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POVZETEK 

Pričujoča naloga daje približno sliko kakovosti življenja v slovenskih regijah v letu 2007, ko 

je bila izvedena -  že druga po vrsti – evropska raziskava o kakovosti življenja v državah EU. 

Med anketiranimi 35 tisoč prebivalci v 27 evropskih državah je svoje mesto našla tudi 

Slovenija. 

Skušali smo ugotoviti, kakšne so značilnosti in razlike v kakovosti življenja med slovenskimi 

regijami po modelu, v katerem so zajete bistvene razsežnosti kakovosti življenja. Ne gre le za 

denar, uresničene želje, plačano zaposlitev, skuhano kosilo, dopust na morju, odlično zdravje 

in sposobno vlado. Gre za veliko več, saj nalogi nismo pristopili površno, temveč smo se v 

podatke poglobili. V teoretičnem delu smo preučevali, zakaj je kakovost življenja pomembna 

in kako jo lahko empirično izmerimo. V empiričnem delu pa smo izvedli kvantitativno 

analizo podatkov, pridobljenih pri Economic and Social Data Service. Ta nam je omogočil 

dostop do podatkov, shranjenih v UK Data Archive v Essexu, ker žal naš Arhiv družboslovnih 

podatkov s temi podatki ne razpolaga. Zanimalo nas je, katere so največje razlike med 

regijami glede kakovosti življenja in sicer na osnovi  sedmih različnih dimenzij, ki po modelu 

EQLS opredeljujejo kakovosti življenja – dohodek, subjektivno zaznavanje zadovoljstva, 

ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, družinsko življenje, nastanitev in  lokalno 

okolje, zdravje in zdravstveno varstvo  ter kakovost družbe. Slovenija  je v samem  vrhu 

evropskih držav po razmerju med prebivalci in številom regij, zato je premajhno število 

podatkov po posamezni regiji v marsičem oviralo analizo. V zaključku smo povzeli 

ugotovitve, ki smo jih lahko podkrepili s statističnimi testi in imajo veljavo.  

 

Ključne besede: evropska raziskava o kakovosti življenja, slovenske regije, značilnosti in 

razlike v kakovosti življenja, kvantitativna analiza podatkov 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The present paper aims to show an overall view of the quality of life in Slovenian regions in 

2007, when The European Quality of Life Survey was carried out for the second time. The 

survey was based on interviews among 35,000 people in 27 European countries, including 

Slovenia.  

 

The paper deals with characteristics of and differences in the quality of life among the 

Slovenian regions according to the survey model, examining a range of issues. These do not 

only include money, wish fulfilment, paid employment, cooked dinners, seaside holidays, 

good health and competent government, but much more. We have analysed the data 

thoroughly: the theoretical part researches why the quality of life is important and how it can 

be empirically measured, while the empirical part offers a quantitative analysis of the data 

acquired from Economic and Social Data Service. The latter enabled our acquisition of the 

data stored at the UK Data Archive in Essex, since – unfortunately - our Social Studies Data 

Archive does not have them at its disposal. The main topic of interest were the major 

differences among the regions in the quality of life, based on seven indicators, which define 

the quality of life according to EQLS model: income, living standards and deprivation, 

subjective well-being, work-life balance, family life, housing and  local environment, health 

and healthcare, and the quality of society. Being among the top European countries as far as 

the ratio between the number of inhabitants and the number of regions is concerned, Slovenia 

has provided insufficient data per region, which hinders analysis in many ways. The 

conclusion summarises the findings which have been supported with statistical tests and are 

therefore valid. 

 

 

Key terms: European Quality of Life Survey, Slovenian regions, characteristics of and 

differences in the quality of life, quantitative data analysis 
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1. UVOD 

 

 

Kakovost življenja je vseprisoten koncept, ki vzbuja tako akademske kot poljudne razprave, 

zaradi široke definicije ter večdimenzionalnosti pa ga težko opredelimo. Tudi zato 

raziskovalci pri preučevanju kakovosti življenja  in raziskavah posvečajo pozornost vse bolj 

številnim razsežnostim kakovosti življenja in ne proučujejo le gospodarskih okoliščin in 

življenjskih razmer, pač pa tudi kaj ljudje čutijo o tem ter o družbi sami, v kateri živijo. Ob 

domnevi, da na kakovost življenja najbolj vplivajo materialne dobrine, se je kakovost 

življenja dolga leta ocenjevala izključno z ekonomskimi pokazatelji, kasneje pa so pri 

merjenju kakovosti življenja upoštevani tudi objektivni kazalniki, saj bolj kot je bogata neka 

družba, večjo pozornost je potrebno nameniti drugim (neekonomskim) elementom. Socialni 

stiki, čustva ter osebno zadovoljstvo, zdravje, kakovost nastanitve in zaupanje v politične 

institucije so med ostalimi tisti pokazatelji, ki bistveno vplivajo na zaznavanje kakovosti 

življenja posameznikov.  

 

V magistrski nalogi se bomo ukvarjali s tematiko, povezano s kakovostjo življenja v 

dvanajstih slovenskih regijah. Preučevali bomo, ali obstajajo razlike v kakovosti življenja v 

slovenskih regijah in če so, na katerih področjih so največje. Pri  ugotavljanju razlik v 

kakovosti življenja med slovenskimi regijami bomo preučevali posamezna področja glede na 

raziskavo o kakovosti življenja iz leta 2007 (EQLS
1
). Obenem bomo razlike v kakovosti 

življenja med slovenskimi regijami ovrednotili s pomočjo podvprašanj za vsako posamezno 

področje kakovosti življenja.  

 

V prvem delu se bomo osredotočili na različne teoretične modele kakovosti življenja ter 

predstavili različne koncepte kakovosti življenja v evropskih raziskavah ter v raziskavi EQLS. 

V nadaljevanju pa bomo pregledali pojem regij ter proces regionalizacije ter predstavili 

posamezne slovenske regije in njihove specifičnosti.  

 

Drugi, empirični del magistrske naloge bo sekundarna analiza že zbranih kvantitativnih 

podatkov o kakovosti življenja, s katero bomo pridobili poglobljen vpogled v obravnavano 

                                                           
1
 EQLS (European Quality of Life Survey)  Evropska raziskava kakovosti življenja v okviru Eurofound-a, 

evropske fundacije za izboljšanje življenjskih  in delovnih razmer. 
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tematiko. Analiza bo zajemala bistvene segmente kakovosti življenja glede na metodologijo v 

evropski raziskavi o kakovosti življenja iz leta 2007. Sestavni del analize bo primerjava 

slovenskih regij glede na reprezentativne podatke, ki smo jih pridobili pri Economic and 

Social Data Service, ki je omogočil dostop do podatkov, shranjenih v UK Data Archive v 

Essexu. 

 

 

2. TEMELJNA IZHODIŠČA  

 

 

2.1.Kakovost življenja - pojem 

 

Kakovost življenja je težko opredeliti, še posebej v današnjem sodobnem času, ko 

družboslovje ponuja več konceptov, kako izraziti in empirično izmeriti kakovost življenja, saj 

ta dobiva vedno nove razsežnosti. Kazalcem iz ekonomskega, socialnega in okoljskega 

področja so sledili tako novi kazalci kot tudi sam družbeni kontekst raziskovanja tega 

področja. Kakovost življenja je danes eno ključnih vprašanj, vendar obstajajo konsenzi in 

nasprotja tako glede definicije kot terminologije. 

 

Danes obstaja soglasje o tem, da postaja spričo hitrih sprememb kakovost življenja 

pomembna ne le za ugotavljanje pojavov in stanj v družbi, ampak tudi in predvsem za 

razvojno usmerjanje posameznih družb in celotnega človeštva.  

 

»Kakovost življenja je sinonim za postmoderno družbo. Medtem ko sta za procese 

modernizacije značilna sekularizacija vrednot in zadovoljevanje materialnih potreb, je 

za postmoderno usmeritev značilno zadovoljevanje nematerialnih potreb. V ospredju 

so potrebe po duhovni blaginji (in racionalni avtoriteti). Medtem ko je za moderno 

družbo značilen boj za preživetje in večjo socialno varnost, je za postmoderno družbo 

v ospredju svoboda posameznika, njegova potreba po samoregulaciji in pluralni 

družbi, ki mu omogoča svobodno izbiro življenjskih praks« (Rus in Toš 2005, str. 21 – 

22). 
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Rus pravi tudi, da je kakovost življenja ».... agregatni pojem za vse tiste pogoje, ki so potrebni 

za srečo, ne pa sreča kot taka«, meri pa se »... s činitelji ki omogočajo zadovoljstva, ne pa z 

merjenjem zadovoljstev kot takih«. V eni izmed opomb o kakovosti življenja označuje kot 

».... ideal-tipski način življenja, s socialno blaginjo pa neko realno stanje, ki bolj ali manj 

ustreza ideal-tipskemu načinu življenja, z življenjsko ravnijo pa označujemo agregatni indeks 

kontrole nad sredstvi, s katerimi si zagotavljamo socialno blaginjo« (Rus 1984, str. 33). 

 

Definicija, ki je po naši oceni najbližja pojmu kakovosti življenja, ki jo proučujemo v tej 

nalogi, izpostavlja naslednje: »Kakovost življenja« je v prenovljeni predmetni opredelitvi kot 

konceptualni okvir za evropski sistem socialnih kazalcev opredeljena kot najširši krovni 

pojem, ki pokriva »izboljšavo objektivnih življenjskih razmer«, »krepitev subjektivnega 

blagostanja«, pa še »socialno kohezijo« (krepitev družbenih vezi in manjšanje neenakosti in 

nasprotij) in »trajnostni razvoj« (ohranitev societalnega kapitala za prihodnje generacije) 

(Berger-Schmidt in Noll v Mandič 2005, str. 120). 

 

Ekološki ekonomist Robert Constanza ugotavlja, da je kakovost življenja že dolgo eksplicitni 

ali implicitni politični cilj, medtem ko sta ustrezna opredelitev in merjenje kakovosti življenja 

težje dosegljiva. Različni »objektivni« in »subjektivni« kazalniki iz raznovrstnih 

gospodarskih panog z različnimi merskimi lestvicami ter zadnje raziskave o subjektivnem 

zaznavanju zadovoljstva ter o psihologiji sreče so spodbudili ponovno zanimanje za to 

področje. Interdisciplinaren pristop naj bi predstavil povezavo med opredelitvijo kakovosti 

življenja in sicer na osnovi človekovih potreb in njegovega subjektivnega zaznavanja blaginje 

in sreče. Kakovost življenja predstavlja kot večravenski in večrazsežnostni koncept, ki 

vsebuje objektivne in subjektivne elemente (Constanza, 2008). 

 

Do tu se večina družboslovcev verjetno strinja, vendar pa se pri opredelitvi koncepta 

kakovosti življenja teoretiki nagibajo k  različnim objektivnim in subjektivnim kazalcem, kar 

je razumljivo, saj gre za kompleksno kategorijo. Poenostavljeno je veljalo, da  kakovost 

življenja meri bolj objektivni vidik in gre za materialno blaginjo, medtem ko je bilo 

zadovoljstvo z življenjem opredeljeno kot subjektivni vidik, ki ga predstavlja sreča. Danes 

vemo, da z naraščanjem ekonomske blaginje ne raste tudi zadovoljstvo z življenjem, zato je 

potrebno v raziskavo kakovosti življenja poleg objektivnih življenjskih pogojev vključiti tudi 

subjektivno percepcijo in stališča ter ocene posameznikov o njihovem življenju. 
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Kako torej lahko merimo kakovost življenja in ali je ta odvisna bolj od objektivnih zunanjih 

dejavnikov ali notranjih in subjektivnih dejavnikov?  Kateri kazalci se uporabljajo in katere 

vidike je potrebno zajeti v konceptualni okvir?  

Avtorja Rus in Toš menita, da lahko kakovost življenja merimo s preprostim kazalcem, to je 

zaznavanje zadovoljstva z lastnim življenjem ter navajata, da je to ustrezen instrument, ki 

zagotavlja kakovostne (se pravi veljavne in zanesljive) podatke. Obstaja vse večje razhajanje 

med BDP in kakovostjo življenja, povezave z drugimi objektivnimi spremenljivkami, kot je 

dolžina življenja, pa se čedalje bolj rahljajo (Rus in Toš, 2005).  

 

Vendar pa avtorja v nadaljevanju ugotavljata, da pa zrahljane povezave med kakovostjo 

življenja in drugimi kazalci ne upravičujejo relativiziranja tega instrumenta. Prepričana sta, da 

je kakovost življenja večpomenski kazalec in ga nikakor ni treba opustiti. Menita prav 

nasprotno -  ker je subjektivno zadovoljstvo z lastnim življenjem izredno večplasten pojav, je 

razumljivo, da se ob večjih življenjskih spremembah dogaja, da so za kakovost življenja 

pomembni različni dejavniki.  

»Tako vemo, da so v gospodarsko nerazvitih družbah za višjo kakovost življenja 

najpomembnejše materialne dobrine (zlasti voda), da sta za kakovost življenja srednje 

razvitih družb najpomembnejši količina in kakovost izobraževalnih storitev in za 

kakovost življenja v visoko razvitih družbah zdravstveno stanje in zdravstvene storitve. 

To, da se posamezni prediktorji kakovosti življenja spreminjajo skozi čas, ali pa da se 

spreminja njihova teža, ne pomeni, da je subjektivno merjenje kakovosti življenja z 

osebno blaginjo neustrezno, ampak prav nasprotno: gre za kazalec, ki na zelo preprost 

način meri integralni razvoj celotne družbe« (Rus in Toš 2005, str. 19). 

 

Verjetno ni bilo nobeno vprašanje o socialnih kazalcih deležno tolikšne pozornosti kot 

razmerje med objektivnimi in subjektivnimi. Nekateri avtorji so mnenja, da je objektivne 

kazalce razmeroma lahko določiti in kvantificirati, ne da bi se posebej ozirali na zaznave 

posameznikov. Mandičeva (Mandič, 1999) pa meni, da tudi objektivni kazalci niso nesporni. 

Tu so vprašanja merjenja, veliko razmislekov je treba ob razlagi števil, subjektivne odločitve 

so potrebne pri izbiri in merjenju spremenljivk, obstaja vprašanje optimalne ravni različnih 

kazalcev in vprašanje pripisovanja ustreznih uteži ob merjenju določenega pojava, lahko 

prihaja do zamenjave med kazalci sredstev in ciljev, težave so s sestavljenimi indeksi in 

podobno. Subjektivni kazalci merijo zadovoljstvo z življenjem, prijetne in neprijetne učinke, 



 

 14 

 

srečo in podobno. Ugotavlja, da lahko ti kazalci  zajamejo doživljanje posameznikov in so 

metodološko lahko obvladljivi. Zato sklepa, da pa »so sami nezadostni za vrednotenje 

družbe« (Diener in Suh v Mandič, 1999). 

 

Zgodnja poskusa opredelitve in merjenja družbene blaginje (welfare) kot nečesa, kar je 

kakovostno različno od »gospodarskega razvoja« in bogastva, sta pristop »osnovnih potreb«, 

ki so ga v petdesetih letih razvijali v OZN, ter »gibanje za socialne indikatorje« v šestdesetih 

letih. Potem je prišel koncept »kakovosti življenja« in zlasti v sedemdesetih letih pomenil 

ponovno prizadevanje družboslovja, da pri spremljanju in usmerjanju družbenega razvoja 

uveljavi tudi »neekonomski vidik« oz. družbeno blaginjo. Koncept »kakovosti življenja« je 

bil namenjen operacionalizaciji in merjenju družbene blaginje na ravni posameznika. Najprej 

je tukaj Titmuss
2
, ki je kakovost življenja opredelil v smislu »virov« in »posameznikovega 

nadzora nad viri«. Potem se je uveljavila Eriksonova
3
 operacionalizacija s konceptom 

»življenjske ravni«; ta sestoji iz »posameznikovih virov, aren, v katerih naj bi bili uporabljeni, 

in njegovih najbistvenejših življenjskih razmer«. Tudi tu ima  ključno vlogo »posameznikov 

nadzor nad viri v obliki denarja, lastnine, znanja, duševne in fizične energije, varnosti, 

družbenih razmerij in omrežij itd., prek katerih lahko posameznik nadzoruje in zavestno 

usmerja svoje življenjske pogoje« (Erikson v Mandič, 2005). 

