1 36,6 36,3 29,9 21,9 21,9 27,2 

  Zaposl 2,8 3,1 5,0 3,5 2,2 3,6 3,6 4,2 

Osrednjeslo-

venska Spol M  4,5 5,1 5,0 6,3 4,8 5,5 6,2 7,0 

  

  Ž 6,0 6,0 6,2 7,7 6,1 6,6 7,5 7,8 

Starost Age4 9,2 8,1 7,4 9,9 7,4 7,9 8,5 8,7 

  Age3 4,9 5,3 5,3 6,7 5,1 5,8 6,8 7,2 

  Age2 2,9 4,7 4,8 5,3 4,2 4,3 4,7 6,1 

  Age1 5,5 5,3 5,6 6,8 5,7 6,7 7,4 8,6 

Izobrazba Ter 0,9 1,7 1,2 1,7 1,5 1,3 1,1 1,8 

  Sek 3,5 5,2 6,6 8,0 6,1 6,7 7,9 8,7 

  Prim 11,8 10,4 13,0 17,2 19,6 24,4 31,3 24,2 

Zaposlenost Drugo 5,5 6,1 5,5 8,5 6,6 8,9 8,9 8,5 

  Upokojen 6,9 6,8 6,6 8,0 6,8 7,2 7,2 7,6 

  Brezposeln 17,1 18,7 24,1 29,7 22,9 25,6 25,6 24,5 

  Zaposl 2,9 3,0 2,8 3,8 2,5 3,2 3,2 4,0 

Gorenjska Spol M  5,0 6,0 5,0 5,5 5,4 5,7 6,6 6,3 

  

  Ž 7,2 7,8 7,4 8,2 8,5 8,6 8,6 7,0 

Starost Age4 10,2 10,1 11,4 12,1 12,3 10,5 12,8 8,5 

  Age3 5,4 6,2 5,2 6,0 6,3 6,7 7,1 6,1 

  Age2 5,2 4,7 4,0 3,9 3,7 5,0 5,4 5,8 

  Age1 5,3 7,8 6,0 7,3 6,7 7,3 6,3 6,2 

Izobrazba Ter 0,5 0,8 1,1 1,2 1,2 1,3 1,7 2,4 

  Sek 4,6 5,7 6,7 7,8 8,1 8,2 8,6 7,4 

  Prim 10,5 13,2 13,8 10,8 9,7 13,8 15,9 22,2 

Zaposlenost Drugo 5,4 8,6 7,9 7,5 7,2 9,8 9,8 8,1 

  Upokojen 8,4 8,5 9,5 10,5 10,7 9,4 9,4 6,9 

  Brezposeln 20,2 18,1 18,2 23,4 25,0 20,3 20,3 22,0 

  Zaposl 3,1 4,1 2,5 3,4 3,2 4,0 4,0 3,7 
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Notranjsko-

kraška Spol M  6,0 5,0 5,2 7,4 7,0 6,0 6,1 5,0 

  

  Ž 8,1 7,4 6,4 7,0 8,4 5,2 7,0 9,6 

Starost Age4 8,8 10,4 10,0 13,4 9,0 6,5 11,2 13,2 

  Age3 8,1 5,1 4,5 5,8 8,1 5,0 5,7 6,5 

  Age2 3,4 4,6 6,3 5,7 5,8 10,5 5,7 4,2 

  Age1 5,2 6,5 4,8 5,9 7,0 2,1 4,8 7,3 

Izobrazba Ter 2,0 4,6 0,0 1,2 0,0 1,7 1,6 1,9 

  Sek 5,9 4,3 5,6 6,5 8,6 5,3 6,6 8,6 

  Prim 10,5 12,4 25,0 23,3 14,3 30,8 28,0 13,6 

Zaposlenost Drugo 6,5 7,7 7,0 7,6 10,5 7,5 7,5 5,4 

  Upokojen 8,5 9,5 8,2 11,9 9,8 10,1 10,1 12,0 

  Brezposeln 28,6 27,0 21,4 25,9 27,5 16,1 16,1 15,3 

  Zaposl 3,9 1,6 2,6 2,9 3,1 3,2 3,2 3,8 

Goriška Spol M  5,1 4,7 3,9 7,0 7,4 6,2 6,4 7,3 

  

  Ž 6,1 4,9 4,5 7,6 8,1 9,1 9,6 10,3 

Starost Age4 7,8 8,6 5,9 13,3 9,7 11,0 11,0 10,0 

  Age3 4,9 4,6 4,8 7,0 7,9 7,2 7,4 7,9 

  Age2 5,1 3,2 1,5 4,0 5,7 4,2 6,1 11,8 

  Age1 5,4 3,8 4,4 6,1 7,8 9,7 9,1 6,2 

Izobrazba Ter 1,6 0,6 0,4 1,3 1,3 0,7 0,3 2,7 

  Sek 3,8 4,7 4,8 8,1 9,1 8,6 9,2 9,4 

  Prim 10,1 7,4 8,2 7,9 4,3 23,1 25,7 37,8 

Zaposlenost Drugo 6,7 7,6 5,4 9,3 10,7 14,5 14,5 10,7 

  Upokojen 6,8 5,9 5,4 11,0 8,1 8,8 8,8 9,4 

  Brezposeln 10,7 11,1 12,5 24,0 26,9 18,9 18,9 22,6 

  Zaposl 4,0 2,6 2,5 3,6 4,9 3,9 3,9 5,4 

Obalno-

kraška Spol M  7,7 11,1 8,3 10,8 8,9 8,2 9,0 9,4 

  

  Ž 10,8 12,6 7,7 9,7 10,7 10,8 11,4 10,4 

Starost Age4 14,1 13,0 10,0 13,4 13,3 12,8 12,1 11,6 

  Age3 8,5 11,3 7,9 9,5 10,0 8,8 10,3 9,6 

  Age2 7,9 11,0 5,3 10,2 8,7 9,0 7,3 9,8 

  Age1 7,7 13,8 8,2 7,0 4,1 5,8 9,4 8,3 

Izobrazba Ter 2,6 0,7 1,7 4,0 4,3 4,6 5,1 5,2 

  Sek 8,2 12,1 8,8 10,2 10,1 9,5 10,9 10,4 

  Prim 12,6 15,7 15,7 17,7 23,1 25,6 16,2 31,0 

Zaposlenost Drugo 8,2 13,8 11,1 17,2 10,2 13,7 13,7 13,4 

  Upokojen 12,2 12,1 9,9 9,2 11,3 12,4 12,4 9,4 

  Brezposeln 26,5 37,9 25,0 26,2 27,6 25,6 25,6 27,0 

  Zaposl 4,9 7,0 3,8 6,9 6,4 5,8 5,8 6,1 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 
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PEARSONOV PREIZKUS KORELACIJE 

  Reven Starost M Ž Zaposl Brezposeln Upokojen Drugo 

Reven 1,0               

Starost 0,0 1,0             

m 0,0 0,0 1,0           

w 0,0 0,0 -1,0 1,0         

Zaposl -0,2 -0,6 0,1 -0,1 1,0       

Brezposel 0,3 -0,1 0,0 0,0 -0,4 1,0     

Upokojen 0,0 0,7 0,0 0,0 -0,8 -0,2 1,0   

Drugo 0,1 0,0 -0,1 0,1 -0,2 0,0 -0,1 1,0 

Poročen -0,1 0,3 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 

Vdovec 0,1 0,3 -0,1 0,1 -0,2 0,0 0,3 0,0 

Ločen 0,1 0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

DržavaRoj -0,1 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Prim 0,1 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 

Sek 0,1 0,0 0,1 -0,1 -0,1 0,1 0,0 0,0 

Ter -0,1 0,0 -0,1 0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

Zdravje 0,1 0,4 0,0 0,0 -0,3 0,1 0,3 0,1 

Pogodba -0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1 -0,1 

GostoPosel 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SrednjePosel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RedkoPosel 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lastništvo -0,1 0,2 0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,1 0,0 

Alp 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

RazvitaReg -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SivaEkon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

VelikostGosp -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,1 

VelikostGosp2 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,1 

Starost2 0,0 1,0 0,0 0,0 -0,6 -0,1 0,8 0,0 

DomačaProiz 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 

Kmet 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Okolica 0,0 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,0 

Mobilnost -0,3 -0,1 0,0 0,0 0,2 -0,1 -0,1 0,0 

BdpRast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sam 0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Obm 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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  Sek Ter Zdravje Pogodba 

Gosto 

Posel 

Srednje 

Posel 

Redko 

Posel 

Last 

ništvo 

Sek 1               

Ter -0,9 1,0             

Zdravje 0,1 -0,2 1,0           

Pogodba 0,0 0,0 0,1 1,0         

GostoPosel -0,1 0,1 0,0 0,0 1,0       

SrednjePosel 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,4 1,0     

RedkoPosel 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,4 -0,7 1,0   

Lastništvo 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 

Alp 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,2 0,2 -0,1 0,0 

RazvitaReg -0,1 0,1 0,0 0,0 0,4 -0,2 -0,2 0,0 

SivaEkon 0,0 -0,1 0,1 0,0 0,0 -0,3 0,3 0,0 

VelikostGosp 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,2 

VelikostGosp2 0,1 -0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,1 0,1 

Starost2 0,0 0,0 0,4 0,2 0,1 0,0 -0,1 0,2 

DomačaProiz 0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,3 0,0 0,2 0,1 

Kmet 0,1 -0,1 0,1 0,0 -0,2 -0,1 0,2 0,0 

Okolica 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 -0,2 0,0 

Mobilnost 0,0 0,1 -0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

BdpRast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 

Sam 0,0 0,0 -0,1 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Obm 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,1 0,1 0,0 

 

  Starost2 HOmeP Kmet Okolica Mobilnost BdpRast Samski Obm 

Starost2 1,0               

DomačaProiz 0,1 1,0             

Kmet 0,0 0,1 1,0           

Okolica 0,1 -0,1 -0,1 1,0         

Mobilnost -0,1 0,0 0,0 -0,1 1,0       

BdpRast 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0     

Sam -0,2 0,0 0,0 0,0 -0,2 0,0 1,0   

Obm 0,0 0,1 0,0 -0,1 0,0 -0,1 0,0 1,0 

Vir: SURS 2014a, lastni izračuni 
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HAUSMANOV PREIZKUS 

Fixed-effects (within) regression Number of obs = 39656 

Group variable (i): pid Number of groups = 18345 

R-sq: within = 0.0112 Obs per group: min = 1 

  between = 0.0034 avg = 2.2 

  overall = 0.0032 max = 4 

   F(38,21273) = 6.35 

  corr(u_i, Xb) = -0.6195 Prob > F = 0.0000 

 
 

reven Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

Starost -0,008190 0,003623 -2,26 0,024 -0,01529 -0,001090 

M (dropped) 

    Zaposl -0,058290 0,011446 -5,09 0,000 -0,08073 -0,035860 

Brezposeln -0,010610 0,010954 -0,97 0,333 -0,03208 0,010860 

Upokojen -0,049300 0,013275 -3,71 0,000 -0,07532 -0,023280 

Drugo (dropped) 

    Poročen 0,011369 0,011222 1,01 0,311 -0,01063 0,033364 

Vdovec 0,045376 0,028900 1,57 0,116 -0,01127 0,102022 

Ločen 0,003514 0,020921 0,17 0,867 -0,03749 0,044521 

Samski 0,050397 0,009241 5,45 0,000 0,03228 0,068510 

DržavaRoj -0,047250 0,024113 -1,96 0,050 -0,09451 1,38E-05 

Prim -0,017740 0,017088 -1,04 0,299 -0,05123 0,015758 

Sek 0,004992 0,010978 0,45 0,649 -0,01652 0,026509 

Ter (dropped) 

    Zdravje -0,000470 0,001849 -0,25 0,801 -0,00409 0,003158 

Pogodba -0,014820 0,005296 -2,80 0,005 -0,02520 -0,004440 

GostoPos -0,026320 0,027695 -0,95 0,342 -0,08061 0,027962 

SrednjePos -0,009260 0,019100 -0,48 0,628 -0,04670 0,028175 

RedkoPos (dropped) 

    Lastništvo -0,041750 0,007855 -5,31 0,000 -0,05714 -0,026350 

Alp -0,157870 0,096282 -1,64 0,101 -0,34659 0,030855 

RazvitaReg 0,536830 0,162061 3,31 0,001 0,21918 0,854483 

SivaEkon -0,421700 0,137054 -3,08 0,002 -0,69034 -0,153060 

VelikostGosp (dropped) 

    VelikostGosp (dropped) 

    Starost2 7,15E-05 0,000037 1,94 0,053 -9,2E-07 0,000144 

DomačaProiz 6,37E-05 0,003667 0,02 0,986 -0,00712 0,007252 

Kmet 0,522949 0,131331 3,98 0,000 0,26553 0,780368 

Okolica 0,002187 0,005626 0,39 0,697 -0,00884 0,013214 

Mobilnost -0,027500 0,019405 -1,42 0,156 -0,06553 0,010537 

BdpRast -0,104960 0,078695 -1,33 0,182 -0,25921 0,049285 

Obm 0,541817 0,139344 3,89 0,000 0,26869 0,814943 

l1 (dropped) 

    l2 0,003297 0,004247 0,78 0,438 -0,00503 0,011621 

l3 0,009293 0,006945 1,34 0,181 -0,00432 0,022906 

l4 0,008124 0,005314 1,53 0,126 -0,00229 0,018541 

l5 -0,013430 0,007126 -1,89 0,059 -0,02740 0,000535 

l6 -0,010130 0,003822 -2,65 0,008 -0,01762 -0,002640 

l7 -0,004510 0,003474 -1,30 0,194 -0,01132 0,002300 

Se nadaljuje 
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Nadaljevanje 

reven Coef. Std. Err. t P>|t| [95% Conf. Interval] 

l8 (dropped) 

    reg1 (dropped) 

    reg2 -0,446250 0,083906 -5,32 0,000 -0,610710 -0,281790 

reg3 (dropped) 

    reg4 0,064816 0,098012 0,66 0,508 -0,127290 0,256927 

reg5 -0,017080 0,115913 -0,15 0,883 -0,244280 0,210117 

reg6 0,411807 0,184948 2,23 0,026 0,049295 0,774318 

reg7 0,410744 0,166224 2,47 0,013 0,084932 0,736555 

reg8 (dropped) 

    reg9 (dropped) 

    reg10 (dropped) 

    reg11 -0,539690 0,173285 -3,11 0,002 -0,879340 -0,200040 

reg12 (dropped) 

    Konstanta -0,065290 0,187554 -0,35 0,728 -0,432910 0,302329 

sigma_u 0,31662639 

  sigma_e 0,15353661 

  rho 0,80962369 (fraction of variance due to u_i) 

  
 

F test that all u_i=0: F(18344, 21273) = 3.77 Prob > F = 0.0000 

. estimates store fixed 

    Random-effects GLS regression Number of obs = 39656 

Group variable (i): pid Number of groups = 18345 

R-sq: within = 0.0044 Obs per group: min = 1 

  between = 0.2202 avg = 2.2 

  overall = 0.1767 max = 4 

  Random effects u_i ~ Gaussian Wald chi2(42) = 4498.43 

corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000 
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reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,004181 0,000803 5,20 0,000 0,002606 0,005755 

M 0,004441 0,003430 1,29 0,195 -0,002280 0,011163 

Zaposl -0,140270 0,004747 -29,55 0,000 -0,149570 -0,130970 

Upokojen -0,113050 0,006545 -17,27 0,000 -0,125880 -0,100220 

Drugo 0,000111 0,008747 0,01 0,990 -0,017030 0,017254 

Poročen -0,001150 0,004881 -0,24 0,814 -0,010720 0,008417 

Vdovec 0,025818 0,009822 2,63 0,009 0,006567 0,045069 

Ločen 0,021840 0,007824 2,79 0,005 0,006506 0,037174 

Samski 0,024115 0,004857 4,97 0,000 0,014597 0,033634 

DržavaRoj -0,032380 0,005436 -5,96 0,000 -0,043030 -0,021720 

Prim 0,058778 0,007621 7,71 0,000 0,043842 0,073714 

Sek 0,040019 0,003965 10,09 0,000 0,032247 0,047791 

Zdravje 0,003714 0,001446 2,57 0,010 0,000879 0,006548 

Pogodba -0,039330 0,003890 -10,11 0,000 -0,046950 -0,031700 

GostoPos -0,000580 0,005690 -0,1 0,919 -0,011730 0,010574 

RedkoPos 0,022127 0,004547 4,87 0,000 0,013215 0,031039 

Lastništvo -0,051850 0,004326 -11,98 0,000 -0,060330 -0,043370 

Alp 0,005291 0,014102 0,38 0,708 -0,022350 0,032929 

SivaEkon 0,012419 0,013624 0,91 0,362 -0,014280 0,039122 

VelikostGos -0,072850 0,005867 -12,42 0,000 -0,084350 -0,061350 

VelikostGos 0,007694 0,000819 9,39 0,000 0,006088 0,009299 

Starost2 -4,3E-05 8,15E-06 -5,26 0,000 -5,9E-05 -2,7E-05 

DomačaProiz -0,005140 0,002749 -1,87 0,062 -0,010530 0,000248 

Kmet -0,007630 0,011350 -0,67 0,501 -0,029880 0,014610 

Okolica -0,006790 0,004530 -1,50 0,134 -0,015670 0,002087 

Mobilnost -0,346850 0,011262 -30,80 0,000 -0,368920 -0,324770 

BdpRast -0,146130 0,071433 -2,05 0,041 -0,286140 -0,006130 

Obm -0,005690 0,012414 -0,46 0,646 -0,030020 0,018638 

l1 -0,017310 0,005814 -2,98 0,003 -0,028700 -0,005910 

l2 -0,011570 0,004498 -2,57 0,010 -0,020390 -0,002760 

l4 0,000721 0,004299 0,17 0,867 -0,007711 0,009146 

l5 -0,029080 0,012302 -2,36 0,018 -0,053191 -0,004970 

l6 -0,025450 0,008854 -2,87 0,004 -0,042811 -0,008090 

l7 -0,020110 0,007847 -2,56 0,010 -0,035490 -0,004730 

l8 -0,021380 0,008886 -2,41 0,016 -0,038800 -0,003970 

reg1 0,088639 0,017710 5,00 0,000 0,053928 0,123350 

reg2 0,044761 0,009912 4,52 0,000 0,025333 0,064189 

reg4 0,021928 0,011503 1,91 0,057 -0,000620 0,044473 

reg5 0,028359 0,015311 1,85 0,064 -0,001650 0,058368 

reg7 -0,009340 0,011036 -0,85 0,397 -0,030970 0,012292 

reg11 -0,002420 0,014977 -0,16 0,872 -0,031770 0,026935 

reg12 0,028609 0,015041 1,90 0,057 -0,000870 0,058089 

Konstanta 0,633222 0,026305 24,07 0,000 0,581666 0,684778 

sigma_u 0,19337267 

  sigma_e 0,15354022 

  rho 0, 61332571 (fraction of variance due to u_i) 

  . estimates store random 

    . hausman fixed random 
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Coefficients 

 

(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

 

fixed random Difference S.E. 