 

Drugi znani skandinavski pristop h kakovosti življenja je razvil Erik Allardt
4
 v primerjalni 

skandinavski raziskavi blaginje že davnega leta 1972. Za svoj pristop k analizi blaginje je 

menil, da »bolj celostno zajema nujne pogoje za človeški razvoj..... Osredotoča se na pogoje, 

brez katerih človeško bitje ne more preživeti, se izogniti revščini, vzpostaviti odnose z 

drugimi ljudmi in se izogniti odtujenosti« (Allardt v Mandič, 2005). Te pogoje in potrebe je 

razvrstil v tri skupine: »imeti«, »ljubiti« in »biti«. Poleg objektivnih mer – kazalcev 

življenjskih razmer, odnosov do drugih ljudi, do družbe in narave – je vpeljal še subjektivne 

                                                           
2
 Titmuss Richard Morris, profesor na London School of Economics, je imel ključno vlogo pri socialni politiki 

kot znanstveni disciplini in s tem močno vplival na razvoj socialne države in vsesplošne družbene blaginje 

3
 Robert Erikson, profesor sociologije na švedskem Inštitutu za družbene raziskave, član Evropske akademije za 

sociologijo, se je posvetil raziskavam o socialnem razslojevanju, izobraževanju, družini in zdravju, zlasti pa 

preučevanju posameznikovih sprememb v njegovem življenjskem ciklu  

4
 Allardt Erik, finski sociolog in akademik, ki je eden od glavnih zagovornikov teorije človekovih potreb, na 

osnovi katerih opredeljuje blaginjo. Potrjuje sistematiko, ki se nanaša na poskuse teorije potreb po Maslowu. 
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kazalce, kot npr. zadovoljstvo z življenjskimi razmerami, občutke odtujenosti itd. Kar je bilo 

ključno za koncept »kakovosti življenja« in skupno omenjenima pristopoma, je bilo 

registriranje posameznikovih virov in nadzora nad njimi v – danes že klasičnih – domenah, 

kot so ekonomska varnost, delo in zaposlitev, izobraževanje, zdravje, stanovanje, itd. Kazalci 

so omogočali spremljati raven zadovoljenosti teh standardiziranih potreb in tako vrednotiti 

učinkovitost programov državne blaginje (Mandič, 2005). 

 

Pri preučevanju kakovosti življenja v okviru evropskih raziskav so raziskovalci v svojem 

delovnem dokumentu osredotočeni na najbolj pomembne pristope k analizi kakovosti 

življenja, ki jih razvrščajo v tri glavne skupine. Prvi pristop meri kakovost življenja glede na 

količino sredstev in blaga, ki so na voljo posamezniku. V tem primeru se torej pojem 

kakovosti življenja osredotoča na človekovo življenje z vidika objektivnih virov, ki so 

značilni za eksistenco. Gre torej za že prej omenjeni  koncept švedskega znanstvenika 

Eriksona, ki v svojem pristopu že kaže nekaj podobnosti iz kasnejših raziskav o revščini in 

socialni izključenosti.   

 

Drugi alternativni pristop k preučevanju kakovosti življenja temelji na subjektivnem 

zaznavanju zadovoljstva (SWB)
5
. Ta pristop izvira iz ameriške socialne psihologije, ki je v 

60-letih raziskovala kakovost življenja v smislu zadovoljevanja potreb. Kakovost življenja bi 

potemtakem izhajala iz opredelitve dosežkov  (outcomes), doseženih v celotnem življenjskem 

obdobju, in ne iz razpoložljivosti sredstev (inputs), kot so materialni ali socialni viri. 

Subjektivno zaznavanje zadovoljstva je tudi ključni element za razvoj raziskav o ekonomiji 

sreče. Te študije so pokazale, da, čeprav je sreča v pozitivni korelaciji z dohodkom, se zdi ta 

povezava šibka med najbolj razvitimi gospodarstvi, saj vpliva na subjektivno oceno življenja 

ne samo absolutna vrednost razpoložljivih sredstev za posameznika temveč tudi njegovo 

dojemanje relativnega položaja v družbi.  

Tretji koncept kvalitete življenja pa izhaja iz zmogljivosti. Gre za pristop, ki ga je Amartya 

Sen
6
 v 80-letih zasnoval z vidika posameznikovih zmogljivosti z namenom doseganja 

                                                           
5
 Diener Ed je v svojem modelu zadovoljstva z življenjem v osredje postavil spremenljivko dobrega počutja in 

življenjskega zadovoljstva, ki jo je označil z izrazom »subjective well-being«. Danes se kot sinonim uporabljata 

pojma zadovoljstvo z življenjem (satisfaction with life) in subjektivni emocionalni blagor (subjective emotional 

well-being), ki pa sta nekoliko ožja od globalnega subjektivnega blagra (SWB). V nalogi bo ta pojem uporabljen 

kot subjektivno zaznavanje zadovoljstva. 

6
 Amartya Sen je prejel Nobelovo nagrado za ekonomijo leta 1998 za svoj prispevek k ekonomiki blagostanja. 
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pomembnih delovanj (functionings)
7
. »Delovanja« so vse tiste stvari, ki jih lahko posameznik 

izbira skozi življenje – te stvari počne ali enostavno je (»to do« or »to be«). To je lahko 

zdravstveno varstvo in nega, vključenost v družbo, samospoštovanje. Zatorej kakovosti 

življenja ni mogoče zmanjšati na osnovi subjektivne ocene, saj lahko ta vrednotenja odražajo 

posameznikovo (z)možnost, da uživa v svojih dosežkih, ki so pogojeni z mehanizmi 

prilagoditev, pričakovanj in prizadevanj. Poleg teh treh konceptov nekateri avtorji predlagajo 

celovitejšo opredelitev človeške blaginje, kjer bi upoštevali vse – razpoložljivost sredstev, 

rezultate in tiste dejavnike, zaradi katerih je življenje dragoceno. Eden najpomembnejših 

primerov celostnega pristopa je mogoče najti v konceptualizaciji kakovosti življenja, ki jo je 

leta 1993 pripravil Erik Allardt. Predlaga bolj kompleksen pogled na kakovost življenja, v  

katerem gre za razsežnosti glede na tri osnovne sklope potreb - imeti, ljubiti, biti, kot je 

opredeljeno v tabeli 2.1 (Work and Life Quality in New & Growing Jobs, 2011, str. 6).  

 

Tabela 2.1.: Kakovost življenja in tridimenzionalni koncept po Allardtu 

Dimenzija Glavna področja 

Imeti Ekonomski viri 
 Stanovanjske razmere 
 Zaposlitev 
 Delovne razmere 

 Zdravje 
 Izobrazba 

Ljubiti Povezanost in stiki v lokalni skupnosti 
 Povezanost z družino in sorodniki 
 Prijateljske vezi 
 Povezanost in stiki s člani društev in organizacij 

 Odnosi s sodelavci 

Biti Sodelovanje pri odločitvah in dejavnostih, ki vplivajo na življenje 
 

 

Politično udejstvovanje 

 Dejavnosti v prostem času 
 Pomembno in smiselno življenje  
 Uživanje v naravi 

Vir:  Quality of Life in Europe: conceptual approaches: Allardt (1993), str. 6 

Z več kot 20-letno zamudo, potem ko so različne evropske države, še posebno pa Evropska 

skupnost in OECD, opravile že vrsto raziskav in s tem utrdile tradicijo raziskovanja kakovosti 

življenja, smo se torej tudi v Sloveniji lotili dela in po vzoru že preizkušenih raziskovalnih 

                                                           
7
 V najbolj osnovnem smislu lahko pomen besede »functionings« prevedemo kot bitje in početje, pri čemer  gre 

za stanja in dejavnosti, ki oblikujejo posameznika v to, da je in kakršen je.  Tesno je povezan z drugim 

konceptom, ki  govori o posameznikovi zmogljivosti (capabilities).   
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projektov iz Švedske leta 1984 na reprezentativnem vzorcu prebivalstva na Slovenskem 

opravili našo prvo raziskavo o »kakovosti življenja« (Antončič in Boh 1991, str. 6).  

 

Ta raziskava je bila podprta z objektivnim pristopom, naslednja raziskovanja v letih 1987, 

1991 in 1994 pa kažejo na konceptualni premik, saj je vključena subjektivna razsežnost z 

uporabo kazalcev za merjenje stopnje zadovoljenosti potreb na različnih področjih. Slovensko 

raziskovanje koncepta »kakovosti življenja« je nastalo torej pod vplivom obeh skandinavskih 

pristopov (Eriksonov koncept življenjske ravni kot »nadzora nad viri« in Allardtov koncept 

kakovosti življenja kot izraz izpolnjenih potreb) ter predstavljata združeni konceptualni okvir, 

na katerem sloni slovenska raziskava o kakovosti življenja.  V Sloveniji je torej osnova za 

prve tovrstne raziskave Allardtova trihotomija »imeti – ljubiti – biti« in tudi večina sodobnih 

raziskav  o kakovosti življenja v svoji paradigmi vsebuje vse tri razsežnosti. 

 

Kako je danes? V  zadnjih dveh desetletjih ponuja družboslovje še več pristopov, kako izraziti 

in empirično meriti blaginjo (Mandič, 2005), saj je koncept »socialnih kazalnikov«, 

»življenjske ravni« in zgodnje »kakovosti življenja« presežen. Raziskovanje kakovosti 

življenja se spreminja, zato teoretiki iščejo nove agregatne mere kakovosti življenja. Danes je 

potrebno preučevati merila, kot so »trajnostni razvoj«, »družbena izključenost«, »družbena 

kohezija« ter »družbena kakovost«. Ti pristopi so posledica sprememb prostora in časa, ki jih 

je potrebno upoštevati pri kakovosti življenja, saj  jih pogojuje vpliv tehnoloških in 

znanstvenih sprememb, posegi v okolje in naravo, uveljavljanje človekovih pravic, 

globalizacijski izzivi in drugi fenomeni. Samo v primeru kvalitetnih raziskav o kakovosti 

življenja bodo uresničeni cilji, ki si jih zastavimo na začetku raziskovanja. Ne gre samo za 

posnetek trenutnega družbenega stanja, temveč za zagotovitev in porazdelitev virov med 

prebivalstvo in spremljanje razvoja, kjer je v središču še vedno človek.   

Spričo hitrih sprememb postaja sama kakovost življenja pomembna ne le za družboslovno 

teoretično rabo, ampak tudi in predvsem za razvojno usmerjanje posameznih družb in 

celotnega človeštva. Še več, kakovost življenja nam je potrebna za preživetje (Antončič in 

Boh 1991, str. 7). 

»Lahko bi rekli, da  je prav kvaliteta življenja kot sreči sorodna kategorija tisti vmesni 

prehod, ki lahko poveže srečo in trajnostni razvoj. Sreča je namreč individualizirana, 

subjektivna, čustveno določena in kratkoročna. Zadovoljstvo z življenjem je še vedno 

individualizirana, subjektivna, le nekoliko bolj kognitivno določena in dolgoročnejša 
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kategorija. Kvaliteta življenja pa je objektivna, dolgoročnejša družbena kategorija, ki 

na družbeni ravni nekako združuje individualne sreče (zadovoljstvo z življenjem), z 

upoštevanjem njihovih interakcij in sinergij med njimi, ter jih nadgrajuje z novimi 

elementi, ki lahko nastopijo šele na višji, skupni ravni (npr. vloga države, političnega 

sistema in podobno). Medtem ko je postavljanje sreče kot končnega cilja družbenega 

razvoja lahko sporno zaradi njenih utopističnih ali paternalističnih konotacij, pa je 

kvaliteta življenja kot končni cilj družbenega razvoja lahko nesporna. Kvaliteta 

življenja kot objektivna razsežnost blagostanj izhaja iz sreče, hkrati pa je končni cilj 

trajnostnega razvoja, če ga pravilno pojmujemo. Lahko bi rekli, da prav kvaliteta 

življenja povezuje oboje, srečo in trajnostni razvoj, v konsistentno celoto«  (Slabe 

Erker in Lavrač 2009, str. 14). 

 

Razločevanje in razmejevanje med posameznimi koncepti je težavno, saj gre za paradigme, ki 

so nastajale v različnih obdobjih in postale predmet znanosti, statistike ali pa so bile v funkciji 

politike. V osnovi jih lahko vse skupaj opredelimo kot povojne koncepte, sledijo sodobnejši 

koncepti in današnji najkompleksnejši koncepti.  

 

S širitvijo EU so se spreminjale tudi zahteve po sistematičnem zbiranju podatkov o 

družbenem razvoju, poudarjen je interdisciplinarni pristop in pluralnost vidikov ter 

upoštevanje različnih razsežnosti tega družbenega izziva. Pri tem se pojavlja dilema, kateri so 

tisti pravi kazalci kakovosti življenja, saj se danes družba izredno hitro spreminja, to pa 

zahteva nove opredelitve prediktorjev kvalitete življenja.  

 

Preden se osredotočimo na raziskavo o kakovosti življenja EQLS 2007, pa še zanimivi 

izsledki raziskav glede kakovosti življenja v Evropi, ki so jih izvedli v Ameriki.  Po raziskavi 

International Living´s je glede na indeks kakovosti življenja za leto 2007 na prvem mestu 

Francija (Annual Quality of Life Index
8
), medtem ko evropska raziskava kakovosti življenja 

(European Quality of Life Survey
9
)  za to isto leto izkazuje, da so Francozi ocenili 

zadovoljstvo z življenjem le z 7.3, kar je sicer nekoliko nad evropskim povprečjem, medtem 

ko so na vrhu lestvice prebivalci Danske z oceno 8.5. Glede na podatke v tem letu je namreč v 

                                                           
8
 http://internationalliving.com/ 

9
 http://www.eurofound.europa.eu/ 
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državah EU27
10

 povprečna ocena za življenjsko zadovoljstvo 7, za srečo pa 7.5. Tudi glede 

občutja sreče zasledimo pri Francozih indeks 7.8, Danci pa so srečo ocenili z 8.3. Zanimivo 

je, da je glede na lestvico International Living´s Annual Quality of Life Index 2007 Danska 

uvrščena šele na sedmo mesto, Slovenija pa je na tej lestvici uvrščena na 32. mesto. Pri 

oblikovanju lestvice skupno 194 držav sveta International Living´s upošteva devet kategorij: 

življenjske stroške, kulturo in prosti čas, gospodarstvo, okolje, svobodo, zdravje, 

infrastrukturo, varnost in tveganja ter klimatske razmere. Uporabljajo pa različne vire - od 

»uradnih« virov, spletnih strani vlad do Svetovne zdravstvene organizacije do revije The 

Economist. Upoštevajo pa še opažanja, ki jih ugotavljajo njihovi uradniki iz vsega sveta.  

 

Raziskava o kvaliteti življenja, ki jo objavlja Wordpress, ponuja podatke za države sveta v 

obliki indeksov kakovosti življenja (Quality of Life Index - QLI), moči države (National 

Power Index NPI) ter kakovosti in moči (Quality and Power Index QPI). Žal podatkov za leto 

2007 ni na voljo, zato sem pregledala aktualne podatke za leto 2011
11

. Na osnovi indeksa 

kakovosti življenja QLI je na prvem mestu Irska (ocena 0,935), Francija se nahaja na 15. 

mestu, medtem ko je Slovenija celo na 20. mestu.  V opisu metodologije navajajo, da za 

razliko od drugih podobnih indeksov, ne merijo le povprečja, ampak si prizadevajo oceniti  

subjektivno zaznavanje zadovoljstva (že prej omenjeni »well-being«) povprečnega prebivalca. 