Starost -0,008190 0,004181 -0,012370 0,003533 

Zaposl -0,058290 -0,140270 0,081979 0,010416 

Upokojen -0,049300 -0,113050 0,063753 0,011549 

Poročen 0,011369 -0,001150 0,012519 0,010105 

Vdovec 0,045376 0,025818 0,019559 0,027179 

Ločen 0,003514 0,021840 -0,018330 0,019403 

Samski 0,050397 0,024115 0,026281 0,007862 

DržavaRoj -0,047250 -0,032380 -0,014870 0,023493 

Prim -0,017740 0,058778 -0,076510 0,015295 

Sek 0,004992 0,040019 -0,035030 0,010237 

Zdravje -0,000470 0,003714 -0,004180 0,001152 

Pogodba -0,014820 -0,039330 0,024504 0,003594 

GostoPos -0,026320 -0,000580 -0,025740 0,027105 

Lastništvo -0,041750 -0,051850 0,010101 0,006557 

Alp -0,157870 0,005291 -0,163160 0,095244 

SivaEkon -0,421700 0,012419 -0,434120 0,136375 

Starost2 7,15E-05 -4,3E-05 0,000114 0,000036 

DomačaProi 6,37E-05 -0,005140 0,005203 0,002428 

Kmet 0,522949 -0,007630 0,530584 0,130840 

Okolica 0,002187 -0,006790 0,008979 0,003336 

Mobilnost -0,027500 -0,346850 0,319349 0,015802 

BdpRast -0,104960 -0,146130 0,041169 0,033019 

Obm 0,541817 -0,005690 0,547511 0,138790 

l2 0,003297 -0,011570 0,014870 . 

l4 0,008124 0,000721 0,007404 0,003124 

l5 -0,013403 -0,029080 0,015647 . 

l6 -0,010130 -0,025450 0,015319 . 

l7 -0,004510 -0,020110 0,015597 . 

reg2 -0,446250 0,044761 -0,491010 0,083318 

reg4 0,064816 0,021928 0,042888 0,097335 

reg5 -0,017080 0,028359 -0,045440 0,114897 

reg7 0,410744 -0,009340 0,420082 0,165857 

reg11 -0,539690 -0,002420 -0,537270 0,172636 

 

 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg 

 B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

 Test: Ho: difference in coefficients not systematic 

 chi2(32) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

 = 658.81 

   Prob>chi2 = 0,0000 

   (V_b-V_B is not positive definite) 
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BREUSCH AND PAGAN LAGRANGEV MULTIPLIKATOR 

Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects: 

reven[pid,t] = Xb + u[pid] + e[pid,t] 

Estimated results: 

 | Var sd = sqrt(Var) 

----------+----------------------------- 

 reven | 0,0657534 0,2564243 

 e | 0,0235746 0,1535402 

 u | 0,0373930 0,1933727 

 Test: Var(u) = 0 

 chi2(1) = 5135,78 

 Prob > chi2 = 0,0000 
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REZULTATI PREVERJANJA HIPOTEZE 2 

Regija 1 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -881.93929 

Iteration 1: log likelihood = -681.25243 

Iteration 2: log likelihood = -670.70855 

Iteration 3: log likelihood = -670.19639 

Iteration 4: log likelihood = -670.19224 

Iteration 5: log likelihood = -670.19224 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -670.19224 

rho = 0.1 log likelihood = -652.35474 

rho = 0.2 log likelihood = -642.54385 

rho = 0.3 log likelihood = -639.04957 

rho = 0.4 log likelihood = -641.29755 

Iteration 0: log likelihood = -639.04959  

Iteration 1: log likelihood = -612.1536  

Iteration 2: log likelihood = -606.76318  

Iteration 3: log likelihood = -606.64861  

Iteration 4: log likelihood = -606.64807  

Iteration 5: log likelihood = -606.64807  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 2239 

Group variable (i): pid  Number of groups = 1071 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.1 

 max = 4 

  

 Wald chi2(22) = 185.20 

Log likelihood = -606.64807  Prob > chi2 = 0.0000 
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reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost -0,022590 0,035806 -0,63 0,528 -0,092770 0,047591 

M -0,119780 0,149548 -0,80 0,423 -0,412890 0,173327 

Zaposl -0,084930 0,276822 -0,31 0,759 -0,627490 0,457635 

Brezposeln 1,096584 0,283886 3,86 0,000 0,540177 1,652991 

Drugo 1,389237 0,339072 4,10 0,000 0,724669 2,053805 

Poročen 0,031078 0,239759 0,13 0,897 -0,438840 0,500997 

Vdovec 0,090466 0,392756 0,23 0,818 -0,679320 0,860255 

Ločen 0,239600 0,354760 0,68 0,499 -0,455720 0,934916 

Samski 0,304819 0,234019 1,30 0,193 -0,153850 0,763488 

DržavaRoj -0,128100 0,275483 -0,46 0,642 -0,668030 0,411839 

Sek -0,447210 0,227587 -1,96 0,049 -0,893270 -0,001140 

Ter -1,945820 0,387963 -5,02 0,000 -2,706220 -1,185430 

Zdravje 0,065728 0,078686 0,84 0,404 -0,088490 0,219951 

Pogodba -0,494580 0,163599 -3,02 0,003 -0,815230 -0,173940 

SrednjePos -0,516950 0,145197 -3,56 0,000 -0,801530 -0,232360 

Lastništvo -0,130760 0,254900 -0,51 0,608 -0,630360 0,368832 

VelikostGosp -0,836950 0,240995 -3,47 0,001 -1,309290 -0,364610 

VelikostGosp2 0,090264 0,030591 2,95 0,003 0,030308 0,150220 

Starost2 0,000321 0,000363 0,89 0,376 -0,000390 0,001032 

DomačaProiz -0,012340 0,155418 -0,08 0,937 -0,316950 0,292274 

Okolica -0,177930 0,293657 -0,61 0,545 -0,753490 0,397627 

Mobilnost -2,387630 0,431609 -5,53 0,000 -3,233570 -1,541690 

Konstanta 3,396543 1,067672 3,18 0,001 1,303945 5,489141 

/lnsig2u 

 

0,393329 0,143534 

 

0,112008 0,674651 

sigma_u 

 

1,217336 0,087365 

 

1,057602 1,401195 

rho 

 

0,597084 0,034531 

 

0,527973 0,662544 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 127.09 

  Prob >= chibar2 = 0.000 
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Regija 2 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -2084.5548 

Iteration 1: log likelihood = -1648.3297 

Iteration 2: log likelihood = -1634.8055 

Iteration 3: log likelihood = -1634.5928 

Iteration 4: log likelihood = -1634.5927 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -1634.5927 

rho = 0.1 log likelihood = -1582.8097 

rho = 0.2 log likelihood = -1553.6353 

rho = 0.3 log likelihood = -1542.11 

rho = 0.4 log likelihood = -1546.3342 

Iteration 0: log likelihood = -1542.1099  

Iteration 1: log likelihood = -1461.5367  

Iteration 2: log likelihood = -1434.778  

Iteration 3: log likelihood = -1433.8267  

Iteration 4: log likelihood = -1433.7988  

Iteration 5: log likelihood = -1433.7988  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 6011 

Group variable (i): pid  Number of groups = 2792 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.2 

 max = 4 

  

 Wald chi2(23) = 478.85 

Log likelihood = -1433.7988 Prob > chi2 = 0.0000 
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reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,011650 0,022885 0,51 0,611 -0,03320 0,056504 

M 0,071481 0,097015 0,74 0,461 -0,11866 0,261626 

Zaposl -0,510390 0,171850 -2,97 0,003 -0,84721 -0,173570 

Brezposeln 0,984185 0,174310 5,65 0,000 0,64254 1,325826 

Drugo 0,852585 0,238508 3,57 0,000 0,38512 1,320053 

Poročen 0,161642 0,137488 1,18 0,240 -0,10783 0,431114 

Vdovec 0,339518 0,259049 1,31 0,190 -0,16821 0,847244 

Ločen 0,386919 0,194277 1,99 0,046 0,00614 0,767695 

Samski 0,170708 0,133525 1,28 0,201 -0,09100 0,432413 

DržavaRoj -0,349710 0,166868 -2,1 0,036 -0,67677 -0,022660 

Sek -0,298120 0,178823 -1,67 0,095 -0,64861 0,052364 

Ter -1,101900 0,229310 -4,81 0,000 -1,55134 -0,652460 

Zdravje 0,056585 0,047412 1,19 0,233 -0,03634 0,149511 

Pogodba -0,419810 0,109183 -3,85 0,000 -0,63381 -0,205820 

SrednjePos -0,029350 0,126368 -0,23 0,816 -0,27703 0,218321 

RedkoPos 0,203417 0,124681 1,63 0,103 -0,04095 0,447787 

Lastništvo -0,433640 0,118065 -3,67 0,000 -0,66505 -0,202240 

VelikostGosp -0,536070 0,131145 -4,09 0.000 -0,79311 -0,279030 

VelikostGosp2 0,045501 0,017086 2,66 0,008 0,01201 0,078989 

Starost2 -0,000230 0,000234 -0,99 0,324 -0,00069 0,000228 

DomačaProiz -0,021800 0,100519 -0,22 0,828 -0,21881 0,175215 

Okolica -0,225720 0,169157 -1,33 0,182 -0,55727 0,105817 

Mobilnost -2,277700 0,266353 -8,55 0.000 -2,79975 -1,755660 

Konstanta 2,293445 0,675637 3,39 0,001 0,96922 3,617669 

/lnsig2u 

 

0,4963930 0,0772296 

 

0,3450258 0,6477603 

sigma_u 

 

1,2817120 0,0494931 

 

1,1882870 1,3824820 

rho 

 

0,6216113 0,0181652 

 

0,5854108 0,6565056 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 401,59  

Prob >= chibar2 = 0.000 
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Regija 3 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -1079.9233 

Iteration 1: log likelihood = -354.35071 

Iteration 2: log likelihood = -269.57804 

Iteration 3: log likelihood = -257.48239 

Iteration 4: log likelihood = -256.5348 

Iteration 5: log likelihood = -256.52054 

Iteration 6: log likelihood = -256.5196 

Iteration 7: log likelihood = -256.51929 

Iteration 8: log likelihood = -256.51919 

Iteration 9: log likelihood = -256.51916 

Iteration 10: log likelihood = -256.51915 

Iteration 11: log likelihood = -256.51915 

Iteration 12: log likelihood = -256.51915 

Iteration 13: log likelihood = -256.51915 

Iteration 14: log likelihood = -256.51915 

Iteration 15: log likelihood = -256.51915 

Iteration 16: log likelihood = -256.51915 

Iteration 17: log likelihood = -256.51915 

Iteration 18: log likelihood = -256.51915 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -328.54593 

rho = 0.1 log likelihood = -306.54695 

rho = 0.2 log likelihood = -288.1297 

rho = 0.3 log likelihood = -272.99791 

rho = 0.4 log likelihood = -261.33183 

rho = 0.5 log likelihood = -253.78078 

rho = 0.6 log likelihood = -251.6706 

rho = 0.7 log likelihood = -257.74856 

Iteration 0: log likelihood = -281.34815  

Iteration 1: log likelihood = -245.75264 (not concave) 

Iteration 2: log likelihood = -244.18746  

Iteration 3: log likelihood = -242.75414  

Iteration 4: log likelihood = -241.93202  

Iteration 5: log likelihood = -241.92397  

Iteration 6: log likelihood = -241.92395  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 1558 

Group variable (i): pid  Number of groups = 708 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.2 

 max = 4 

  

 Wald chi2(23) = 74.11 

Log likelihood = -241.92395 Prob > chi2 = 0.0000 
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reven | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost -0,00022 0,050433 0.00 0,996 -0,09907 0,098622 

M -0,02002 0,244754 -0,08 0,935 -0,49973 0,459694 

Zaposl -2,37475 0,477569 -4,97 0,000 -3,31077 -1,438730 

Brezposeln -1,09443 0,474080 -2,31 0,021 -2,02361 -0,165250 

Upokojen -1,55370 0,556086 -2,79 0,005 -2,64361 -0,463790 

Poročen -0,25680 0,336771 -0,76 0,446 -0,91686 0,403255 

Vdovec 0,46746 0,568006 0,82 0,411 -0,64581 1,580731 

Ločen -0,34760 0,584118 -0,60 0,552 -1,49245 0,797252 

DržavaRoj -0,53816 0,523778 -1,03 0,304 -1,56475 0,488421 

Prim 0,05773 952,6657 0,00 1,000 -1867,13 1867,248 

Sek -0,07509 952,6657 0,00 1,000 -1867,27 1867,115 

Ter -0,52990 952,6658 0,00 1,000 -1867,72 1866,661 

Zdravje 0,15264 0,117230 1,30 0,193 -0,07713 0,382402 

Pogodba -0,60817 0,307302 -1,98 0,048 -1,21047 -0,005870 

SrednjePos 0,99277 990,5673 0,00 0,999 -1940,48 1942,469 

RedkoPos 4,83428 952,6643 0,01 0,996 -1862,35 1872,022 

Lastništvo -0,69787 0,278341 -2,51 0,012 -1,24341 -0,152340 

VelikostGosp -0,98956 0,322647 -3,07 0,002 -1,62194 -0,357190 

VelikostGosp2 0,10629 0,040795 2,61 0,009 0,02634 0,186247 

Starost2 -0,00014 0,000509 -0,28 0,779 -0,00114 0,000856 

DomačaProiz 0,44486 0,238221 1,87 0,062 -0,02205 0,911760 

Okolica 0,45823 0,427344 1,07 0,284 -0,37935 1,295810 

Mobilnost -2,73702 0,659897 -4,15 0,000 -4,03039 -1,443640 

Samski 0,54769 0,331335 1,65 0,098 -0,10172 1,197090 

/lnsig2u 

 

0,5834068 0,4079873 

 

-0,2162337 1,383047 

sigma_u 

 

1,3387060 0,2730875 

 

0,8975227 1,996755 

rho 

 

0,6418509 0,0937874 

 

0,4461512 0,799480 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 29.19 

Prob >= chibar2 = 0.000 
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Regija 4 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -1325.4532 

Iteration 1: log likelihood = -1013.3953 

Iteration 2: log likelihood = -994.10312 

Iteration 3: log likelihood = -992.88478 

Iteration 4: log likelihood = -992.87038 

Iteration 5: log likelihood = -992.87038 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -992.87038 

rho = 0.1 log likelihood = -964.3141 

rho = 0.2 log likelihood = -950.17648 

rho = 0.3 log likelihood = -948.25492 

rho = 0.4 log likelihood = -958.23385 

Iteration 0: log likelihood = -948.25491  

Iteration 1: log likelihood = -885.35752  

Iteration 2: log likelihood = -871.92727  

Iteration 3: log likelihood = -871.84866  

Iteration 4: log likelihood = -871.8486  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 5014 

Group variable (i): pid  Number of groups = 2362 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.1 

 max = 4 

  

 Wald chi2(22) = 328.26 

Log likelihood = -871.8486 Prob > chi2 = 0.0000 
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reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,039473 0,029247 1,35 0,177 -0,01785 0,096795 

M -0,023180 0,122711 -0,19 0,850 -0,26369 0,217330 

Zaposl -1,392330 0,153832 -9,05 0,000 -1,69384 -1,090830 

Upokojen -1,061400 0,218476 -4,86 0,000 -1,48960 -0,633190 

Drugo 0,287769 0,258378 1,11 0,265 -0,21864 0,794181 

Poročen -0,222480 0,183821 -1,21 0,226 -0,58276 0,137799 

Vdovec 0,059089 0,314397 0,19 0,851 -0,55712 0,675295 

Ločen 0,119231 0,270809 0,44 0,660 -0,41154 0,650006 

Samski 0,219732 0,186503 1,18 0,239 -0,14581 0,585270 

DržavaRoj -0,416800 0,185202 -2,25 0,024 -0,77979 -0,053810 

Prim 1,281728 0,312833 4,10 0,000 0,66859 1,894870 

Sek 1,372587 0,245748 5,59 0,000 0,89093 1,854244 

Zdravje 0,002816 0,062685 0,04 0,964 -0,12004 0,125677 

Pogodba -0,583500 0,150850 -3,87 0,000 -0,87916 -0,287840 

SrednjePos -0,349390 0,121996 -2,86 0,004 -0,58850 -0,110280 

Lastništvo -0,816190 0,147851 -5,52 0,000 -1,10597 -0,526410 

VelikostGosp -0,645830 0,214856 -3,01 0,003 -1,06694 -0,224720 

VelikostGosp2 0,057581 0,031763 1,81 0,070 -0,00467 0,119835 

Starost2 -0,000310 0,000298 -1,03 0,301 -0,00089 0,000276 

DomačaProiz -0,069980 0,120947 -0,58 0,563 -0,30703 0,167075 

Okolica -0,209190 0,205771 -1,02 0,309 -0,61249 0,194116 

Mobilnost -2,188520 0,328292 -6,67 0,000 -2,83196 -1,545080 

Konstanta 1,451499 0,883112 1,64 0,100 -0,27937 3,182367 

/lnsig2u 

 