Pri tem omenjajo zadržek glede uporabljenega kazalca BDP na prebivalca, ki je nenatančen za 

vse tiste države, kjer je večina bogastva v rokah peščice posameznikov (te države so sicer v 

večini) in zato tudi ne izboljšuje kakovosti življenja povprečnih prebivalcev. Indeks QLI 

kombinirajo z Ginijevim količnikom, ki meri dohodkovno porazdelitev. Pri tem tudi navajajo, 

da QLI odraža trenutno stanje in nima nobenega učinka na napovedi za prihodnost, pri čemer 

tudi ne vključujejo dinamičnih dejavnikov, kot npr. gospodarsko  rast. Ob tem tudi  ne 

upoštevajo drugih elementov,  ki pomembno vplivajo na kakovost življenja, kot so kultura in 

klimatske razmere. Za izračun indeksa QLI je na osnovi uporabljene metodologije  vključeno 

šest »podindeksov« in sicer za zdravje (20 %), izobraževanje (20 %), blaginjo (20 %), 

demokracijo (15 %), mir  (15 %) in okolje (10 %). Pri tej raziskavi gre za vsekakor precej 

drugačno lestvico držav glede na kakovost življenja, kljub temu, da si prizadevajo za 

                                                           
10

 EU27: evropske države polnopravne članice Evropske unije  (15 prvotnih držav in 10 novih članic maja 2004 

ter od januarja 2007 novi članici Romunija in Bolgarija) 

11
 http://nationranking.files.wordpress.com/ 
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vključitev subjektivnega zaznavanja zadovoljstva. Kritični pomisleki so na mestu tudi zaradi 

dejstva, ker je Irska danes država v precej težki situaciji. Ko je ameriška hipotekarna kriza 

prestopila na stari kontinent, je najprej zajela Islandijo in Irsko.  Medtem ko je danes po 

skoraj štirih letih Islandija uspela krizo rešiti z zagonom ekonomije in odpisom zunanjega 

dolga, pa se Irska nenehno obrača k Evropski uniji za  pomoč.  Država bi morala biti 

pripravljena na stroge varčevalne ukrepe, ki bi jih morali sprejeti  na osnovi evropskega 

fiskalnega načrta in glede na priporočilo Sveta Evropske unije v zvezi z nacionalnim 

programom reform Irske za leto 2012.  

 

Raziskave o kakovosti življenja v Evropi, ki so izvedene izven Evrope, ponujajo torej 

bistveno drugačne izsledke od tistih raziskav, ki so jih izvedle evropske agencije, zato je pri 

vsaki študiji pomembna preučitev, katere teoretske podlage so uporabljene ter morebitne 

omejitve raziskovanja. 

 

2.2.Kakovost življenja po raziskavi EQLS 2007 

 

Kakovost življenja je torej kategorija, ki je vključena  v veliko različnih raziskav, kjer gre za 

različne teoretske podlage in v končni fazi tudi za različne izsledke raziskav. Za natančno 

opredelitev kakovosti življenja v slovenskih regijah je ena najbolj primernih raziskav prav 

evropska raziskava kakovosti življenja EQLS v okviru Eurofounda tako zaradi metodologije 

kot zaradi dejstva, da je v to evropsko raziskavo vključena tudi naša država že od prve takšne 

raziskave leta 2003.  

 

Raziskava kakovosti življenja v letu 2007 na osnovi koncepta EQLS
 
 zajema bistvene 

elemente kakovosti življenja v evropskih državah EU. Na edinstven način prikazuje socialni 

položaj držav v EU, sam prikaz pa vključuje objektivne in subjektivne elemente. Evropska 

raziskava kakovosti življenja EQLS je poskus proučevanja kakovosti življenja v številnih 

državah v Evropi. Je pomemben vir informacij, ki osvetljuje socialne in gospodarske politične 

izzive, s katerimi se srečuje EU po dveh nedavnih krogih širitve (vstop naše države v 

Evropsko unijo maja 2004). Raziskava na edinstven način prikazuje socialni položaj v 

razširjeni Uniji, ta prikaz pa vključuje objektivne in subjektivne elemente tako, da se 

ugotovijo in razumejo razlike, povezane s starostjo, spolom, zdravjem, prihodki, družbenim 

razredom in regijami. V delovnem programu fundacije Eurofound je poudarjena tudi potreba 
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po povezovanju kakovosti življenja s spreminjajočo se naravo zaposlovanja, ravnotežjem med 

poklicnim in zasebnim življenjem, socialno kohezijo ter modernizacijo storitev socialnega 

varstva in socialnega skrbstva. Pristop fundacije Eurofound se zato bolj kot na natančno 

proučevanje življenjskih razmer osredotoča širše na kakovost življenja, kakovost življenja pa 

razume predvsem v smislu možnosti, ki jih imajo na voljo posamezniki za doseganje svojih 

ciljev. Raziskava je bila razvita kot orodje za dokumentiranje in analiziranje socialnega 

položaja v Evropi in tako prispeva k razpravi o socialni politiki glede vprašanj, kot so 

spreminjajoče se družinske strukture, socialna izključenost  in demografski izzivi (Second 

European Quality of Life Survey, Overview, 2009, str. 1). 

 

2.2.1. Dohodek, življenjski standard in pomanjkanje 

 

Dohodek je pomembno, čeprav pomanjkljivo merilo posameznikovega dostopa do sredstev in 

kakovosti življenja. Odnos med dohodkom gospodinjstva in kakovostjo življenja je odvisen, 

med drugim, tudi od potreb članov gospodinjstva. Na najbolj osnovni ravni se potrebe 

razlikujejo glede na število ljudi, prisotnih v gospodinjstvu. Dosedanje raziskave kažejo, da se 

splošna blaginja meri glede na razpoložljivost dohodka, medtem ko so skandinavski 

raziskovalci zavrnili dohodek kot edino mero splošne blaginje.  

 

Ena ključnih razsežnosti kakovosti življenja ljudi je njihov življenjski standard, ki je izražen z 

dohodkom gospodinjstva. Glede na to merilo se razvrščajo posamezne države članice EU na 

bogatejše, povprečne ali pa dohodkovno najbolj šibke. V raziskavah se na osnovi tega 

kazalnika ugotavlja dohodkovna neenakost v posameznih državah ter z višino dohodkov 

ugotavlja povprečni ekvivalentni dohodek gospodinjstva. Pri tem statistični podatki potrjujejo 

med drugim tudi nižje prihodke zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe, bolnih, ovdovelih ali 

ločenih in tudi žensk. 

 

Evropska raziskava o kakovosti življenja ponuja številne nedenarne kazalnike življenjskih 

standardov in materialnih pogojev. Državljani so bili vprašani, ali jim primanjkuje katera od 

šestih dobrin, ker si je ne morejo privoščiti. Razlike v prikrajšanosti so po državah precej 

očitne, saj najrevnejšim primanjkujejo štiri osnovne dobrine, medtem ko najbogatejšim samo 

ena. V nekaterih najrevnejših državah so prejemniki visokih dohodkov še vedno bolj 

prikrajšani od najrevnejših državljanov v nekaterih državah Zahodne Evrope. 
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Gospodinjstva se lahko z nezadostnim dohodkom spopadajo na več načinov: s pridelovanjem 

hrane za lastno porabo, življenjem v večgeneracijskih gospodinjstvih in delitvijo stroškov ali s 

podporo prijateljev ali družine zunaj doma. Vsi ti pristopi so precej bolj razširjeni v revnejših 

državah (Second European Quality of Life Survey, Overview, 2009, str. 5 –14). 

 

2.2.2. Subjektivno zaznavanje zadovoljstva z življenjem 

 

Stopnja zadovoljstva z življenjem in stopnja sreče se po državah bistveno razlikujeta. Stopnja 

sreče je višja od stopnje zadovoljstva z življenjem, pri čemer je razlika zlasti velika v državah 

z nizkimi dohodki. To poudarja različno naravo obeh kazalnikov: sreča je bolj čustveno 

pogojena, nanjo manj vpliva stopnja življenjskega standarda, medtem ko na kazalnik 

zadovoljstva bolj vplivajo družbenogospodarske razmere. Razlike v zadovoljstvu z življenjem 

se dosledno opažajo med družbenimi in ekonomskimi skupinami v posameznih državah 

Evropske unije, ki sodelujejo pri raziskavi EQLS.  

 

Na osnovi analiz raziskav se pojavlja več splošnih ugotovitev iz tega segmenta. Ljudje z 

višjimi dohodki, ki so zdravi, imajo dobro plačano zaposlitev in višjo stopnjo izobrazbe, so – 

po pričakovanju – zadovoljnejši, srečnejši in bolj izpolnjeni. Prav tako ljudje, ki živijo s 

partnerjem in otroki, navajajo višje stopnje zadovoljstva. Pomemben element pa je tudi 

starost, saj so ponavadi mlajši veliko bolj zadovoljni kot starejše generacije.  

 

Glede vprašanj o prihodnosti so državljani bolj optimistični, pri čemer je zelo malo razlik med 

državami. Več razlik je zaznati pri subjektivni blaginji, ki se meri z  zadovoljstvom, srečo in 

življenjsko izpolnjenostjo. Velike razlike so med nordijskimi državami in mediteranskimi 

državami, ki so tako zaradi precej nižje stopnje subjektivne blaginje bližje vzhodnoevropskim 

državam ( Second European Quality of Life Survey, Overview, 2009, str. 15–22). 

 

 

2.2.3. Ravnovesje med delom in življenjem 

 

Osrednja tema razprave o socialni politiki se dandanes vrti okoli vprašanja, kako omogočiti 

državljanom, da vzpostavijo ravnotežje med družinskim življenjem osebnimi obveznostmi in 

poklicnim življenjem.  
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Zaposlitev na splošno precej poveča zadovoljstvo z življenjem. Ker delo zavzema velik del 

življenja ljudi, kakovost dela vpliva na kakovost življenja. Sposobnost vzpostaviti ravnotežje 

med poklicnimi zahtevami, družinskimi obveznostmi in družabnim življenjem – z drugimi 

besedami, vzpostavitev trajnostnega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem – 

očitno izboljšuje zadovoljstvo Evropejcev z življenjem.  

 

Skoraj polovica zaposlenih državljanov navaja, da so zaradi službe vsaj nekajkrat na mesec 

preutrujeni za gospodinjska opravila, pri čemer jih skoraj četrtina pravi, da so preutrujeni 

večkrat na teden. Podoben, vendar manjši delež delavcev pravi, da imajo težave z 

izpolnjevanjem družinskih odgovornosti zaradi časa, ki ga preživijo na delovnem mestu. Z 

vidika Evrope kot celote se zdi, da so težave z ravnotežjem med poklicnim in zasebnim 

življenjem pogostejši v jugovzhodni Evropi (Second European Quality of Life Survey, 

Overview 2009, str. 23–30). 

 

2.2.4. Družinsko življenje 

 

Rezultati druge evropske raziskave o kakovosti življenja poudarjajo obseg vključenosti 

družine v otroško varstvo in varstvo starejših ter dejstvo, da družina za večino ljudi ostaja prvi 

vir osebne podpore v nujnih primerih. To poudarja kakovost družinskih odnosov kot 

najpomembnejšega vidika kakovosti življenja. 

 

Odgovornosti v gospodinjstvu med moškimi in ženskami niso enakomerno porazdeljene, pri 

čemer ženske bolj poročajo o vsakodnevni vključenosti v dejavnosti oskrbe. Ženske prav tako 

porabijo precej več časa za gospodinjska opravila. Večina Evropejcev porabi manj časa za 

nego starejših in invalidnih sorodnikov ali sodelovanje pri prostovoljnih in dobrodelnih 

dejavnostih kot za gospodinjska opravila, saj to počnejo manj kot enkrat na teden. Med 

tistimi, ki sodelujejo pri teh dejavnostih, porabijo moški v povprečju za nego bolnih in 

invalidnih sorodnikov manj ur, kot ženske.  

Evropejci vzdržujejo redne in pogoste stike z drugimi člani družine in prijatelji. Polovica 

državljanov, katerih otroci živijo zunaj gospodinjstva, poroča o osebnih stikih z enim ali več 

otroki najmanj vsak dan ali vsak drugi dan. Stiki po telefonu, e-pošti in pošti so postali 

vsakdanji, pri čemer tri četrtine državljanov poroča o tovrstnih stikih z otroki najmanj enkrat 

na teden, skoraj polovica pa najmanj vsak dan ali vsak drugi dan.  
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Na splošno ljudje poročajo o visokih stopnjah zadovoljstva z družinskim življenjem in v 

nekoliko manjšem obsegu družabnim življenjem, čeprav sta obe vrsti zadovoljstva povezani z 

dohodkom (Second European Quality of Life Survey, Overview, 2009, str. 31–38). 

 

2.2.5. Nastanitev in lokalno okolje 

 

V Evropi so vzorci lastništva doma zelo razlikujejo. V novih članicah, državah jugovzhodne 

Evrope, ima približno tri četrtine ljudi dom v svoji lasti in jim ni treba odplačevati hipoteke. V 

zahodnoevropskih državah pa ima povprečno 40 % državljanov dom popolnoma  v svoji lasti, 

pri čemer je ta delež najvišji v Italiji in Grčiji. Zasebni najem je manj pogost v državah, novih 

članicah EU od 2004 (približno 5 % ljudi), v primerjavi s povprečjem 19 % v zahodni Evropi. 

Socialna ali občinska stanovanja so najpogostejša v Avstriji, Nemčiji in Latviji, na 

Nizozemskem in Poljskem pa živi v takšnih stanovanjih več kot 15 % prebivalstva.  

Najemanje stanovanj je najpogostejše v mestih in je – pričakovano – pogostejše med mladimi. 

 

Splošna kakovost nastanitve je različna v državah zahodne in vzhodne Evrope, po 

pričakovanjih je povezava med dohodkom gospodinjstva in neprimerno nastanitvijo večja v 

državah, novih članicah EU. Samo 9 % prebivalcev se na Finskem spopada z vsaj dvema od 

šestih
12

 ključnih težav pri nastanitvi v primerjavi z 42 % Romunov. Med prebivalci najnižjega 

dohodka v teh državah jih 28 % nima kopalne kadi ali tuša, z vlago ali zamakanjem pa se 

spopada 29 % ljudi iz tega ranga. 

 

Opazne so razlike v načinu, kako Evropejci dojemajo kakovost lokalnega okolja. V Italiji je 

bilo 83 % ljudi nezadovoljnih z vsaj dvema od šestih ključnih okoljskih vidikov, tesno pa ji 

sledijo Bolgarija in Poljska. Prebivalci v državah, novih članicah EU, imajo običajno več 

pritožb na okolje, najmanj nezadovoljni pa so prebivalci nordijskih držav, Avstrije, Nemčije 

in Nizozemske (Second European Quality of Life Survey, Overview, 2009, str. 39–46).  

 

 

                                                           
12

 Šest mogočih težav: neprimeren ali premajhen stanovanjski prostor;  trohnoba v oknih, vratih  ali tleh; vlaga 

ali voda ,ki pušča skozi streho in stene; neobstoj notranjega stranišča na izplakovanje s tekočo vodo; neobstoj 

kopalne kadi ali tuša; nobenega prostora za sedenje zunaj stanovanja ali hiše. 
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2.2.6. Zdravje in zdravstveno varstvo 

 

Zdravje je pomembno za Evropejce, tako trdi 81 % prebivalcev. Svoje zdravstveno stanje 

ocenjujejo kot dobro v povprečju 46 %, medtem ocenjuje v državah vzhodne Evrope svoje 

zdravje kot »slabo ali zelo slabo« več oseb. V teh državah o slabem zdravstvenem stanju 

poroča več žensk kot moških, medtem ko v državah Zahodne Evrope v zvezi s tem ni razlik 

glede na spol. 

 

Poročanje o slabem zdravju je po pričakovanjih povezano s starostjo, v vseh državah pa o 

slabem zdravju poročajo revnejše osebe. Socialne neenakosti v zvezi s slabim zdravjem in 

invalidnostjo so trajne in vsesplošno razširjene. 

 

Duševno zdravje je ključni vidik blaginje in kakovosti življenja. V  zvezi s splošnim dušenim 

zdravjem so med državami opazne očitne razlike (na podlagi kratkega indeksa Svetovne 

zdravstvene organizacije). Največ točk za dobro duševno zdravje najdemo v zahodni Evropi, 

slabše stanje pa je v državah jugovzhodne Evrope . Sicer pa so vzorci za duševno zdravje in 

splošno zdravje podobni: duševno zdravje je običajno slabše pri starejših, boljše pa pri osebah 

z višjim dohodkom ter je nekoliko boljše pri moških kot ženskah. 

 

Vprašanja v zvezi z dostopom do zdravstvenih storitev in njihovo kakovostjo so pomembna 

za socialno varstvo. Veliko Evropejcev poroča o težavah pri dostopu do zdravstvenih storitev. 

Več kot  četrtina  ljudi meni, da so preveč oddaljeni od svojega zdravnika ali bolnišnice, več 

kot 38 % ljudi poroča o predolgem čakanju na zdravniški pregled, več kot četrtina pa jih ima 

težave z izdatki, povezanimi z obiskom zdravnika. Ljudje z nizkimi dohodki imajo več težav 

pri dostopanju do storitev od bogatejših ljudi, pri čemer je ta razlika izrazitejša v državah 

kandidatkah EU. Na splošno ljudje v zahodni Evropi višje ocenjujejo storitve zdravstvenega 

varstva od drugih Evropejcev, najslabše pa jih ocenjujejo v sredozemskih državah (razen 

Španije) in na Irskem. Večina ocenjuje, da so storitve otroškega varstva boljše od storitev 

varstva starejših (Second European Quality of Life Survey, Overview, 2009, str. 47–52). 
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2.2.7. Kakovost družbe 

 

Najvišjo stopno zaupanja v druge ljudi so izrazili prebivalci nordijskih držav ter Nizozemske. 

Najnižjo stopnjo zaupanja v ljudi pa imajo na Cipru. Brezposelni podobno kot tistih iz drugih 

ranljivih skupin – ljudje slabega zdravja in starši samohranilci – manj zaupajo v druge ljudi. 

Tudi starost je pomembna, vendar ne enako po državah. Stopnja zaupanja, ki jo imajo ljudje 

do drugih, ne odseva vedno stopnje zaupanja, ki jo imajo ljudje od javnih institucij, kot so 

parlament, vlada in politične stranke. Ljudje v vzhodnoevropskih državah in na Portugalskem 

najmanj zaupajo svojim političnim institucijam. Institucijam najbolj zaupajo državljani 

nordijskih držav in Turčije.  

 

Glede napetosti med družbenimi skupinami napetosti med bogatimi in revnimi štejejo za 

pogostejše državljani v državah kandidatkah, kar lahko izraža večje dohodkovne neenakosti 

po prehodu na tržno gospodarstvo v teh državah.  V nasprotju s tem pa so v državah zahodne 

Evrope bolj zaskrbljeni zaradi napetosti med različnimi rasnimi ali etničnimi skupinami (kar 

lahko izraža višje stopnje priseljevanje v te države v zadnjih desetletjih) (Second European 

Quality of Life Survey, Overview, 2009, str. 53–60). 

 

2.3.Pojem regij in regionalizacije 

 

Regija kot središčni pojem geografije je v slovenski geografski literaturi predmet različnih 

pogledov ter razumevanja pojma. Številni geografi skušajo opredeliti ta pojem in se s 

problemom regije (in regionalizacije) ukvarjajo v veliki meri, zato je potrebno nanizati kar 

nekaj definicij. 

 

»Regija je del zemeljske površine sfere (pokrajinske prostorske stvarnosti ali geografskega 

okolja), pri katerem se pojavi in faktorji ter delujoče sile medsebojne povezujejo v 

kompleksno in individualizirano celoto« (Vrišer 2002, str. 22).  Takšna definicija regije  je 

podana v najbolj uporabljenem geografskem delu Uvodu v geografijo.  Gre torej za območje, 

ki ima svojstveno organizacijo prostora, nastalo v določenem časovnem obdobju.  Vrišer 

meni, da se z regijo lahko označuje območje, svet (alpski), višinski pas (subalpski pas), 

provinca (upravnopolitična, floristična), predel (aridni), rajon (vinogradniški), prostor 

(poselitveni), okoliš (šolski), pokrajina (agrarna). Druga avtorjeva varianta opredeljuje 
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vsebino regijo kot »večjo ali manjšo pokrajino, ki izkazuje določeno svojskost glede na 

prevladujoče naravne ali družbene pojave oziroma je odraz njihovega medsebojnega 

prepletanja in se s tem razlikuje od sosednjih ozemelj« (Vrišer 1997, str. 7). Tretja opredelitev 

regije pa se nanaša na ekonomske (gospodarske) regije, kjer gre za vpliv gospodarskih 

dejavnikov, tj.  proizvodnje, potrošnje in menjave ter nekaterih družbenih razmer ozemeljske 

enote, ki jih družijo skupne gospodarske in družbene značilnosti. Le-te dajejo ozemlju 

določeno svojskost in celovitost (Vrišer 1990, str. 6).  

 

Po mnenju Gamsa regija v geografiji ni oznaka razprostranjenosti enega pojava (rajona), 

temveč sinonim za pokrajino, ki pomeni specifično povezovanje naravnih in družbenih 

pokrajinotvornih elementov (Gams 1977, str. 42). Na regijo torej gleda kot na homogena 

območja in zagovarja panožne regionalizacije (geološka, temelječa na reliefu, podnebju, 

prebivalstvu itn.), ker imajo svoja območja večje ali manjše homogenosti.  

 

Formalistično gledanje na regijo kaže razmišljanje o regiji in pokrajini. Pokrajina ali regija je 

sestavljena iz pokrajinskih sestavin, te pa iz cele vrste pojavov in procesov: pri površju so 

pomembni na primer naklon, ekspozicija, nadmorska višina, erozija, tektonika in podobno, pri 

prebivalstvu pa gostota, starostna sestava, naravni prirastek itd. (Perko 1998, str. 14).   

 

Novejša opredelitev regije, ki je bila namenjena pouku geografije Slovenije v srednjih šolah, 

je, glede na namen uporabe, do največje mere poenostavljena. Šlo naj bi za pokrajinsko-

funkcijsko zaokroženo enoto, ki se kaže v občutku pripadnosti prebivalcev v tej regiji. Regija 

je opredeljena kot pokrajinska enota, ki je organizirana v zaključeno celoto (Klemenčič in 

Lipovšek 2002, str. 91)  

 

Regija je območja, kjer se v socialnem prostoru materializirajo (so uprostorjeni) socialni 

odnosi med ljudmi (Drozg 2004, str. 19). Regije so po mnenju Drozga metodološki 

konstrukti, umetne tvorbe, ki dajejo generalizirano in zelo posplošeno predstavo o pokrajini. 

Regijo naj bi določal eden ali več izbranih elementov.  

 

Narava regij se lahko razjasni ob pogledu na posamezne regionalizacije. Pri tem lahko 

govorimo o štirih najbolj izpostavljenih: ekonomsko-geografski (Ilešič in Vrišer), geografski 

(Ilešič) in sonaravni regionalizaciji (Plut). Pri tem sta ključni dve sestavini – meje med 



 

 28 

 

največjimi regijami in število le-teh. Iz tega lahko povzamemo notranjo organizacijo 

slovenskega prostora in stopnjo stabilnosti regionalnih enot. Ilešičeva ekonomsko-geografska 

regionalizacija upošteva funkcijski kriterij. Posebno pri večjih enotah je izpostavljen 

gravitacijski vidik, medtem ko za submezoregije ugotavlja, da so gospodarsko še vedno 

močno individualizirana območja s slabo razvitimi centralnimi kraji. Ljubljana, Maribor in 

Celje z močnimi gravitacijskimi vplivi so opredeljena kot makro-regionalna središča. Vrišer 

pri ekonomsko-geografski regionalizaciji Slovenije povezuje ekonomsko-funkcijsko in 

ekonomsko-homogeno načelo. Homogenost izhaja iz gospodarske usmerjenosti posameznih 

območij v okviru primarnih, sekundarnih in terciarnih dejavnosti. Čeprav je homogeno načelo 

vzeto kot dopolnilni kriterij ob nosilnem, to je funkcijskem, pa se nam za slovenske razmere 

ne zdi ustrezen. Slovenska gospodarska struktura je tudi v prostorskem pogledu zaradi 

relativne razvitosti tako pestra, da ni pravih homogenih območij, razen na zelo ozki lokalni 

ravni. Temeljni kriterij Vrišarjeve regionalizacije izhaja iz funkcijske (gravitacijske) vloge 

centralnih krajev različne stopnje. Slovenija je razdeljena na 12 regij (Klemenčič 2005, str 

34).  

 

Za geografske regije Slovenije predlaga Ilešič splošno uporabno regionalizacijsko shemo 

Slovenije, ki bi morala upoštevati poleg naravnih enot še zgodovinsko in sodobno 

policentričnost Slovenije. Po tej shemi je Slovenijo razdelil na pet glavnih regionalnih enot; 

dve imata značaj makroregij, ostale pa so sestavljene iz mezoregij. Regionalizacija je nastala 

v času izrazite prevlade dveh središč: Ljubljane in Maribora in šibke moči regionalnih središč 

(razen Celja in Kranja) (Klemenčič 2005, str. 34). 

 

Zadnja regionalizacija po sonaravnih kriterijih, ki jo izdela Plut leta 1999, izhaja iz 

pokrajinskih / naravnogeografskih / ekoloških regionalizacij na eni strani ter na drugi strani iz 

ekonomskogeografskih regionalizacij. Avtor razvija model v smeri regionalno geografske 

členitve, kjer bi »stabilnejši pokrajinsko ekološki in naravnogeografski vidiki postali 

enakovredni dinamičnejšim ekonomskim in upravnopolitičnim vidikom ter občutku 

regionalne pripadnosti prebivalcev«. Pri tem je Plut razdelil Slovenijo na osem makroregij, 

vendar jih opredeljuje subjektivno brez kakršnekoli objektivne analize. Vendar pa je uporabil 

regionalizacijo kot instrument za razvojne namene, kar je skladno s sodobnimi, socialnimi, 

planskimi in okoljevarstveno usmerjenimi pristopi do regije (Klemenčič 2005, str. 34). 
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Ne glede na uporabljen koncept ugotavlja Klemenčič, da je skladnost (prekrivanje) mej 

sorazmerno velika. Razen v primeru občine Slovenske Konjice (Vrišer jo vključuje v celjsko 

območje), je edina pomembnejša izjema zahodni del Slovenije. Precej zadrege je namreč z 

idrijskim območjem, ki ga le Ilešičeva ekonomsko geografska regionalizacija prisoja 

osrednjeslovenski makroregiji, čeprav je tudi pri ostalih avtorjih čutiti zadrego pri 

vključevanju idrijske občine na primorsko stran. Potek meja največjih (makro)regionalnih 

enot kaže na njihov trojni značaj: 

a) naslonile so se na geografske meje (gorska / hribovska slemena oz. razvodnice),  

b) na zgodovinske upravne meje in  

c) na meje med gravitacijskimi območji. Slednji razlog se zdi najmočnejši (Klemenčič 

2005, str. 37). 

 

2.4. Predstavitev slovenskih regij 

 

Slovenska Wikipedija navaja, da je  Statistični urad RS  za izkazovanje statističnih podatkov 

na regionalni ravni prevzel členitev Slovenije na t.i. funkcionalne regije oziroma območja 

medobčinskega sodelovanja in jih poimenoval statistične regije. Te členitve so bile narejene 

sredi sedemdesetih let 20. stoletja za potrebe regionalnega načrtovanja in sodelovanja na 

različnih področjih. Ker je bila prvotna regionalizacija narejena na podlagi analize 

gravitacijskih območij (zaposlite, šolanje, oskrba) v dvanajstih regionalnih in njim 

pripadajočih subregionalnih središčih, se je izkazala za razmeroma stabilno. V nadaljevanju je 

podroben kronološki pregled opredelitev regij, ki se je razvijal od  osamosvojitve države do 

leta 2009. Od leta 1990 do 1994 je bilo v Sloveniji 62 občin, imenovanih tudi komune, 

povezanih v 12 medobčinskih skupnosti. Že ime samo nakazuje, da so bile že takrat težnje po 

združevanju manjših teritorialnih enot v večja interesna območja. Konec leta 1994 je bila 

občinska mreža preoblikovana in ustanovljenih je bilo 147 občin. Razmeroma velike občine 

so bile preoblikovane v manjše, imenovane tudi samoupravne lokalne skupnosti. S tem je bilo 

prekinjeno izkazovanje statističnih podatkov na ravni relativno velikih občin – komun – za 

razmeroma dolge serije podatkov. Zato je bilo treba na vmesni ravni med občinami in državo 

podatke v čim večji meri pričeti izkazovati tudi na ravni statističnih regij, imenovanih tudi 

komune, povezanih v 12 medobčinskih skupnosti. Že ime samo nakazuje, da so bile že takrat 

težnje po združevanju manjših teritorialnih enot v večja interesna območja. Konec leta 1994 

je bila občinska mreža preoblikovana in ustanovljenih je bilo 147 občin. Statistični urad RS je 
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leta 1995 uvedel statistične regije in ohranil potek meja in poimenovanje po 12 medobčinskih 

skupnostih. Njihova notranja členitev je bila prilagojena 147 občinam, pri čemer pa so se 

pojavila neujemanja v poteku mej med statističnimi regijami in občinami. Nekatere so po 

novih razmejitvah pripadale različnim statističnim regijam – največje neskladje se je pojavilo 

pri občini Škocjan, ki jo je meja statistične regije skoraj razpolavljala, manjša neskladja pa 

tudi v občinah Trebnje in Zreče. Statistični urad RS je statistične podatke, dostopne le na 

ravni občin, prikazoval v okviru samo ene statistične regije – tiste, kamor je sodil pretežni del 

občine. Ko je bila leta 1998 občinska mreža vnovič preoblikovana (192 občin) so se neskladja 

med mejami statističnih regij in občin še povečala. Območje občine Trebnje je bilo razdeljeno 

med tri statistične regije. Marca 2000 je bila sprejeta Uredba o standardni klasifikaciji 

teritorialnih enot Slovenije (SKTE), kar sicer ni vplivalo na število statističnih regij, 

spremenil pa se je teritorialni obseg dveh regij. Iz dotedanje osrednjeslovenske statistične 

regije je bil izločen njen južni del in pripojen dotedanji dolenjski statistični regiji. Slednja se 

je zaradi te spremembe povečala in preimenovala v statistično regijo jugovzhodna Slovenija. 

Uredba je prinesla tudi to novost, da so poslej meje 12 statističnih regij usklajene z mejami 

občin iz leta 1998. Tako so statistične regije postale del hierarhične členitve ozemlja Slovenije 

in s tem je bila dosežena možnost za zanesljivo združevanje statističnih podatkov z nižjih na 

višje ravni. Členitev teritorialnih enot v Republiki Sloveniji urejata nacionalni standard - 

Standardna klasifikacija teritorialnih enot (SKTE) [3] - in skupna klasifikacija statističnih 

teritorialnih enot v Evropski uniji (NUTS – Nomenclatur of Statistical Territorial Units). 

Kriterije za število in velikost regij na vseh ravneh, med drugim tudi na ravni NUTS 3 

(statistične regije), določa Uredba o NUTS (št. 1059/2003). Države članice EU so po enotnih 

kriterijih teritorialno členjene na treh ravneh: NUTS 1 (v primeru Slovenije je to celotna 

država), NUTS 2 (v primeru Slovenije: kohezijski regiji Vzhodna in Zahodna Slovenija), 

NUTS 3 (v primeru Slovenije: 12 statističnih regij) (Slovenska Wikipedija).  

Ta klasifikacija je bila uporabljena tudi v magistrski nalogi.  

 

Na osnovi Uredbe o standardni klasifikaciji teritorialnih enot Slovenije (Ur. list RS, št. 

9/2007) so usklajene meje  statističnih regij z mejami občin iz leta 1997, tako je danes 12 

statističnih regij: pomurska, podravska, koroška, savinjska, zasavska, spodnjeposavska, 

jugovzhodna, osrednjeslovenska, gorenjska, notranjsko – kraška, goriška in obalno – kraška 

regija.  
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Slika  2.1.: Statistične regije Republike Slovenije 

 

Vir: Lebar (2006, p. 12). 

V nadaljevanju predstavljene značilnosti slovenskih regij so povzete po publikaciji 

Statističnega urada RS z naslovom Slovenske regije v številkah ( 2009), v kateri so objavljeni 

podatki za leto 2007, ko je potekala druga evropska raziskava EQLS. 