0,5112269 0,0891819 

 

0,3364335 0,6860203 

sigma_u 

 

1,291253 0,0575782 

 

1,183193 1,409183 

rho 

 

0,625094 0,0208999 

 

0,5833239 0,665081 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 242,04 

Prob >= chibar2 = 0.000 
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Regija 5 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -289.43142 

Iteration 1: log likelihood = -207.10384 

Iteration 2: log likelihood = -201.56142 

Iteration 3: log likelihood = -201.07417 

Iteration 4: log likelihood = -201.06393 

Iteration 5: log likelihood = -201.06392 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -201.06392 

rho = 0.1 log likelihood = -196.94731 

rho = 0.2 log likelihood = -195.36171 

rho = 0.3 log likelihood = -195.99879 

Iteration 0: log likelihood = -195.36171  

Iteration 1: log likelihood = -190.46111  

Iteration 2: log likelihood = -186.34279  

Iteration 3: log likelihood = -186.16792  

Iteration 4: log likelihood = -186.16676  

Iteration 5: log likelihood = -186.16676  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 1040 

Group variable (i): pid  Number of groups = 463 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.2 

 max = 4 

  

 Wald chi2(21) = 90.06 

Log likelihood = -186.16676 Prob > chi2 = 0.0000 
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reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,007679 0,053776 0,14 0,886 -0,09772 0,113078 

M 0,436368 0,238569 1,83 0,067 -0,03122 0,903954 

Zaposl -1,086810 0,598307 -1,82 0,069 -2,25947 0,085854 

Brezposeln -0,215270 0,611292 -0,35 0,725 -1,41338 0,982842 

Upokojen -0,283070 0,626124 -0,45 0,651 -1,51025 0,944111 

Poročen -0,296480 0,371519 -0,80 0,425 -1,02465 0,431681 

Vdovec 0,670950 0,570584 1,18 0,240 -0,44737 1,789273 

Ločen 0,780500 0,462371 1,69 0,091 -0,12573 1,686731 

Samski -0,371520 0,366299 -1,01 0,310 -1,08945 0,346415 

DržavaRoj -0,615230 0,308276 -2,00 0,046 -1,21944 -0,011020 

Prim 1,285284 0,561667 2,29 0,022 0,18444 2,386130 

Sek 0,766106 0,446458 1,72 0,086 -0,10894 1,641148 

Zdravje -0,003680 0,126734 -0,03 0,977 -0,25207 0,244717 

Pogodba -0,511170 0,312742 -1,63 0,102 -1,12413 0,101797 

Lastništvo -0,123930 0,264691 -0,47 0,640 -0,64271 0,394859 

VelikostGosp -0,045990 0,593526 -0,08 0,938 -1,20928 1,117295 

VelikostGosp2 -0,058810 0,098468 -0,60 0,550 -0,25180 0,134184 

Starost2 -0,000270 0,000514 -0,53 0,599 -0,00128 0,000737 

DomačaProiz 0,098260 0,219898 0,45 0,655 -0,33273 0,529252 

Okolica 0,107630 0,361171 0,30 0,766 -0,60025 0,815512 

Mobilnost -2,608970 0,581429 -4,49 0,000 -3,74855 -1,469390 

Konstanta 2,113921 1,881632 1,12 0,261 -1,57401 5,801852 

/lnsig2u 

 

-0,0109466 0,2175645 

 

-0,4373652 0,4154720 

sigma_u 

 

0,9945416 0,1081885 

 

0,8035767 1,2308880 

rho 

 

0,4972634 0,0543895 

 

0,3923690 0,6023992 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 29,79 

Prob >= chibar2 = 0.000 
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Regija 6 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -920.49946 

Iteration 1: log likelihood = -327.0144 

Iteration 2: log likelihood = -260.38223 

Iteration 3: log likelihood = -251.07896 

Iteration 4: log likelihood = -250.26216 

Iteration 5: log likelihood = -250.22215 

Iteration 6: log likelihood = -250.22058 

Iteration 7: log likelihood = -250.22013 

Iteration 8: log likelihood = -250.21998 

Iteration 9: log likelihood = -250.21993 

Iteration 10: log likelihood = -250.21991 

Iteration 11: log likelihood = -250.21991 

Iteration 12: log likelihood = -250.2199 

Iteration 13: log likelihood = -250.2199 

Iteration 14: log likelihood = -250.2199 

Iteration 15: log likelihood = -250.2199 

Iteration 16: log likelihood = -250.2199 

Iteration 17: log likelihood = -250.2199 

Iteration 18: log likelihood = -250.2199 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -320.53387 

rho = 0.1 log likelihood = -294.68449 

rho = 0.2 log likelihood = -274.31374 

rho = 0.3 log likelihood = -258.23814 

rho = 0.4 log likelihood = -246.17892 

rho = 0.5 log likelihood = -238.47308 

rho = 0.6 log likelihood = -236.17319 

rho = 0.7 log likelihood = -241.59382 

Iteration 0: log likelihood = -265.37618  

Iteration 1: log likelihood = -234.5433 (not concave) 

Iteration 2: log likelihood = -232.0621  

Iteration 3: log likelihood = -230.06828  

Iteration 4: log likelihood = -229.74415  

Iteration 5: log likelihood = -229.73865  

Iteration 6: log likelihood = -229.73865  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 1328 

Group variable (i): pid  Number of groups = 625 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.1 

 max = 4 

  

 Wald chi2(24) = 84.05 

Log likelihood = -229.73865 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 5 

 

reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,079949 0,065256 1,23 0,221 -0,04795 0,207849 

M 0,505428 0,263043 1,92 0,055 -0,01013 1,020983 

Zaposl -2,219110 0,562614 -3,94 0,000 -3,32182 -1,116410 

Brezposeln -0,498420 0,531842 -0,94 0,349 -1,54081 0,543970 

Upokojen -0,763490 0,606268 -1,26 0,208 -1,95176 0,424774 

Poročen 0,364876 0,426391 0,86 0,392 -0,47084 1,200587 

Vdovec 0,944134 0,601401 1,57 0,116 -0,23459 2,122858 

Ločen 1,060019 0,550535 1,93 0,054 -0,01901 2,139047 

DržavaRoj -0,199205 0,394084 -0,51 0,613 -0,97164 0,573145 

Prim -2,235720 1209,946 0,00 0,999 -2373,69 2369,215 

Sek -2,530670 1209,946 0,00 0,998 -2373,98 2368,920 

Ter -3,076090 1209,946 0,00 0,998 -2374,53 2368,374 

Zdravje 0,043681 0,129318 0,34 0,736 -0,20978 0,297139 

Pogodba -0,059310 0,310942 -0,19 0,849 -0,66875 0,550121 

GostoPos 0,043111 1239,584 0,00 1,000 -2429,50 2429,583 

RedkoPos 4,260843 1209,945 0,00 0,997 -2367,19 2375,709 

Lastništvo -0,686890 0,328041 -2,09 0,036 -1,32984 -0,043940 

VelikostGosp 0,081419 0,571668 0,14 0,887 -1,03903 1,201866 

VelikostGosp2 -0,063880 0,091774 -0,70 0,486 -0,24376 0,115990 

Starost2 -0,001090 0,000670 -1,62 0,105 -0,00240 0,000226 

DomačaProiz -0,391430 0,238873 -1,64 0,101 -0,85961 0,076752 

Okolica -0,860790 0,528588 -1,63 0,103 -1,89680 0,175222 

Mobilnost -3,255430 0,707566 -4,60 0,000 -4,64223 -1,868630 

Samski 0,091742 0,414233 0,22 0,825 -0,72014 0,903623 

/lnsig2u 

 

0,5633444 0,3670898 

 

-0,1561383 1,2828270 

sigma_u 

 

1,3253440 0,2432601 

 

0,9249005 1,8991640 

rho 

 

0,6372260 0,0848598 

 

0,4610445 0,7829306 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 40,96 

Prob >= chibar2 = 0.000 

  
 



Priloga 5 

 

Regija 7 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -634.61761 

Iteration 1: log likelihood = -473.45216 

Iteration 2: log likelihood = -465.09748 

Iteration 3: log likelihood = -464.75453 

Iteration 4: log likelihood = -464.752 

Iteration 5: log likelihood = -464.75169 

Iteration 6: log likelihood = -464.75159 

Iteration 7: log likelihood = -464.75156 

Iteration 8: log likelihood = -464.75155 

Iteration 9: log likelihood = -464.75154 

Iteration 10: log likelihood = -464.75154 

Iteration 11: log likelihood = -464.75154 

Iteration 12: log likelihood = -464.75154 

Iteration 13: log likelihood = -464.75154 

Iteration 14: log likelihood = -464.75154 

Iteration 15: log likelihood = -464.75154 

Iteration 16: log likelihood = -464.75154 

Iteration 17: log likelihood = -464.75154 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -464.75154 

rho = 0.1 log likelihood = -456.68337 

rho = 0.2 log likelihood = -454.78989 

rho = 0.3 log likelihood = -458.72084 

Iteration 0: log likelihood = -454.7899  

Iteration 1: log likelihood = -440.50973  

Iteration 2: log likelihood = -434.64603  

Iteration 3: log likelihood = -434.53412  

Iteration 4: log likelihood = -434.53299  

Iteration 5: log likelihood = -434.53299  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 2700 