Pomurska regija 

To je najbolj severovzhodna, ravninska in kmetijska regija Slovenije. Rodovitna plast, 

celinsko podnebje in ravninski svet ustvarjajo razmere, ki so ugodne predvsem za poljedelstvo 

in mešano rastlinsko pridelavo, zato je to prevladujoča dejavnost tukajšnjih kmetijskih 

gospodarstev. Njivske površine v tem delu Slovenije obsegajo več kot tri četrtine vseh 

kmetijskih zemljišč v uporabi oziroma so dvakrat večje od slovenskega povprečja.  Odročna 

lega in slabe prometne povezave vplivajo na slabši gospodarski položaj te regije; ta se med 

drugim odraža tudi v nizkem BDP na prebivalca (11.160 € leta 2007) in v najvišji stopnji 

registrirane brezposelnosti v državi (ta je bila leta 2007 za 5,7 odstotne točke višja od 
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slovenskega povprečja). Neugodne gospodarske razmere spremlja tudi nevzpodbudno gibanje 

prebivalstva. V letu 2007 je bila v tej regiji zabeležena najnižja letna stopnja rasti prebivalstva 

-2,0 %; najvišja pa je bila v obalno-kraški regiji, 16,4 %. Zmanjševanje števila prebivalcev je 

predvsem posledica visoke umrljivosti in nizke rodnosti. Po podatkih o celotni stopnji 

rodnosti so ženske v tej regiji, stare 15 – 49 let, rodile v letu 2007 v povprečju najmanj otrok 

(1,13 otroka). Najnižji pa je bil tudi pritok priseljencev iz drugih slovenskih regij in tujine. 

Naravne danosti so primerne za zdraviliški in lovni turizem ter kmečki turizem ob vinskih 

cestah, k turistični prepoznavnosti pa prispeva tudi reka Mura. Letno prenoči v tej regiji 

skoraj 10 % vseh turistov, ki obiščejo Slovenijo (Statistični urad RS, Slovenske regije v 

številkah 2009, str. 36). 

Podravska regija 

Naravnogeografsko podobo podravske regije zaznamujejo gričevje na severovzhodu, 

subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki 

Dravi. V regiji se vodno bogastvo izkorišča za pridobivanje električne energije (veriga HE na 

Dravi), plodno zemljo pa za kmetijsko dejavnost. Površine kmetijskih zemljišč v podravski 

regiji (82 000 ha) so obsežnejše kot v preostalih regijah, vodilna pa je tudi po številu 

kmetijskih gospodarstev. Po višini prispevka k slovenskemu BDP je ta regija na drugem 

mestu, za osrednjeslovensko. Največji delež  bruto dodane vrednosti v regiji so ustvarile 

storitvene dejavnosti, ki so zagotavljaje delo več kot polovici zaposlenim v regiji. V letu 2007 

je bila stopnja delovne aktivnosti med najnižjimi v Sloveniji in je znašala 57,2 %, stopnja 

delovne aktivnost starejših prebivalcev (55 – 64 let) pa je bila višja od slovenskega povprečja. 

Po podatkih o številu dokončanih stanovanj na 1 000 prebivalcev v letu 2007 je bila 

podravska regija na tretjem mestu v državi, prevladovale pa so novogradnje (91,0 %).  Na 

podlagi števila izdanih gradbenih dovoljenj v letu 2007 je bilo ocenjeno, da se v tej regiji 

namenjajo za gradnjo novih stavb največje površine na km
2
 površine regije (122,3 m

2
), to je 

štirikrat več kot v goriški regiji (Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 

38). 

Koroška regija 

Regija leži na severu države, ob avstrijski meji; njeno zemljepisno podobo ustvarjajo 

gozdnato hribovje in tri rečne doline. Prometno je težko dostopna in slabo povezana s 

središčem države. Težka industrija je v preteklosti močno zaznamovala kakovost okolja, 
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predvsem v dolinah. Predelovalne dejavnosti in rudarstvo so ustvarile največji delež bruto 

dodane vrednosti v regiji. V letu 2007 je bilo v regiji zabeleženih največ primerov nezgod pri 

delu na 1 000 zaposlenih (39); najvišja pa je bila tudi stopnja hospitalizacije zaradi poškodb 

(17,1 na 1 000 prebivalcev). Pogoji za kmetijstvo so v koroški regiji manj ugodni; tukajšnja 

kmetijska gospodarstva in njihova kmetijska zemljišča v uporabi so namreč (tako kot tudi 

tista v zasavski in notranjsko-kraški regiji) v celoti uvrščena med območja z omejenimi 

dejavniki za kmetijsko dejavnost. Po površini kmetijskih zemljišč v uporabi spadajo tukajšnja 

kmetijska gospodarstva med največja v državi in se v pretežni meri ukvarjajo z živinorejo (95 

% kmetijskih gospodarstev). Koroška regija sodi med regije z najugodnejšo starostno sestavo 

prebivalstva, delež starih je bil v letu 2007 tu med najnižjimi v Sloveniji. Razmerje med 

populacijama mladih (0 – 14 let) in starih (65 let in več) tvori indeks staranja; ta je bil skoraj 

za 40 indeksnih točk nižji kot v obalno-kraški regiji, tj. regiji z najmanj ugodno starostno 

sestavo prebivalstva v državi (Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009, stran 

40).  

Savinjska regija 

Regija, ki bi jo lahko imenovali tudi »nekdanja dežela grofov Celjskih je naravnogeografsko 

zelo raznolika, saj obsega pretežno z gozdom porasel in turistično privlačen alpski svet 

Zgornje Savinjske doline in tudi dela Kamniško-Savinjskih Alp, rodovitno Spodnjo Savinjsko 

dolino z ugodnimi razmerami za hmeljarstvo, obdelano Kozjansko ter Velenjsko kotlino z 

nahajališči lignita za proizvodnjo električne energije. Savinjska podjetja so v nekmetijskih in 

storitvenih dejavnostih ustvarila 10 % prihodka veh tovrstnih podjetij v državi. Njihova 

velikost, izražena s povprečnim številom oseb, ki delajo v teh podjetjih, je bila leta 2007 v 

savinjski regiji tako kot v jugovzhodni Sloveniji največja v državi (7,2 osebe; slovensko 

povprečje znaša 6,2 osebe). Izobrazbena sestava prebivalcev v starosti 25 – 64 let je bila manj 

ugodna, saj je imela skoraj četrtina teh prebivalcev najnižjo stopnjo izobrazbe, delež tistih z 

najvišjo stopnjo izobrazbe pa je bil med nižjimi v državi (16,8 %). V letu 2007 se je savinjska 

regija po naravnem prirastu povzpela na tretje mesto v državi, vendar je k nadpovprečni rasti 

števila prebivalcev v večji meri kot naravni prirast prispevalo priseljevanje. Regija je 

privlačna tudi za turiste; v letu 2007 jo je obiskalo več kot 10 % vseh turistov v Sloveniji, ki 

so v regiji v povprečju prenočili štirikrat (Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 

2009, str. 42). 
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Zasavska regija 

Regija Posavskega hribovja je po površini (264 km
2
) in številu prebivalcev najmanjša 

slovenska regija, hkrati pa druga najgosteje naseljena. Naravnogeografske danosti ustvarjajo 

razmere za njeno tradicionalno usmerjenost v industrijo; tretjino bruto dodane vrednosti so 

tako še vedno ustvarile dejavnosti, ki se uvrščajo v področje rudarstva in predelovalne 

dejavnosti. Ker te dejavnosti močno obremenjujejo okolje, je zasavska regija v letu 2006 več 

kot tretjino sredstev za investicije namenila za varstvo okolja, kar je precej več kot preostale 

regije. Z inovacijsko dejavnostjo se je v letu 2006 ukvarjalo kar 50 % podjetij v industrijskih, 

predelovalnih in nekaterih storitvenih panogah te regije, kar velja za pomemben razvojni 

potencial. Podatki za leto 2007 nakazujejo pozitivne demografske spremembe: manjšo stopnjo 

odseljevanja in povečan naravni prirast; oba omenjena dejavnika sta skoraj zaustavila 

upadanje števila prebivalcev. V regiji so zabeležili najvišjo stopnjo umrljivosti pri dojenčkih 

(7 na 1 000 živorojenih) ter zelo visoko stopnjo t. i. prezgodnje umrljivosti. V tej regije so bile 

v letu 2007 zabeležene tudi najdaljše bolniške odsotnosti zaposlenih z dela, v povprečju kar 

31 dni. Po stopnji registrirane brezposelnosti se regija še vedno uvršča med prve tri regije z 

najvišjo stopnjo v državi. V letu 2007 je imela skoraj dvakrat večjo brezposelnost kot regije z 

najnižjo brezposelnostjo. Znaten delež prebivalcev se zaradi pomanjkanja delovnih mesti vozi 

na delo v druge regije (Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 44). 

 

Spodnjeposavska regija 

Zelo dobra prometna dostopnost, rodovitni dolini Save in Krke, gričevnat svet vinogradov ter 

obilo vodnega bogastva ustvarjajo podobo druge najmanjše slovenske regije. Edina jedrska 

elektrarna v državi in čateška termalna riviera sta poznana mnogim. Dejavnost oskrbe z 

elektriko in predelovalne dejavnosti so v letu 2006 v regiji ustvarile spet nekoliko višji delež 

bruto dodane vrednosti kot storitvene dejavnosti. Spodnjeposavska regija je priljubljena 

predvsem pri domačih turistih; v letu 2007 so ti ustvarili okoli 63 % turističnih prenočitev v 

regiji. Hotelski in podobni objekti so bili v poletni in zimski sezoni leta 2007 zelo zasedeni, 

čeprav v regiji predstavljajo le slabo tretjino od vseh prenočitvenih zmogljivosti. V primerjavi 

z večin regij je v tej regiji gospodarsko pomembno tudi kmetijstvo, saj je ustvarilo 4,7 % 

bruto dodane vrednosti in zaposlovalo več kot desetino delovno aktivnih prebivalcev v regiji. 

V letu 2007 je bila tukaj zabeležena najvišja stopnja umrljivosti. Najpogostejši vzrok za smrt 

so bile tu bolezni obtočil (46,8 %), najmanj pogost vzrok pa bolezni dihal in poškodbe. 

Starost ob smrtni poškodbi je bila tukaj najvišja v državi tako za ženske kot za moške. Delež 
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izdanih gradbenih dovoljenje za stanovanjske stavbe je bil tudi leta 2007 v spodnjeposavski 

regiji v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami najnižji (56,5 %), v drugih regijah je bil v 

povprečju višji za 20 %. Skoraj vse naložbe v gradnjo stanovanj so v istem letu investirale 

fizične osebe (Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 46). 

 

Jugovzhodna Slovenija 

Kraška pokrajina na jugovzhodu Slovenije, ki velja za deželo suhe robe, cvička in zelenega 

Jurija, je po površini največja slovenska regija. Njen razvoj omogoča v največji meri 

industrija (avtomobilska, farmacevtska in druga lahka industrija), ki je leta 2006 ustvarila 

skoraj polovico bruto dodane vrednosti v tej regiji. Pomembno vlogo ima tudi raziskovalno-

razvojna dejavnost; v letu 2006 so izdatki zanjo znašali kar 2,7 % BDP te regije. Finančna 

sredstva za to dejavnost so skoraj v celoti prispevale gospodarske družbe, med raziskovalci pa 

so prevladovale raziskovalke (55,1 %). Stopnja brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od 

slovenskega povprečja; manj ugodna pa je bila tu struktura brezposelnih, kajti več kot 

polovica brezposelnih je imela najnižjo stopnjo izobrazbe. Znatno ugodnejši so prebivalstveni 

kazalniki. Tudi v letu 2007 je bila jugovzhodna Slovenija ena izmed treh regij z več kot 10 

živorojenimi otroki na 1 000 prebivalcev. Matere so bile v povprečju najmlajše v državi. 

Petina mater je bila stara do 25 let, mater nad 34 let starosti pa je bilo manj kot za desetino. 

Delež mladih (0 – 14 let) je bil tu glede na preostale regije še vedno največji, vendar je bil že 

nižji od deleža oseb v starosti 65 let ali več (15,3 %). Kljub temu je bila povprečna starost 

prebivalcev jugovzhodne Slovenije najnižja v državi (in leta 2007 skoraj za 3 leta nižja od 

povprečne starosti prebivalcev v obalno-kraški regiji) (Statistični urad RS, Slovenske regije v 

številkah, 2009, str. 48). 

 

Osrednjeslovenska regija 

Po svoji leto je to središčna, po gostoti prebivalcev najgosteje naseljena, po številu 

prebivalcev največja, po površini pa druga največja regija. Poleg ugodne lege sta njeni 

pomembni prednosti tudi dobra prometna povezanost  in to v vseh smereh, ter dejstvo, da se v 

tej regiji nahaja glavno mesto države. Ta gospodarsko najbolj razvita regija je v leto 2006 

ustvarila 24-krat več BDP-ja kot zasavska regija ali dobro tretjino celotnega slovenskega 

BDP-ja, od tega kar tri četrtine v storitvenih dejavnostih. O tem, da je regija pomembna z 

zaposlitvenega vidika tudi širše, govori dejstvo, da je število delovno aktivnega prebivalstva 

po regiji dela večje od števila delovno aktivnih prebivalcev po regiji bivanja. Plače zaposlenih 
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v podjetjih so v tej regiji najvišje (povprečna slovenska neto plača je v letu 2007 znašala 830 

€, povprečna neto plača v tej regiji pa je bila za 90 € višja). Izobrazbeni potencial regije se 

kaže med drugim tudi v deležu višje oz. visoko izobraženega prebivalstva (v starosti 25 - 64 

let); ta je bil leta 2007 s 30,4 % med vsemi regijami najvišji ali za 8,2 odstotne točke nad 

slovenskim povprečjem. Regija je pomembna tudi po pomenu razvojno-raziskovalne 

dejavnosti, tako glede obsega bruto domačih izdatkov, namenjenih za to dejavnost, kot tudi 

števila zaposlenih. Število prebivalcev ter regije še postopoma narašča, večinoma zaradi 

priseljevanja, pa tudi zaradi naravnega prirasta (Statistični urad RS, Slovenske regije v 

številkah, 2009, str. 50).  

  

Gorenjska regija 

Regija z visokimi gorami, med katerimi dominira simbol slovenstva, Triglav, je skoraj v 

celoti alpska, njen pretežni del pa je zaščiten kot narodni park. Razgiban relief in podnebje sta  

dobra osnova za turistično dejavnost. Gorenjska regija je v letu 2008 ustvarila za skoraj 20 % 

vseh prenočitev turistov v državi; večinoma gre za goste iz tujine (okrog 80 %). Po številu 

ležišč na 1 000 prebivalcev je še vedo zasedala drugo mesto med vsemi regijami, pa čeprav 

jih je imela več kot pol manj od vodilne obalno-kraške regije. Kmetijska dejavnost v tej regiji 

ne spada med najpomembnejše, vendar spadajo tukajšnja kmetijska gospodarstva kljub temu 

med večja v državi, tako po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi kot tudi po 

številu glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo. Predelovalne dejavnosti so gonilna sila 

te regije, saj so v letu 2006 ustvarile 33,3%  bruto dodane vrednosti v tej regiji. Prebivalstveni 

kazalniki so ugodni. Po naravnem prirastu prebivalstva se je gorenjska regija  v letu 2007 

uvrstila takoj za osrednjeslovensko regijo. Med najvišjimi v državi je bil tudi delež mladega 

prebivalstva (14,9 %), a je že zaostajal za deležem starega prebivalstva (16,2 %). Tukajšnje 

osnovne šole spadajo po številu učencev med večje v državi; eno osnovno šolo je obiskovalo 

povprečno okoli 240 otrok. Študentov na 1 000 prebivalcev je bilo tu za 15 več kot na primer 

v pomurski regiji, ki je imela najmanj študentov na 1 000 prebivalcev v državi (Statistični 

urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 52). 