Group variable (i): pid  Number of groups = 1273 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.1 

 max = 4 

  

 Wald chi2(22) = 183.88 

Log likelihood = -434.53299 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 5 

 

reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,117554 0,037043 3,17 0,002 0,04495 0,190157 

M 0,286349 0,146294 1,96 0,050 -0,00038 0,573079 

Zaposl -0,848510 0,360844 -2,35 0,019 -1,55575 -0,141270 

Brezposeln 0,271574 0,371221 0,73 0,464 -0,45600 0,999153 

Upokojen -0,402870 0,389854 -1,03 0,301 -1,16697 0,361232 

Poročen 0,301089 0,246204 1,22 0,221 -0,18146 0,783640 

Vdovec 0,628403 0,363992 1,73 0,084 -0,08501 1,341814 

Ločen 0,102254 0,325068 0,31 0,753 -0,53487 0,739376 

Samski 0,535572 0,231733 2,31 0,021 0,08138 0,989760 

DržavaRoj -0,139150 0,203672 -0,68 0,494 -0,53834 0,260038 

Sek -0,083490 0,224399 -0,37 0,710 -0,52330 0,356324 

Ter -0,903250 0,332326 -2,72 0,007 -1,55460 -0,251900 

Zdravje -0,011030 0,075585 -0,15 0,884 -0,15917 0,137117 

Pogodba -0,584810 0,191824 -3,05 0,002 -0,96077 -0,208840 

SrednjePos -4,668570 10029,71 0,00 1,000 -19662,5 19653,20 

Lastništvo -0,361210 0,194384 -1,86 0,063 -0,74219 0,019777 

VelikostGosp -0,676630 0,188280 -3,59 0,000 -1,04565 -0,307610 

VelikostGosp2 0,066681 0,024139 2,76 0,006 0,01937 0,113992 

Starost2 -0,001170 0,000370 -3,16 0,002 -0,00190 -0,000440 

DomačaProiz -0,409700 0,147873 -2,77 0,006 -0,69952 -0,119880 

Okolica -0,005040 0,273746 -0,02 0,985 -0,54157 0,531496 

Mobilnost -2,935260 0,419887 -6,99 0,000 -3,75823 -2,112300 

Konstanta 0,558247 1,061450 0,53 0,599 -1,52216 2,638651 

/lnsig2u 

 

-0,0640990 0,1466216 

 

-0,3514722 0,2232741 

sigma_u 

 

0,9684586 0,0709985 

 

0,8388393 1,1181070 

rho 

 

0,4839807 0,0366178 

 

0,4130255 0,5555878 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 60,44 

Prob >= chibar2 = 0.000 

  
 



Priloga 5 

 

Regija 8 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -1880.702 

Iteration 1: log likelihood = -1386.482 

Iteration 2: log likelihood = -1356.9938 

Iteration 3: log likelihood = -1355.7227 

Iteration 4: log likelihood = -1355.717 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -1355.717 

rho = 0.1 log likelihood = -1326.5616 

rho = 0.2 log likelihood = -1319.7277 

rho = 0.3 log likelihood = -1334.0759 

Iteration 0: log likelihood = -1319.7277  

Iteration 1: log likelihood = -1268.1563  

Iteration 2: log likelihood = -1245.0673  

Iteration 3: log likelihood = -1244.581  

Iteration 4: log likelihood = -1244.5759  

Iteration 5: log likelihood = -1244.5759  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 10325 

Group variable (i): pid  Number of groups = 4678 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.2 

 max = 4 

  

 Wald chi2(21) = 585.51 

Log likelihood = -1244.5759 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 5 

 

reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,051736 0,021119 2,45 0,014 0,01034 0,093127 

M 0,104553 0,083664 1,25 0,211 -0,05942 0,268530 

Zaposl -1,221760 0,207536 -5,89 0,000 -1,62852 -0,814990 

Brezposeln 0,227026 0,214918 1,06 0,291 -0,19421 0,648259 

Upokojen -0,808630 0,241952 -3,34 0,001 -1,28285 -0,334410 

Poročen -0,264530 0,116586 -2,27 0,023 -0,49303 -0,036020 

Vdovec -0,171560 0,236684 -0,72 0,469 -0,63545 0,292336 

Ločen 0,184779 0,159465 1,16 0,247 -0,12777 0,497325 

Samski -0,002850 0,122135 -0,02 0,981 -0,24223 0,236530 

DržavaRoj -0,265610 0,106253 -2,50 0,012 -0,47387 -0,057360 

Prim 1,021971 0,194520 5,25 0,000 0,64072 1,403222 

Sek 0,740700 0,120170 6,16 0,000 0,50517 0,976229 

Zdravje 0,073600 0,043729 1,68 0,092 -0,01211 0,159307 

Pogodba -0,303390 0,108399 -2,80 0,005 -0,51585 -0,090930 

GostoPos -0,344560 0,107530 -3,20 0,001 -0,55532 -0,133810 

SrednjePos -0,451880 0,116266 -3,89 0,000 -0,67975 -0,224000 

Lastništvo -0,508170 0,101708 -5,00 0,000 -0,70751 -0,308820 

VelikostGosp -0,389330 0,146205 -2,66 0,008 -0,67589 -0,102780 

VelikostGosp2 0,031757 0,021723 1,46 0,144 -0,01082 0,074333 

Starost2 -0,000610 0,000220 -2,76 0,006 -0,00104 -0,000180 

DomačaProiz -0,149110 0,089042 -1,67 0,094 -0,32363 0,025406 

Okolica -0,151700 0,130387 -1,16 0,245 -0,40726 0,103848 

Mobilnost -2,508370 0,230669 -10,87 0,000 -2,96047 -2,056260 

Konstanta 1,211231 0,612843 1,98 0,048 0,01008 2,412381 

/lnsig2u 

 

-0,0477846 0,0747509 

 

-0,1942937 0,0987244 

sigma_u 

 

0,9763908 0,0364930 

 

0,9074228 1,0506010 

rho 

 

0,4880561 0,0186771 

 

0,4515788 0,5246611 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 222,28 

Prob >= chibar2 = 0.000 

  
 



Priloga 5 

 

Regija 9 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -806.68873 

Iteration 1: log likelihood = -599.142 

Iteration 2: log likelihood = -583.56592 

Iteration 3: log likelihood = -582.37483 

Iteration 4: log likelihood = -582.35065 

Iteration 5: log likelihood = -582.35063 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -582.35063 

rho = 0.1 log likelihood = -569.15187 

rho = 0.2 log likelihood = -565.04047 

rho = 0.3 log likelihood = -569.58744 

Iteration 0: log likelihood = -565.04047  

Iteration 1: log likelihood = -547.641  

Iteration 2: log likelihood = -531.86934  

Iteration 3: log likelihood = -531.66532  

Iteration 4: log likelihood = -531.66382  

Iteration 5: log likelihood = -531.66382  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 4074 

Group variable (i): pid  Number of groups = 1852 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.2 

 max = 4 

  

 Wald chi2(22) = 256.61 

Log likelihood = -531.66382 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 5 

 

reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost -0,034700 0,028175 -1,23 0,218 -0,089920 0,020519 

M -0,059520 0,131418 -0,45 0,651 -0,317090 0,198055 

Zaposl -1,509950 0,308816 -4,89 0,000 -2,115220 -0,904680 

Brezposeln 0,032169 0,318263 0,10 0,919 -0,591620 0,655953 

Upokojen -1,260920 0,369286 -3,41 0,001 -1,984700 -0,537130 

Poročen -0,079630 0,191871 -0,42 0,678 -0,455690 0,296434 

Vdovec 0,034896 0,339626 0,10 0,918 -0,630760 0,700551 

Ločen 0,428584 0,251814 1,70 0,089 -0,064960 0,922129 

Samski 0,157971 0,195296 0,81 0,419 -0,224800 0,540744 

DržavaRoj -0,536720 0,188020 -2,85 0,004 -0,905230 -0,168200 

Prim 1,296434 0,343271 3,78 0,000 0,623636 1,969233 

Sek 1,150279 0,250078 4,60 0,000 0,660136 1,640422 

Zdravje 0,080703 0,071791 1,12 0,261 -0,060010 0,221411 

Pogodba -0,333100 0,162748 -2,05 0,041 -0,652080 -0,014120 

SrednjePos -0,103660 0,134602 -0,77 0,441 -0,367470 0,160154 

Lastništvo -0,210780 0,160524 -1,31 0,189 -0,525400 0,103841 

VelikostGosp -1,251640 0,215777 -5,80 0,000 -1,674550 -0,828720 

VelikostGosp2 0,136307 0,031287 4,36 0,000 0,074985 0,197630 

Starost2 0,000340 0,000289 1,18 0,239 -0,000230 0,000907 

DomačaProiz 0,011891 0,131015 0,09 0,928 -0,244890 0,268676 

Okolica -0,187730 0,272922 -0,69 0,492 -0,722650 0,347191 

Mobilnost -1,598930 0,378810 -4,22 0,000 -2,341380 -0,856480 

Konstanta 3,153074 0,931850 3,38 0,001 1,326681 4,979467 

/lnsig2u 

 