 

Notranjsko-kraška regija 

Podzemni kraški svet z edinstveno Postojnsko jamo ter presihajočim Cerkniškim jezerom sodi 

med pomembnejše znamenitosti te regije. Po površini je to ena izmed manjših, po gostoti 

prebivalstva pa najredkeje naseljena regija v državi (ima na primer 5-krat manj prebivalcev na 
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km
2
 kot najgosteje naseljena osrednjeslovenska regija). Podatki o razmeroma visoki stopnji 

rasti števila prebivalcev kažejo, da se v to regijo radi priseljujejo novi prebivalci. Po številu 

porok na 1 000 prebivalcev se je v letu 2007 uvrstila nad državno povprečje, povprečna 

starost parov ob sklenitvi zakonske zveza pa je bila tu najnižja v državi. V letu 2007 je bil 

delež prvorojencev med živorojenimi otroki v državi najmanjši. Tudi delež otrok, rojenih 

zunaj zakonske zveze, med živorojenimi otroki je bil v tej regiji najmanjši (36,9 %), medtem 

ko je bil v koroški regiji ta delež največji (69,1 %). Regija sodi med gospodarsko šibkejše in 

je k slovenskemu BDP leta 2006 prispevala le 1,9 %. Med podjetji v nekmetijskih in 

storitvenih dejavnostih so tu v veliki meri zastopana obrtna podjetja; teh je bilo v letu 2007 

45,9 % (to je precej več kot na primer v osrednjeslovenski, v kateri je bilo v letu 2007 

najmanj obrtnih podjetij (30,2 %). Po številu zaposlenih (povprečno 5 na podjetje) so 

tukajšnja podjetja spadala med najmanjša v državi. Čeprav je bila stopnja delovne aktivnosti v 

tej regiji najvišja v državi (64,5 – odstotna), se je veliko prebivalcev vozilo na delo v sosednje 

regije (Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 54). 

 

Goriška regija 

Goriška regija leži na zahodu države, ob italijanski meji. Julijske Alpe, reka Soča in rodovitna 

Vipavska dolina so najbolj prepoznavni naravnogeografski predstavniki regije. Čeprav je 

ustvarila ta regija leta 2006 le slabih 6 % slovenskega BDP, je bila po ustvarjenem BDP na 

prebivalca na tretjem mestu v državi. V letu 2007 pa je bilo brez zaposlitve v tej regiji le 4,9 

% aktivnih prebivalcev (podobno kot v gorenjski regiji). Plače zaposlenih v podjetjih so bile 

blizu slovenskega povprečja oziroma na drugem mestu v državi. V letu 2007 je bilo tu 

zabeleženih med zaposlenimi tudi največ primerov bolniških izostankov, in sicer 130 na 100 

zaposlenih, vendar pa so bili ti v povprečju krajši (11 dni). V tej regiji je bilo največ 

upravičencev do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, hkrati pa najmanj 

prejemnikov denarne socialne pomoči. Ker prebivalci goriške regije dočakajo med Slovenci v 

poprečju najvišjo starost v državi, je tudi delež prebivalcev v starosti 65 let in več tukaj 

največji v državi (leta 2007 je bil za 1,8 odstotne točke višji od slovenskega povprečja, ki je 

znašal 16,1 %). V goriški regiji je bilo v tej starostni skupini kar za 35 % prebivalcev več kot 

v starostni skupini 0 – 14 let in to se je odražalo v skoraj najvišjem indeksu staranja v 

Sloveniji ter prispevalo tudi k najvišjim koeficientom starostne odvisnosti (Statistični urad 

RS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 56). 
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Obalno-kraška regija 

Gre za obmorsko regijo s submediteranskim podnebjem in za edino regijo z izhodom na 

morje, ki je za celotno Slovenijo svojevrstno »okno« v svet. Naravne danosti ji omogočaj 

razvoj turizma, prometa in gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. Okoli tri četrtine bruto 

dodane vrednosti regije ustvarijo storitvene dejavnosti. Leta 2006 so 16,0 % bruto dodane 

vrednosti regije ustvarile dejavnosti prometne panoge, med temi so prispevale največji del 

pristaniška dejavnost in z njo povezane dejavnosti Luke Koper. Tudi delež, ki ga k celotni 

bruto dodani vrednosti v regiji prispevata gostinstvo in obmorski ter zdraviliški turizem, je v 

primerjavi s tem deležem v drugih regijah tukaj največji. Obalno-kraška regija je ustvarila 

četrtino vseh turističnih prenočitev v državi (skoraj polovico teh prenočitev so ustvarili 

slovenski turisti; med tujimi turisti so prevladovali Italijani, Avstrijci in Nemci). Kmetijska 

gospodarstva v tej regiji so spadala po povprečni površini kmetijskih zemljišč v uporabi in 

tudi po povprečnem številu glav velike živine (GVŽ) na kmetijsko gospodarstvo med manjša 

v državi. Okoli 40 % se jih je ukvarjalo z gojenjem trajnih nasadov, ki je pomembna panoga 

kmetijske dejavnosti. Leta 2007 so se v obalno-kraški regiji zelo intenzivno gradila 

stanovanja, na 1 000 prebivalcev je dokončanih več kot 8 stanovanj (večinoma novogradenj) 

(Statistični urad RS, Slovenske regije v številkah, 2009, str. 56). 

 

 

3. EMPIRIČNI DEL  

 

Kakovost življenja v slovenskih regijah bomo raziskovali po metodologiji EQLS, saj vpleta 

tudi tiste elemente, ki širše obravnavajo sociološko plat kot sam kazalnik družabnega življenja 

v slovenskih raziskavah. V prvi raziskavi EQLS leta 2003 je bilo zajeto med skupno osmimi 

področji tudi področje zaznavanja kakovosti življenja, vendar je v raziskavah od leta 2007 

naprej percepcija kakovosti življenja opuščena.  

 

Subjektivno zaznavanje je pomemben element, saj nas v raziskavah zanima, kako ljudje 

občutijo svoj položaj v družbi, kako zadovoljni so s svojim življenjem, se počutijo zdravo ali 

pa kako (ne)srečni so.  Seveda na subjektivno zaznavanje posameznika vpliva veliko drugih 

dejavnikov, ki jih v tej nalogi ne bomo upoštevali. Omenimo lahko trenutno počutje, 

razpoloženje, (selektivni) spomin, razmere v družbi ali v dnevni politiki ter druge hipne 

spremembe. Kar se nam zdi pomembno, je dejstvo, da je v raziskavi EQLS vključeno 
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subjektivno zaznavanje zadovoljstva, česar pa iz statističnih podatkov Statističnega urada v 

publikaciji Slovenske regije v številkah za leto 2007 ni mogoče razbrati, saj gre le za 

posamezne objektivne kazalnike glede na dve ločeni skupini – materialni položaj in kakovost 

življenja.  

 

3.1 Raziskovalni problem 

 

Raziskava  bo temeljila na razlikah v kakovosti življenja med dvanajstimi slovenskimi 

regijami, ob tem pa je naše glavno raziskovalno vprašanje »Ali obstajajo razlike v kakovosti 

življenja v slovenskih regijah in če da, na katerih področjih so največje?«  

Odgovor na glavno raziskovalno vprašanje bomo oblikovali na osnovi raziskovalnih 

podvprašanj, ki nas bodo vodila skozi celotno raziskavo in s katerimi bomo ugotovili pomen 

razlik ali podobnosti v kakovosti življenja med dvanajstimi slovenskimi regijami glede na 

osem  vsebinskih sklopov, kot je opredeljeno v evropski raziskavi o kakovosti življenja EQLS 

v letu 2007.  

Raziskovalna podvprašanja so: 

1. Ali je višina neto mesečnega prihodka gospodinjstva po posameznih slovenskih 

regijah izrazito drugačna od povprečnega neto mesečnega prihodka gospodinjstva 

v Sloveniji? 

2. Ali je subjektivno zaznavanje zadovoljstva  z življenjem večje v tistih slovenskih 

regijah, kjer je večji dohodek? 

3. Ali je ravnovesje med delom in življenjem po slovenskih regijah različno? 

4. Ali sta vlogi moškega in ženske enakomerno porazdeljene v družini po 

posameznih slovenskih regijah? 

5. Ali je splošna kakovost nastanitve enaka po slovenskih regijah? 

6. Ali ženske in moški v slovenskih regijah različno ocenjujejo svoje zdravje? 

7. Ali je stopnja zaupanja v ljudi in v politične institucije po slovenskih regijah 

bistveno drugačna od poprečnega zaupanja v Sloveniji? 
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Namen raziskave je pridobiti javnomnenjske podatke iz raziskave EQLS 2007 za Slovenijo in 

sicer  glede dejavnikov in podlag, ki vplivajo na kakovost življenja v slovenskih regijah, pri 

čemer želimo pridobiti temeljit vpogled v ključne dejavnike, ki predstavljajo največje razlike 

in imajo največji vpliv na kakovost življenja v posamezni slovenski regiji. Namen lahko 

opredelimo tudi z vidika uporabnosti raziskave, saj  lahko na osnovi izsledkov pridobimo 

nova spoznanja glede različnosti življenja in njegove kakovosti v slovenskih regijah. 

 

Cilj raziskave je na osnovi teoretičnih izhodišč in raziskave EQLS 2007 za Slovenijo s 

pomočjo kvantitativne analize opredeliti kakovost življenja v dvanajstih slovenskih regijah, 

pridobiti nova znanja ter nadgraditi statistične raziskave o slovenskih regijah ter spoznati 

slovenski prostor skozi prizmo kakovosti življenja. Pri raziskavi gre tudi za ugotovitev 

odvisnosti različnih dejavnikov na vrednostno oblikovanje kakovosti življenja. 

 

3.2 Predstavitev anketnega vprašalnika 

 

S pomočjo že izvedene raziskave EQLS bomo ugotovili stanje kakovosti življenja v 

dvanajstih slovenskih regijah, pri čemer je merski instrument  anketni vprašalnik, ki zajema 

bistvene segmente za opredelitev kakovosti življenja. V raziskavi EQLS 2007 je uporabljen 

anketni vprašalnik, ki vsebuje več kot sto vprašanj iz sedmih sklopov. Za  našo raziskavo 

razlik v kakovosti življenja med slovenskimi regijami bomo analizirali odgovore na 27 

vprašanj iz naslednjih področij: 

I. dohodek, življenjski standard in prikrajšanost (vprašanja od 1 do 7) 

II. subjektivno zaznavanje zadovoljstva z življenjem  (vprašanja od 8 do 11) 

III. ravnovesje med delom in življenjem (vprašanja od 12 do 14) 

IV. družinsko življenje (vprašanja od 15 do 16) 

V. nastanitev in lokalno okolje (vprašanja od 17 do 19) 

VI. zdravje in zdravstveno varstvo (vprašanja od 20 do 23) 

VII. zaznana kakovost družbe (vprašanja od 24 do 27) 

Pri anketnem vprašalniku gre za zaprte odgovore, torej podane možne odgovore, v enem 

primeru pa tudi omogoča pol-odprte (pri 16. vprašanju),  za nekatere ordinalne spremenljivke, 

ki jih obravnavamo kot numerične intervalne, pa  sta uporabljeni merski lestvici od 1 do 5 ter 

od 1 do 10.  Vprašanja so postavljena anketirancem osebno, pri čemer je v Sloveniji 
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uporabljena metoda CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing), za razliko od nekaterih 

držav, kjer je bila tehnika PAPI (Pen and Paper) (Second Quality of Life Survey, EQLS 2007, 

Technical report, str. 12). 

 

Vzorec za izvedbo raziskave je izbrana populacija v raziskavi, opravljeni leta 2007. Izbor enot 

v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so 

uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije, opravljenih je 1035 intervjujev od 23. 

septembra do 20. novembra 2007. Iz slike 3.1 je razvidno število prebivalcev po posamezni 

regiji ter število in odstotek anketiranih gospodinjstev po posamezni regiji ter uteževanje. 

 

Slika  3.1.: Slovenske regije in število gospodinjstev v raziskavi EQLS 2007 

 

Vir: prirejeno po Second Quality of Life Survey (2007, p. 83). 

 

Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost 

vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil 

narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) 

glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah in glede na 6 tipov 

naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega 

slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi.  
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V Sloveniji je v raziskavi EQLS sodelovalo 1035 anketiranih, ki so: 

- stari 18 let ali več 

- so v Sloveniji najmanj zadnjih šest mesecev od dneva anketiranja 

- govorijo dovolj dobro materin jezik (slovenščino), da lahko odgovarjajo na vprašalnik 

- ne živijo v nobeni inštituciji kot npr. vojašnica, zapor, bolnišnica ali negovalni dom 

Anketiranci so odgovarjali na več kot 100 vprašanj glede življenjskih pogojev, prihodkov in 

finančnih razmer, nastanitve in okolja, družine, dela, izobraževanja, zdravstva in socialne 

vključenosti ter kakovosti socialnih storitev in kakovosti družbe. Raziskava prinaša več kot 

100 kazalnikov, ki so primerljivi po vsej Evropi oziroma tudi po slovenskih regijah (Second 

Quality of Life Survey, EQLS 2007, Technical report, str. 4). 

 

3.3 Uporabljene metode obdelave podatkov in potrjevanja hipotez 

 

Rezultate anketnega vprašalnika bomo analizirali s pomočjo statističnega programa R 

commander. Namenjen je predvsem statistični obdelavi podatkov z osebnimi računalniki in je 

prilagojen tudi za družboslovno raziskovanje, uporabili pa smo ga že pri kvantitativnih 

analizah v okviru študija. Gre za odprtokodni program, ki omogoča številne statistične analize 

podatkov in ima že implementirane statistične funkcije ter nudi podporo za različne statistične 

analize podatkov, praviloma zbranih v družboslovnih anketah. 

S pomočjo univariatne analize bomo preučili porazdelitev vrednosti numeričnih spremenljivk 

glede na koeficiente asimetričnosti in sploščenosti. Na osnovi frekvenčnih porazdelitev 

ugotavljamo, ali je kategorična spremenljivka normalno porazdeljena in na osnovi tega 

izberemo parametrične ali neparametrične teste. 

Bivariatne analize bomo uporabili pri preučevanju povezanosti dveh spremenljivk in sicer v 

sklopu podvprašanj iz posameznega področja. S temi metodami bomo preučevali ali obstaja 

povezanost na vzorcu, ali na vzorcu razkrito povezanost lahko posplošimo na populacijo ter 

kakšna je povezanost (ali sta spremenljivki odvisni ter kako močan je vpliv). Povezanost dveh 

spremenljivk, ki sta normalno porazdeljeni, bomo testirali s pomočjo Pearsonovega 

korelacijskega koeficienta, v nasprotnem primeru pa bomo uporabili Spearmanov korelacijski 

koeficient. Ko bomo ugotavljali, ali obstaja vpliv neodvisne spremenljivke na odvisno, bomo 

uporabili parametrične teste in sicer T – test za dva neodvisna vzorca ter za povezanost 

spremenljivk χ
2
 test. Za primerjavo povprečnih vrednosti v slovenskih regijah bomo uporabili 
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T-test za en vzorec, značilnosti razlik med povprečnimi vrednostmi po regijah pa bomo 

preučili s testom ANOVA.  

 

V primeru analize in preučevanja, kako nekatere izbrane neodvisne spremenljivke v največji 

meri vplivajo na odvisno numerično spremenljivko, bomo uporabili multivariatne statistične 

analize. Z regresijsko analizo in modelom ugotovili, katere neodvisne spremenljivke imajo 

večji vpliv na odvisno ter z vrednostjo statistične značilnosti ugotovili, ali lahko ugotovitve 

posplošimo na celoto populacijo.  

 

Pearsonov (Spearmanov) koeficient korelacije 

Analizo korelacije oz. povezanosti dveh numeričnih spremenljivk bomo izvedli takrat, ko bo 

odnos med spremenljivkama obojestranski, kar pomeni, da prva spremenljivka vpliva na 

vrednosti druge in obratno. Kot mero povezanosti dveh spremenljivk bomo uporabili 

Pearsonov in Spearmanov koeficient korelacije. Pearsonov koeficient korelacije uporabljamo 

kot mero za linearno povezanost dveh numeričnih spremenljivk. Če povezava med 

spremenljivkama ni linearna, je pa monotona in če so podatki ene ali obeh spremenljivk rangi 

ali če so podatki nezanesljivi, kot mero povezanosti dveh numeričnih spremenljivk uporabimo 

Spearmanov koeficient korelacije. Če želimo preveriti, ali je povezanost med dvema 

spremenljivkama statistično značilna, moramo preveriti ničelno domnevo, ki pravi , da 

povezanosti ni ( = 0). Z izračunom testne statistike preverimo koeficient korelacije; moč in 

smer povezanosti med spremenljivkama nam pove vrednost korelacijskega koeficienta. 

Njegove meje so med -1 in +1, zveze pa ni, če je njegova vrednost 0. Glede na velikost 

korelacijskega koeficienta ločimo močno linearno povezavo, če je 0,8   | r xy |   1,srednje 

močno linearno povezavo, če je 0,6   | r xy |   0,8, šibko linearno povezavo, če je | r xy |   0,6 

(doc. dr. Tadeja Kranek Šumenjak, Statistika, 2011, str. 6 in 7).  

 

V praksi nas ne bodo zanimale povezave manjše od 0,03, medtem ko lahko korelacijo med 

0,6 in 0,8 že obravnavamo kot močno, saj so korelacije večje od 0,8 na izmerjenih podatkih 

zaradi vrste intervenirajočih dejavnikov izjemno redke. 

 

T-test za en vzorec 

Pri T-testu za en vzorec gre za primerjavo aritmetične sredine vzorca z neko določeno 

vrednostjo iz populacije. Ker pa je pri sklepanju iz vzorca na populacijo možna (vzorčna) 
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napaka, ne moremo le na podlagi aritmetične sredine vzorca z gotovostjo trditi, da je tudi v 

populaciji aritmetična sredina vzorca enaka tisti v populaciji. Da bi preverili slednji  sklep, je 

potrebno opraviti T-test za en vzorec. Izmed vseh izračunanih vrednosti oziroma statistik pa je 

najpomembnejša statistična značilnost (sig./p-value). Če je sig. (stopnja tveganja pri sklepanju 

iz vzorca na populacijo) manjša ali enaka 0,05, bi lahko trdili, da tudi za populacijo velja, da 

je aritmetična sredina vzorca enaka tisti v populaciji. Kadar pa je statistična značilnost 

oziroma stopnja tveganja sig. večja od 0,05, ne moremo z gotovostjo sklepati iz vzorca na 

populacijo glede aritmetične sredine (Manoilov 2012, str. 97 – 99). 

T-test za dva neodvisna vzorca 

Pri testu gre za primerjavo aritmetične sredine numerične spremenljivke za vsakega izmed 

odgovorov kategorične spremenljivke (za dve neodvisni skupini). Na podlagi t-testa je možna 

posplošitev iz vzorca na populacijo (Manoilov 2012, str. 102) 

Veljavnost T-testa za dva neodvisna vzorca bomo preverili s predpostavko, da  sta numerični 

spremenljivki normalno porazdeljeni oziroma testiramo  homogenost varianc z Levenovim 

testom. Uporabili ga bomo v primerih, ko bomo analizirali povprečje dveh neodvisnih skupin, 

ki jih je smiselno med seboj primerjati. Test povezanosti dveh spremenljivk ugotovimo iz 

vrednosti statistike t in njene stopnje značilnosti. V primeru, da je opazovana  signifikanca t-

testa manjša od stopnje tveganja α, ničelno domnevo zavrnemo in sklenemo, da sta povprečji 

odvisne spremenljivke v skupinah glede na populacijo različni (spremenljivki sta statistično 

značilno povezani). V primeru pa, da je opazovana signifikanca t-testa večja od stopnje 

tveganja α, ničelno domnevo sprejmemo in sklenemo, da sta povprečji odvisne spremenljivke 

v skupinah na populaciji enaki (Uvod v testiranje hipotez, str. 1) 

 

Test ANOVA 

Statistični test analize variance (ANOVA) bomo uporabili v primerih, ko bomo analizirali 

značilnost razlik med povprečnimi vrednostmi za več kot dva vzorca (v našem raziskovanju 

gre za dvanajst slovenskih regij), pri čemer so vzorci med seboj neodvisni.  

Pri enosmerni analizi variance gre za primerjavo aritmetične sredine numerične spremenljivke 

za vsakega izmed odgovorov kategorične spremenljivke, pri čemer ima kategorična 

spremenljivka več kot 2 možna odgovora (gre za več kot dve neodvisni skupini). Če bi želeli 

testirati, ali ugotovitve veljajo tudi na nivoju populacije, je potrebno pogledati statistično 

značilnost sig. Če je statistična značilnost večja od 0,05, tega ne moremo z gotovostjo 

posplošiti iz vzorca na populacijo. Pri enosmerni analizi variance je potrebno preveriti tudi 
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homogenost varianc s pomočjo Levenovega testa. V primeru, da je sig. Levenovega testa 

manjša od 0,05, je potrebno k rezultatom dopisati opombo, da so lahko rezultati zavajajoči, 

ker ni zadoščenu predpogoju o homogenosti varianc (Manoilov 2012, str. 103 – 105) 

 

χ
2
 test 

V primeru dveh kategoričnih spremenljivk bomo izdelali kontingenčno tabelo in na podlagi 

deležev bomo ocenili, ali sta omenjeni kategorični spremenljivki povezani oziroma ali so med 

celicami kontingenčne tabele razlike. Teoretične frekvence predpostavljajo, da analizirani 

spremenljivki nista povezani. Večja kot je razlika med teoretičnimi frekvencami in dejanskimi 

frekvencami, bolj sta spremenljivki med seboj povezani. Razlikam med teoretičnimi 

frekvencami in dejanskimi frekvencami rečemo reziduali (Manoilov 2012, str. 105 do 106). 

Na podlagi teoretičnih verjetnosti izračunamo teoretične oz. pričakovane frekvence  ´i   5, i 

= 1,...., k. Ujemanje dejanskih in pričakovanih frekvenc ovrednotimo s Pearsonovo χ
2
 

statistiko. Pogoj za uporabo Pearsonove χ
2
 statistike je: 

 ´i   5, i = 1,...., k 

(Kastelec in Košmelj 2009, str. 251 – 252).  

 

Pogoje za veljavnost χ
2
 testa je (v primerih kontingenčne tabele 2 x 2), velikost vzorca večja 

od 40 enot ter  najmanjša pričakovana frekvenca v vsaki od celic večja od 5. Za ostale tabele 

pa velja, da je χ
2
 test uporaben, kadar je v manj kot 20 % celic v kontingenčni tabeli vrednost 

pričakovanih frekvenc manjša od 5 in večja od 1 (Shier 2004, str. 2). 

 

Če je statistična p vrednost (p-value / signifikanca oz. Sig) manjša od stopnje tveganja α, 

potem ničelno hipotezo (med kategoričnimi spremenljivkami ni povezave) zavrnemo in 

sprejmemo alternativno  (razlike v povprečnih vrednostih vzorcev so statistično značilne oz. 

signifikantne). Če pa je statistična vrednost (p-value) večja od stopnje tveganja α, potem 

ničelne hipoteze ne moremo zavreči, vendar je ne sprejmemo (razlike v povprečnih vrednostih 

vzorcev niso statistično značilne oz. so nesignifikantne) (Uvod v testiranje hipotez, str. 1). 

 

Regresijska analiza 

Pri bivariatni regresiji velja, da je statistični model povezanosti med odvisno in neodvisno 

spremenljivko v obliki enačbe linearne regresije: Y = α + βx + E (napaka E predstavlja 

slučajno variiranje okrog premice) 
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Z razsevnim grafikonom bomo podatke prikazali grafično, izračun pa bomo izvedli v modelu 

linearne regresije, kjer bomo pazljivo izbrali neodvisno in odvisno spremenljivko. 

Vrednost α predstavlja vrednost na premici, kjer je spremenljivka X enaka vrednosti O. 

Takšne vrednosti so redko smiselne, zato koeficientu α ponavadi na posvečamo posebne 

pozornosti. Koeficient β je pri interpretaciji povezanosti dveh spremenljivk najbolj 

pomemben, saj nam pojasnjuje povečanje vrednosti Y v primeru, ko spremenljivko X 

povečamo za eno enoto. Standardni odklon  pa opisuje variabilnost okrog regresijske 

premice. Koeficient, s katerim bomo merili linearno povezavo določeno z regresijsko premico 

med neodvisno spremenljivko X  in odvisno spremenljivko Y, je determinacijski koeficient 

(adjusted R-squared) in ga definiramo kot količino pojasnjene variance s skupno varianco. 

Testiranje hipoteze izvedemo s preučitvijo F-statistične značilnosti (Pr(>| t |), kjer pomeni 

vrednost manjša od 0,05, da je spremenljivka dobro izbrana in da neodvisna spremenljivka 

statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko. Če je model dober v celoti, pa bomo 

potrdili v primeru, ko je vrednost p-value manjša od 0,05 (Stare 2012, str. 4 - 17). 

 

3.4 Predstavitev rezultatov  

 

V anketnem vprašalniku raziskave EQLS za leto 2007 je skupaj 71 vprašanj, v naši raziskavi 

smo jih uporabili 27 in sicer iz vsakega od sedmih ključnih področij, kot smo jih predstavili 

že v uvodnem delu. 

 Vprašalniki so dostopni na spletni strani Eurofound-a in objavljeni v vseh uradnih jezikih 

držav, članic EU. Prevodi v 30 različnih jezikov so izvedeni v skladu z dobro prakso na 

področju večjezičnih prevodov glede mednarodnih vprašalnikov za raziskave 

(www.eurofound.europa.eu). 

3.4.1 Dohodek, življenjski standard in prikrajšanost 

 

V  vprašalniku EQLS v ugotavljamo višino in zadostnost prihodkov v gospodinjstvih, potem 

prikrajšanost za bistvenih šest dobrin, ki si jih v gospodinjstvih ne morejo privoščiti (primerno 

ogrevan dom; plačane letne enotedenske počitnice; zamenjava kateregakoli dotrajanega kosa 

pohištva; vsak drugi dan obrok, ki vključuje meso, piščanca ali ribo; nakup novih oblačil; 

povabilo prijateljev ali sorodnikov na obrok ali pijačo vsaj enkrat mesečno)  pridelovanje 

hrane ter dana ali prejeta pomoč v denarju ali hrani drugim gospodinjstvom. 
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Povprečni  neto mesečni prihodki v gospodinjstvih so v anketi razvrščeni v 21 razredov in 

sicer gre za prihodke gospodinjstva v razponu manj od 50 € do 4500 € ali več. Možna 

odgovora glede prihodkov v gospodinjstvu pa sta še  »zavrnitev« in  »ne vem«. V slovenskih 

regijah so bili povprečni neto mesečnih prihodki v slovenskih gospodinjstvih  v razredu od 

900 € do 1.124 €, in sicer je prihodke v tem razponu prejemalo 85 gospodinjstev od 530 

anketiranih, ki je na to vprašanje odgovorilo (od 1.035 anketiranih predstavlja to dobro 

polovico). Neto povprečni mesečni prihodek gospodinjstva v Sloveniji na osnovi teh 

podatkov  je znašal 1.140 €  (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.1), pri čemer so povprečne 

vrednosti po regijah razvidne iz grafikona 3.1. 

 

Grafikon 3.1.: Povprečni neto mesečni prihodki v gospodinjstvih  v slovenskih regijah 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Za primerjavo še podatek Statističnega urada RS, da pa je bila v letu 2007 povprečna neto 

mesečna plača zaposlenega v Sloveniji v višini 830 €. Glede na  povprečje so bili v tem letu 

največji neto mesečni prihodki v gospodinjstvih v gorenjski regiji v povprečju 1.412 €, 

najnižje prihodke pa so v povprečju prejemala  gospodinjstva v spodnjeposavski regiji  v 

višini 685 € (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.2).  
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Glede življenjskega standarda pa sliko najbolj ponazarjajo odgovori o bivalnih razmerah in 

prikrajšanosti za bistvene življenjske dobrine.   

 

Na  vprašanje, če si lahko v gospodinjstvih privoščijo primerno ogrevan dom, če si tega želijo 

(glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.3),  si 19 % respondentov v spodnjeposavski regiji tega ne 

more privoščiti, medtem ko si to lahko privoščijo vsi anketirani v koroški ter goriški regiji.  

Povezanosti spremenljivk s χ
2
 testom ne moremo preučiti, saj je pri 11 celicah kontingenčne 

tabele pričakovana frekvenca manjša od 5 (to je pri 45,8 % celic), zaradi česar je tabela 

nestabilna, izračun testne statistike χ
2 

pa ni mogoč. Ker tega pravila ne moremo upoštevati, je 

pravilnost tega preizkusa vprašljiva, zato interpretacija ne bi bila smiselna.  

Plačane letne enotedenske počitnice si lahko privošči največ anketiranih v jugovzhodni regiji 

in sicer 78,5 % , v obalno-kraški regiji pa najmanj in sicer 40,4 % anketiranih (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.4). Na podlagi statistične značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,00) z veliko 

gotovostjo trdimo, da si lahko v celotni slovenski populaciji počitnice privošči  največ tistih, 

ki prebivajo v jugovzhodni regiji, najmanj prebivalcev pa si lahko to privošči v  obalno-kraški 

regiji. Vrednost popravljenih standardiziranih rezidualov (χ
2
 = 60,22) izkazuje, da so med 

regijami majhne razlike, saj gre za dva podatka v dvanajstih regijah. Sklepamo lahko, da 

razlike med slovenskimi regijami glede na omenjeno spremenljivko obstajajo, vendar so te 

razlike majhne.  

 

Iz grafikona 3.2. je razvidno, kakšen odstotek prebivalcev v slovenskih regijah si lahko 

privošči plačane enotedenske počitnice in zamenjavo dotrajanega kosa pohištva. Za obe 

spremenljivki je opravljen preizkus s  χ
2
 testom in je grafična primerjava smiselna. 

Ugotavljamo, da si ne enega ne drugega ne more privoščiti največ respondentov v obalno-

kraški regiji  in sicer 59 %, medtem ko si lahko plačane enotedenske počitnice izven doma kot 

tudi zamenjavo dotrajanega kosa pohištva privošči največ tistih v zasavski in jugovzhodni 

regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.5). 
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Grafikon 3.2.: Plačane letne enotedenske počitnice in zamenjava dotrajanega kosa pohištva 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Na podlagi statistične značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,00) lahko z veliko gotovostjo trdimo, da 

si lahko v Sloveniji zamenjavo dotrajanega kosa pohištva privošči  največ prebivalcev v 

zasavski regiji, najmanj pa tisti, ki prebivajo v  obalno-kraški regiji. Vrednost popravljenih 

standardiziranih rezidualov (χ
2
 = 68,30) tudi v tem primeru izkazuje, da so med regijami 

majhne razlike. 

 

Pri analizi odgovorov na vprašanje, če si lahko v gospodinjstvih privoščijo vsak drugi dan 

obrok, ki vključuje meso, piščanca ali ribo, če si tega želijo (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 

6.6), si 97 % respondentov v savinjski regiji to lahko privošči, medtem ko si tega ne more 

privoščiti 16,7 % anketiranih v spodnjeposavski regiji. Povezanosti spremenljivk (slovenske 

regije in primeren obrok) s χ
2
 testom ne moremo ugotoviti, saj v 6 celicah v kontingenčni 

tabeli ni minimalne pričakovane frekvence večje kot 5, zato se vzdržimo sklepanja.   
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Nakup novih (nerabljenih) oblačil si lahko privošči 94,9 % respondentov v podravski regiji, to 

pa je težje dostopno anketiranim v spodnjeposavski regiji, saj si tega ne more privoščiti 31 % 

(glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.7). Na osnovi izvedenega χ
2
 testa  (p-value = 0,00) lahko z 

veliko gotovostjo trdimo, da sta spremenljivki povezani - nakup novih oblačil si najtežje 

privoščijo v spodnjeposavski regiji. Vrednost popravljenih rezidualov (χ
2
 = 54,36) tudi v tem 

primeru izkazuje, da so razlike med regijami majhne. 

 

Pri odgovorih na vprašanje o prikrajšanosti za pogostitev prijateljev ali sorodnikov vsaj enkrat 

na mesec ugotavljamo, da si tega ne more privoščiti 38,5 % anketiranih v notranjsko-kraški 

regiji, medtem ko si to lahko privošči 94,4 % respondentov v podravski regiji (glej prilogo 1: 

Sumarnik tabelo 6.8).  