-0,0285415 0,1111253 

 

-0,2463431 0,1892602 

sigma_u 

 

0,9858306 0,0547754 

 

0,8841120 1,0992520 

rho 

 

0,4928651 0,0277757 

 

0,4387238 0,5471743 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 101,37 

Prob >= chibar2 = 0.000 

  
 



Priloga 5 

 

Regija 10 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -230.33616 

Iteration 1: log likelihood = -161.30369 

Iteration 2: log likelihood = -154.23141 

Iteration 3: log likelihood = -153.20097 

Iteration 4: log likelihood = -153.13261 

Iteration 5: log likelihood = -153.13179 

Iteration 6: log likelihood = -153.13169 

Iteration 7: log likelihood = -153.13166 

Iteration 8: log likelihood = -153.13165 

Iteration 9: log likelihood = -153.13165 

Iteration 10: log likelihood = -153.13165 

Iteration 11: log likelihood = -153.13165 

Iteration 12: log likelihood = -153.13165 

Iteration 13: log likelihood = -153.13165 

Iteration 14: log likelihood = -153.13165 

Iteration 15: log likelihood = -153.13165 

Iteration 16: log likelihood = -153.13165 

Iteration 17: log likelihood = -153.13165 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -153.13165 

rho = 0.1 log likelihood = -149.76198 

rho = 0.2 log likelihood = -148.36218 

rho = 0.3 log likelihood = -148.87876 

Iteration 0: log likelihood = -148.36218  

Iteration 1: log likelihood = -143.9997  

Iteration 2: log likelihood = -140.04002  

Iteration 3: log likelihood = -140.02619  

Iteration 4: log likelihood = -140.02619  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 1056 

Group variable (i): pid  Number of groups = 492 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.1 

 max = 4 

  

 Wald chi2(22) = 66.51 

Log likelihood = -140.02619 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 5 

 

reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,081130 0,060291 1,35 0,178 -0,037040 0,199297 

M 0,035610 0,268323 0,13 0,894 -0,490290 0,561514 

Zaposl -1,378170 0,559801 -2,46 0,014 -2,475360 -0,280980 

Brezposeln -0,225770 0,584522 -0,39 0,699 -1,371420 0,919869 

Upokojen -0,303660 0,650304 -0,47 0,641 -1,578230 0,970914 

Poročen 0,132436 0,459846 0,29 0,773 -0,768850 1,033718 

Vdovec -0,672110 0,698682 -0,96 0,336 -2,041500 0,697285 

Ločen -0,584440 0,705765 -0,83 0,408 -1,967710 0,798832 

Samski 0,377872 0,437801 0,86 0,388 -0,480200 1,235946 

DržavaRoj -0,610080 0,353347 -1,73 0,084 -1,302630 0,082468 

Prim 1,680461 0,723311 2,32 0,020 0,262799 3,098124 

Sek 1,634683 0,578418 2,83 0,005 0,501005 2,768362 

Zdravje -0,029380 0,148267 -0,20 0,843 -0,319980 0,261218 

Pogodba -1,361570 0,337013 -4,04 0,000 -2,022100 -0,701030 

GostoPos -6,428380 3181,029 0,00 0,998 -6241,130 6228,274 

Lastništvo -0,560440 0,330338 -1,70 0,090 -1,207890 0,087007 

VelikostGosp -1,154120 0,517209 -2,23 0,026 -2,167830 -0,140410 

VelikostGosp2 0,122337 0,073815 1,66 0,097 -0,022340 0,267011 

Starost2 -0,000850 0,000628 -1,36 0,175 -0,002080 0,000379 

DomačaProiz -0,413420 0,283916 -1,46 0,145 -0,969890 0,143041 

Okolica 0,609599 0,480453 1,27 0,205 -0,332070 1,551270 

Mobilnost -0,399160 0,770971 -0,52 0,605 -1,910230 1,111918 

Konstanta 0,022376 1,941204 0,01 0,991 -3,782310 3,827066 

/lnsig2u 

 

0,0054330 0,2117731 

 

-0,4096347 0,4205007 

sigma_u 

 

1,0027200 0,1061746 

 

0,8147961 1,2339870 

rho 

 

0,5013583 0,0529429 

 

0,3989997 0,6036031 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 26,21 

Prob >= chibar2 = 0.000 

  
 

 



Priloga 5 

 

Regija 11 

Fitting comparison model: 
Iteration 0: log likelihood = -1615.7261 
Iteration 1: log likelihood = -503.95729 
Iteration 2: log likelihood = -381.9179 
Iteration 3: log likelihood = -367.06576 
Iteration 4: log likelihood = -366.22878 
Iteration 5: log likelihood = -366.22179 
Iteration 6: log likelihood = -366.22132 
Iteration 7: log likelihood = -366.22117 
Iteration 8: log likelihood = -366.22112 
Iteration 9: log likelihood = -366.2211 
Iteration 10: log likelihood = -366.2211 
Iteration 11: log likelihood = -366.22109 
Iteration 12: log likelihood = -366.22109 
Iteration 13: log likelihood = -366.22109 
Iteration 14: log likelihood = -366.22109 
Iteration 15: log likelihood = -366.22109 
Iteration 16: log likelihood = -366.22109 
Iteration 17: log likelihood = -366.22109 
Iteration 18: log likelihood = -366.22109 

Fitting full model: 
rho = 0.0 log likelihood = -467.71476 
rho = 0.1 log likelihood = -431.22553 
rho = 0.2 log likelihood = -401.67366 
rho = 0.3 log likelihood = -378.18557 
rho = 0.4 log likelihood = -360.90015 
rho = 0.5 log likelihood = -350.81925 
rho = 0.6 log likelihood = -350.09053 
rho = 0.7 log likelihood = -363.22546 
Iteration 0: log likelihood = -411.57757  
Iteration 1: log likelihood = -349.54202 (not concave) 
Iteration 2: log likelihood = -345.89117  
Iteration 3: log likelihood = -342.9296  
Iteration 4: log likelihood = -341.94202  
Iteration 5: log likelihood = -341.89715  
Iteration 6: log likelihood = -341.89675  
Iteration 7: log likelihood = -341.89675  
 

Random-effects probit regression  Number of obs = 2331 

Group variable (i): pid  Number of groups = 1117 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.1 

 max = 4 

  

 Wald chi2(23) = 101.05 

Log likelihood = -341.89675 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 5 

 

reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,022724 0,046670 0,49 0,626 -0,06875 0,114196 

M 0,090949 0,204029 0,45 0,656 -0,30894 0,490839 

Zaposl -1,490850 0,443968 -3,36 0,001 -2,36101 -0,620680 

Brezposeln -0,332340 0,463677 -0,72 0,474 -1,24113 0,576447 

Upokojen -0,516710 0,515213 -1,00 0,316 -1,52651 0,493093 

Poročen 0,222656 0,349093 0,64 0,524 -0,46155 0,906865 

Vdovec 0,717021 0,542136 1,32 0,186 -0,34554 1,779588 

Ločen 0,540470 0,455216 1,19 0,235 -0,35174 1,432678 

DržavaRoj 0,024806 0,360238 0,07 0,945 -0,68125 0,730860 

Prim -1,727730 3618,595 0,00 1,000 -7094,04 7090,588 

Sek -1,065690 3618,595 0,00 1,000 -7093,38 7091,250 

Ter -1,876700 3618,595 0,00 1,000 -7094,19 7090,439 

Zdravje -0,066330 0,113805 -0,58 0,560 -0,28938 0,156723 

Pogodba -0,807880 0,261804 -3,09 0,002 -1,32101 -0,294760 

RedkoPos 5,537421 3618,595 0,00 0,999 -7086,78 7097,853 

Lastništvo -0,669310 0,243094 -2,75 0,006 -1,14576 -0,192850 

VelikostGosp -0,765000 0,339760 -2,25 0,024 -1,43092 -0,099090 

VelikostGosp2 0,098622 0,046680 2,11 0,035 0,00713 0,190113 

Starost2 -0,000450 0,000476 -0,95 0,340 -0,00139 0,000479 

DomačaProiz -0,234080 0,196452 -1,19 0,233 -0,61912 0,150956 

Okolica 0,179870 0,392514 0,46 0,647 -0,58944 0,949184 

Mobilnost -3,668960 0,707877 -5,18 0,000 -5,05637 -2,281540 

Samski -0,151740 0,349154 -0,43 0,664 -0,83607 0,532585 

/lnsig2u 

 

0,5955900 0,3336296 

 

-0,0583119 1,2494920 

sigma_u 

 

1,3468860 0,2246804 

 

0,9712650 1,8677710 

rho 

 

0,6446467 0,0764270 

 

0,4854261 0,7772119 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 48,65 

Prob >= chibar2 = 0.000 

  
 



Priloga 5 

 

Regija 12 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -558.29038 

Iteration 1: log likelihood = -440.45698 

Iteration 2: log likelihood = -435.63064 

Iteration 3: log likelihood = -435.55562 

Iteration 4: log likelihood = -435.55559 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -435.55559 

rho = 0.1 log likelihood = -423.75067 

rho = 0.2 log likelihood = -417.78856 

rho = 0.3 log likelihood = -416.80408 

rho = 0.4 log likelihood = -420.66181 

Iteration 0: log likelihood = -416.80411  

Iteration 1: log likelihood = -389.98484  

Iteration 2: log likelihood = -384.10262  

Iteration 3: log likelihood = -384.00345  

Iteration 4: log likelihood = -384.003  

Iteration 5: log likelihood = -384.003  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 1980 

Group variable (i): pid  Number of groups = 970 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.0 

 max = 4 

  

 Wald chi2(22) = 132.28 

Log likelihood = -384.003 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 5 

 

reven Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost 0,073439 0,047872 1,53 0,125 -0,02039 0,167266 

M -0,324680 0,191671 -1,69 0,090 -0,70035 0,050986 

Zaposl -1,330120 0,245410 -5,42 0,000 -1,81112 -0,849130 

Upokojen -0,879610 0,362997 -2,42 0,015 -1,59107 -0,168150 

Drugo -0,246940 0,405814 -0,61 0,543 -1,04233 0,548437 

Poročen -0,034090 0,275585 -0,12 0,902 -0,57422 0,506050 

Vdovec 0,045266 0,506181 0,09 0,929 -0,94683 1,037363 

Ločen -0,027350 0,356298 -0,08 0,939 -0,72568 0,670980 

Samski 0,102914 0,266394 0,39 0,699 -0,41921 0,625037 

DržavaRoj -0,663720 0,199814 -3,32 0,001 -1,05535 -0,272100 

Sek -0,604160 0,323576 -1,87 0,062 -1,23836 0,030040 

Ter -1,140420 0,393308 -2,90 0,004 -1,91129 -0,369550 

Zdravje 0,037758 0,091659 0,41 0,680 -0,14189 0,217406 

Pogodba -0,472260 0,210969 -2,24 0,025 -0,88575 -0,058770 

RedkoPos -0,067490 0,240447 -0,28 0,779 -0,53876 0,403778 

Lastništvo -0,832110 0,214953 -3,87 0,000 -1,25341 -0,410810 

VelikostGosp -1,257920 0,290161 -4,34 0,000 -1,82663 -0,689220 

VelikostGosp2 0,152200 0,040467 3,76 0,000 0,07289 0,231513 

Starost2 -0,000720 0,000493 -1,47 0,141 -0,00169 0,000241 

DomačaProiz -0,164660 0,187038 -0,88 0,379 -0,53125 0,201924 

Okolica 0,057268 0,305971 0,19 0,852 -0,54242 0,656959 

Mobilnost -0,922580 0,547143 -1,69 0,092 -1,99496 0,149798 

Konstanta 2,252049 1,273358 1,77 0,077 -0,24369 4,747785 

/lnsig2u 

 

0,5059589 0,1361044 

 

0,2391992 0,7727186 

sigma_u 

 

1,2878570 0,0876415 

 

1,1270450 1,4716130 

rho 

 

0,6238587 0,0319381 

 

0,5595163 0,6841087 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 103,11 

Prob >= chibar2 = 0,000 

  
 



Priloga 6 

 

REZULTATI PREVERJANJA HIPOTEZE 3 IN 4 

Fitting comparison model: 

Iteration 0: log likelihood = -10135.939 

Iteration 1: log likelihood = -7680.1044 

Iteration 2: log likelihood = -7554.574 

Iteration 3: log likelihood = -7549.7808 

Iteration 4: log likelihood = -7549.7634 

Fitting full model: 

rho = 0.0 log likelihood = -7549.7634 

rho = 0.1 log likelihood = -7351.5274 

rho = 0.2 log likelihood = -7264.6529 

rho = 0.3 log likelihood = -7273.749 

Iteration 0: log likelihood = -7264.6529  

Iteration 1: log likelihood = -7033.3353  

Iteration 2: log likelihood = -6834.3262  

Iteration 3: log likelihood = -6829.9962  

Iteration 4: log likelihood = -6829.9574  

Iteration 5: log likelihood = -6829.9574  

 

Random-effects probit regression  Number of obs = 39656 

Group variable (i): pid  Number of groups = 18345 

  

Random effects u_i ~ Gaussian  Obs per group: min = 1 

 avg = 2.2 

 max = 4 

  

 Wald chi2(42) = 2907.20 

Log likelihood = -6829.9574 Prob > chi2 = 0.0000 

 



Priloga 6 

 

reven | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Starost | 0,0292131 0,0088302 3,31 0,001 0,011906 0,046520 

M  0,0629372 0,0373931 1,68 0,092 -0,010350 0,136226 

Zaposl  -1,3028110 0,0488870 -26,65 0,000 -1,398630 -1,207000 

Upokojen  -0,8530989 0,0706470 -12,08 0,000 -0,991560 -0,714630 

Drugo  0,0425026 0,0844489 0,50 0,615 -0,123010 0,208020 

Poročen -0,0391386 0,0557880 -0,70 0,483 -0,148480 0,070204 

Vdovec  0,2104819 0,0968979 2,17 0,030 0,020565 0,400398 

Ločen  0,2316007 0,0775711 2,99 0,003 0,079564 0,383637 

Samski  0,1309705 0,0557018 2,35 0,019 0,021797 0,240144 

DržavaRoj  -0,3508033 0,0538449 -6,52 0,000 -0,456340 -0,245270 

Prim  1,0535240 0,0902530 11,67 0,000 0,876631 1,230416 

Sek  0,8187999 0,0607526 13,48 0,000 0,699727 0,937873 

Zdravje  0,0434050 0,0196486 2,21 0,027 0,004894 0,081916 

Pogodba  -0,4338030 0,0459223 -9,45 0,000 -0,523810 -0,343800 

GostoPos  0,0142736 0,0654196 0,22 0,827 -0,113950 0,142494 

RedkoPos  0,2836829 0,0488810 5,80 0,000 0,187878 0,379488 

Lastništvo  -0,4877834 0,0467890 -10,43 0,000 -0,579490 -0,396080 

Alp  -0,8262815 0,1577368 -5,24 0,000 -1,135440 -0,517120 

SivaEkon  -0,8638926 0,1137654 -7,59 0,000 -1,086870 -0,640920 

VelikostGosp  -0,6188375 0,0560227 -11,05 0,000 -0,728640 -0,509030 

VelikostGosp2 0,0600691 0,0077077 7,79 0,000 0,044962 0,075176 

Starost2  -0,0003440 0,0000900 -3,82 0,000 -0,000520 -0,000170 

DomačaProiz -0,0988790 0,0383520 -2,58 0,010 -0,174050 -0,023710 

Kmet  -0,0327389 0,1310400 -0,25 0,803 -0,289570 0,224095 

Okolica  -0,1132331 0,0664712 -1,70 0,088 -0,243510 0,017048 

Mobilnost  -2,1859460 0,1045051 -20,92 0,000 -2,390770 -1,981120 

BdpRast  -2,1205400 1,1860380 -1,79 0,074 -4,445130 0,204053 

Obm  0,8395862 0,1366536 6,14 0,000 0,571750 1,107422 

l1  -0,2642874 0,0986752 -2,68 0,007 -0,457690 -0,070890 

l2  -0,1501139 0,0779773 -1,93 0,054 -0,302950 0,002719 

l4  0,0488228 0,0736509 0,66 0,507 -0,095530 0,193176 

l5  -0,4092288 0,2061035 -1,99 0,047 -0,813180 -0,005270 

l6  -0,3508634 0,1471783 -2,38 0,017 -0,639330 -0,062400 

l7  -0,2658429 0,1265735 -2,10 0,036 -0,513920 -0,017760 

l8  -0,2834148 0,1457554 -1,94 0,052 -0,569090 0,002261 

reg2  0,5848016 0,1039414 5,63 0,000 0,381080 0,788523 

reg4  0,2518923 0,1307076 1,93 0,054 -0,004290 0,508075 

reg5  0,2628173 0,1687510 1,56 0,119 -0,067930 0,593563 

reg6  1,0103880 0,1895920 5,33 0,000 0,638794 1,381981 

reg7  0,9222242 0,1784687 5,17 0,000 0,572432 1,272016 

reg11  -0,8618501 0,1708965 -5,04 0,000 -1,196800 -0,526900 

reg12  -0,4862449 0,1630840 -2,98 0,003 -0,805880 -0,166610 

Konstanta 1,6784460 0,3011918 5,57 0,000 1,088121 2,268771 

/lnsig2u 

 

0,0319239 0,0315708 

 

-0,0299537 0,0938015 

sigma_u 

 

1,0160900 0,0160394 

 

0,9851348 1,0480180 

rho 

 

0,5079803 0,0078907 

 

0,4925121 0,5234332 

Likelihood-ratio test of rho=0: chibar2(01) = 1439,61 

Prob >= chibar2 = 0,000 

  
 