Povezanost med dvema spremenljivkama smo testirali s χ
2
 testom, pri čemer vrednost χ

2 
znaša 

53,06 ob statistični značilnosti manjši od 0,05 ( p-value =  0,00) in tudi v tem primeru lahko 

sklepamo, da sta spremenljivki povezani. Gre sicer za majhne razlike med regijami, vendar 

lahko trdimo, da si pogostitev prijateljev ali sorodnikov najtežje privoščijo v notranjsko-

kraški regiji. 

 

Toliko o prikrajšanosti z bistvenimi življenjskimi dobrinami. Naslednja vprašanja se dotikajo 

dohodkovne plati gospodinjstev. Glede na vprašanje o finančni zmožnosti gospodinjstev v 

slovenskih regijah ugotavljamo, da se je 2007 leta 77,9 % anketiranih v jugovzhodni regiji 

finančno lahko (skoraj brez težav) prebilo čez mesec, z nekaj težavami pa se je pri tem 

srečeval vsak četrti respondent v podravski regiji, težko pa se je finančno skozi mesec prebilo 

30 % anketiranih v obalno-kraški regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.9). Na osnovi 

rezultatov χ
2
 testa (70,17) in ob statistični značilnosti (p-value = 0,00) lahko z veliko 

gotovostjo trdimo, da sta spremenljivki povezani ter da se najtežje finančno prebijejo čez 

mesec prebivalci v podravski regiji. Tudi v tem primeru lahko dodamo komentar, da so 

razlike med regijami majhne.  

 

Primerjali bomo višino neto mesečnih prihodov v gospodinjstvih posameznih regij in  

finančno zmožnost teh gospodinjstev skozi mesec dni. V grafikonu 3.1 so razvidne povprečne 

vrednosti neto mesečnih prihodkov gospodinjstev po slovenskih regijah, pri čemer je največje 

povprečje neto mesečnih prihodkov v gorenjski regiji, kjer imajo gospodinjstva povprečje 

1.412 €, najmanjši povprečni mesečni dohodki pa so v gospodinjstvih v spodnjeposavski 
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regiji in sicer v povprečju 685 €. Finančna zmožnost gospodinjstev v gorenjski in 

spodnjeposavski regiji pa izkazuje, da je ta precej podobna v obeh regijah, oziroma celo 62 %  

gospodinjstev v spodnjeposavski regiji ocenjuje mesečno financiranje gospodinjstva kot 

lahko, medtem ko se je tako opredelilo le 55 % gospodinjstev v gorenjski regiji, kot je 

razvidno iz grafikona 3.3.  

 

 Grafikon 3.3.: Finančna zmožnost gospodinjstev v letu 2007 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

V jugovzhodni regiji so bili v letu 2007 recejšnji prihodki v gospodinjstvih, temu primerna pa 

je tudi finančna zmožnost gospodinjstev. To lahko obrazložimo z dejstvom, da je v 

jugovzhodni regiji edina tovarna v Sloveniji, ki proizvaja vozila, v tem prostoru je razvita 

močna farmacevtska industrija in deluje veliko drugih uspešnih podjetij, kar vpliva na 

dohodkovno močnejša gospodinjstva. Glede na to, da so anketirani v gospodinjstvih v 

gorenjski regiji navkljub največjim povprečnim mesečnim prihodkom označili svojo finančno 

zmožnost povprečno, lahko govorimo o vplivu subjektivnega zaznavanja posameznikov. 
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Glede zagotavljanja hrane pa podatki raziskave EQLS 2007 za slovenske regije izkazujejo, da 

je v zadnjih 12 mesecih zmanjkalo denarja za hrano v povprečju 5,5 % gospodinjstvom (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.10). Pri tem lahko izpostavimo notranjsko-kraško regijo, kjer je 

primanjkovalo denarja za hrano 11,5 % gospodinjstvom, sledi spodnjeposavska regija z 9,5 % 

anketiranih, potem 9,3 % respondentov v obalno-kraški in 7,9 % v pomurski regiji. V analizi 

ugotavljamo, da ne moremo preučiti povezanosti spremenljivk s χ
2
 testom, saj je 8 celic v 

kontingenčni tabeli, kjer so pričakovane minimalne frekvence manjše od vrednosti 5.  

 

Leta 2007 v obalno-kraški regiji v več kot polovici gospodinjstvev sploh niso gojili sadja in 

zelenjave ali vzrejali perutnine ali živine, da bi lahko zadostili potrebam po hrani. Po drugi 

strani pa so v savinjski regiji v 61 % gospodinjstev tako pokrili desetino potreb po hrani, v 

spodnjeposavski, zasavski in notranjsko-kraški regiji pa se je oskrbelo 31 % gospodinjstev in 

zagotovilo več kot desetino potreb po hrani (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.11). 

Za testiranje povezanosti obeh spremenljivk smo opravili χ
2 

test in na podlagi statistične 

značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,00) lahko trdimo, da sta spremenljivki povezani. Vrednost 

testa χ
2
 v višini 77,94 pa tudi v tem primeru izkazuje, da je povezanost šibka.  

 

S finančno pomočjo in pomočjo v obliki hrane pomaga drugim osebam, ki ne živijo v 

gospodinjstvu respondentov, v povprečju 29,8 % slovenskih gospodinjstev (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.12), deleži po slovenskih regijah pa so razvidni iz grafikona 3.4. 
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Grafikon 3.4.: Pomoč drugim gospodinjstvom v slovenskih regijah 2007 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Največji delež gospodinjstev, ki je v letu 2007 redno pomagalo s hrano ali denarjem drugim 

osebam izven njihovega gospodinjstva, je v notranjsko-kraški regiji, kjer je takšno pomoč 

dajalo kar 57,7 % gospodinjstev. Med odgovori »ne nudi pomoči« pa najdemo relativno 

gledano največ gospodinjstev v pomurski regiji (79 %), podravski regiji (75,6 %), 

osrednjeslovenski (75,4 %)  v spodnjeposavski (73,8 %) ter gorenjski regiji (72,8 %). 

Na podlagi statistične značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,00) lahko z veliko gotovostjo trdimo, da 

sta spremenljivki povezani. Vrednost χ
2 

(29,66)  tudi v tem primeru izkazuje, da gre za šibko 

povezanost. 

 

Pomoč v obliki denarja ali hrane od oseb, ki živijo v drugem gospodinjstvu, v povprečju 

prejema 13,9 % gospodinjstev v Sloveniji.  Ti podatki za slovenske regije so v povezavi s 

prejšnjim vprašanjem, saj največ tovrstne pomoči prejemajo gospodinjstva v notranjsko-

kraški regiji (53,8 %), kjer tudi nudijo največ takšne redne pomoči (glej prilogo 1: Sumarnik, 
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tabelo 6.13). Najmanj gospodinjstev, ki je redno prejemalo pomoč v obliki denarja ali hrane, 

pa je v koroški regiji (2,8 %), kar je razvidno tudi iz grafikona 3.5. 

 

Grafikon 3.5.: Prejeta pomoč iz drugih gospodinjstev v slovenskih regijah 2007 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Raziskovalno podvprašanje:  

 

Ali je višina neto mesečnega prihodka posameznega gospodinjstva v slovenskih regijah 

izrazito drugačna od povprečnega mesečnega prihodka gospodinjstva v Sloveniji? 

 

Ker razpolagamo z vzorcem, ki je reprezentativen, bomo za primerjavo povprečnih neto 

mesečnih prihodkov v slovenskih regijah uporabili T-test za en vzorec, razlike v povprečnih 

mesečnih prihodkih po regijah pa bomo preučili s testom ANOVA.  

 

Numerična spremenljivka neto mesečni prihodki je približno normalno porazdeljena, kot smo 

ugotovili na osnovi koeficientov sploščenosti in asimetričnosti. S t-testom za en vzorec pa  

smo v vsaki posamezni regiji ugotovili vrednost statistične značilnosti (p-value),  ki so v vseh 

0,00% 

10,00% 

20,00% 

30,00% 

40,00% 

50,00% 

60,00% 

70,00% 

80,00% 

90,00% 

100,00% 

Q63. Prejeta pomoč iz drugih gospodinjstev  

da 

ne 



 

 55 

 

regijah manjše od 0,05, torej lahko sklepamo iz vzorca na celotno populacijo. Statistična 

značilnost Levenovega testa znaša 0,01 (razvidno iz slike 3.2), kar pomeni, da predpostavka o 

homogenosti varianc ne drži in so variance glede na posamezne regije različne.  

Slika  3.2.: Levenov test za spremenljivko neto mesečni prihodki 

> leveneTest(SN6299Slovenija$q67neto_mesecni_prihodki,  

+   SN6299Slovenija$regije_slovenija, center=median) 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

       Df F value  Pr(>F)   

group  11  2.1363 0.01665 * 

      522                   

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Vir: Rudar Neral, Izračun po vnosu podatkov v R commander (2013) 

 

Enosmerna analiza variance predpostavlja homogenost varianc med skupinami (v našem 

primeru regijami), zato v tem primeru ne moremo zadostiti temu pogoju in ANOVA testa ne 

izvedemo, ker bi bili rezultati zavajajoči. 

Na raziskovalno vprašanje, ali je višina neto povprečnih mesečnih prihodkov v gospodinjstvih 

v slovenskih regijah izrazito drugačna od slovenskega povprečja, ne moremo z  gotovostjo 

potrditi. 

 

3.4.2 Subjektivno zaznavanje  zadovoljstva z življenjem 

 

Pri analizi subjektivnega zaznavanja zadovoljstva z življenjem bomo upoštevali oceno 

anketirancev glede njihovega pogleda na prihodnost, uresničenega življenja in izključenosti iz 

družbe (kategorične spremenljivke) ter oceno zadovoljstva z življenjem, z različnimi 

dimenzijami življenja ter občutkom sreče (numerične spremenljivke).  

 

Pogled na prihodnost  v slovenskih regijah je precej optimističen, pri čemer je iz grafikona 3.6 

razvidno, da so bili v letu 2007 najbolj optimistični glede prihodnosti v podravski  (73 %) in 

koroški regiji (72 %), v zasavski regiji je med anketiranimi največ  neopredeljenih  (32 % ),  

najmanj optimistični pa so bili v savinjski regiji, kjer je nasprotovalo izjavi o optimistični 

prihodnosti skoraj četrtina anketiranih (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.14).  
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Grafikon 3.6.: »Glede prihodnosti sem optimističen« 

 
Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

Povezanost spremenljivk smo po ugotovitvi, da je kontingenčna tabela stabilna, preučili s χ
2
 

testom (p-value = 0,20) in ugotovili, da spremenljivki nista povezani in med regijami ni razlik 

na populaciji.  

Anketiranci so na vprašanje o življenju in če je to takšno, ko si približno želijo, pritrdili v 

precejšni meri v vseh slovenskih regijah, kot je razvidno iz grafikona 3.7. 
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Grafikon 3.7.: »Gledano v celoti je moje življenje približno takšno, kot si želim.« 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

To izjavo so najbolj potrdili v koroški (69,4 %) in spodnjeposavski (69 %) regiji, visoke 

vrednosti pa so tudi v ostalih regijah. Največ neopredeljenih  je v notranjsko-kraški regiji, več  

kot tretjina anketiranih. Najmanj pa se s to izjavo strinjajo anketiranci v obalno-kraški regiji, 

kjer  35,8 % nasprotuje tej izjavi o njihovem življenju (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.15). 

Na podlagi statistične značilnosti χ
2
 testa (p-value = 0,00) lahko z veliko gotovostjo trdimo, 

da sta spremenljivki povezani, pri tem pa lahko glede na  vrednost χ
2
 (45,10) sklepamo, da je 

ta povezanost šibka.  

 

Izključenost iz družbe pa v letu 2007 ni tako očitno izražena v slovenskih regijah, saj je iz 

grafikona 3.8 razvidno, da je največ tistih, ki se ne strinjajo s to izjavo. Najbolj občuti 

izključenost iz družbe desetina anketiranih v obalno-kraški ter goriški regiji, največ 

neopredeljenih glede tega vprašanja pa notranjsko-kraški ter v jugovzhodni regiji (16 %). V 

vseh regij je nestrinjanje glede izjave o izključenosti izraženo nad 80 % (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.16). Povezanosti spremenljivk ne bomo preučevali χ
2
 testom, saj je 14 

celic v kontingenčni tabeli, kjer so vrednosti pričakovanih minimalnih frekvenc manj od 5. 
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Grafikon 3.8.: »Počutim se izključen(-a) iz družbe.« 

 
Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Povprečne vrednosti po slovenskih regijah glede na zadovoljstvo z življenjem (merska 

lestvica od 1 do 10 -  [1] zelo nezadovoljen in [10] zelo zadovoljen) so sicer različne, vendar 

precej visoke (glej prilogo 1; Sumarnik, tabelo 6.17). Po podatkih iz leta 2007 so bili v 

povprečju najbolj zadovoljni s svojim življenjem prebivalci zasavske regije (7,59), sledijo 

prebivalci v gorenjski, jugovzhodni in osrednjeslovenski regiji. Najmanj zadovoljni s svojim 

življenjem so prebivalci pomurske regije (6,58). Slovensko povprečje zadovoljstva z 

življenjem znaša 7,14, kar predstavlja od vseh držav, ki so postale nove članice maja 2004, in 

pridruženih dveh članic EU januarja 2007, najvišjo povprečno vrednost. Povprečna vrednost 

zadovoljstva z življenjem vseh 27 članic EU je znašala v 2007 letu 7,0 (Second European 

Quality of Life Survey, 2007, str. 15). Rezultati tretje zaporedne evropske raziskave o 

kakovosti življenja v letu 2012 pa izkazujejo  povprečno vrednost zadovoljstva z življenjem z 

oceno 7,1 (Third European Quality of Life Survey – Quality of life in Europe: Impacts of the 

crisis, str. 19). 

Anketirani pa niso odgovarjali samo na vprašanje o zadovoljstvu s trenutnim življenjem, 

ampak tudi o zadovoljstvu z različnimi (zopet sedmimi) dimenzijami življenja. Povprečne 

vrednosti glede na mersko lestvico od 1 [zelo nezadovoljen] do 10 [zelo zadovoljen] so 
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prikazane v prilogi 1: Sumarnik, tabela 6.18. Najvišje je ocenjeno zadovoljstvo z družinskim 

življenjem (povprečje v Sloveniji 7,67), najmanjše vrednosti pa so pri zadovoljstvu z 

izobrazbo (povprečje v Sloveniji 6,78).  

 

Z izobrazbo so najbolj zadovoljni prebivalci osrednjeslovenske regije (7,17), najmanj pa v 

notranjsko-kraški regiji (5,69). S trenutno zaposlitvijo so izrazili največje zadovoljstvo 

prebivalci gorenjske regije (7,38), najmanj pa so s svojo zaposlitvijo zadovoljni v goriški 

regiji (6,42). V zasavski regiji so najbolj zadovoljni z življenjskim standardom (6,96), 

najmanj pa so zadovoljni s tem v notranjsko-kraški regiji (6,15). Z domom je najbolj 

zadovoljno prebivalstvo v obalno-kraški regiji (8,32), najmanj pa v koroški regiji (6,94). Z 

družinskim življenjem so najbolj zadovoljni v gorenjski regiji (8,99), najmanj pa v zopet v 

koroški regiji (6,83). Z zdravjem so najbolj zadovoljni v jugovzhodni regiji (7,53), najmanj pa 

v obalno-kraški regiji (5,94). Z družabnim življenjem so najbolj zadovoljni v spodnjeposavski 

regiji (7,47), najmanj pa je s tem zadovoljno prebivalstvo v goriški regiji (6,32).  

 

Izmed vseh slovenskih regij so v zasavski regiji  najbolj srečni ( najvišja povprečna vrednost 

7,97), prebivalci zasavske regije pa so v povprečju tudi najbolj zadovoljni s svojim 

življenjem.  Najmanj srečne pa se počutijo v pomurski regiji s sicer je to izkazano s še vedno 

visokim povprečjem 7,06 (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.19). Povprečje občutka sreče je 

v tem letu v državah, članicah EU,  znašalo 7,5.  Kot smo že v začetku raziskave omenili, so v 

tem letu najvišje ocenili srečo v Danski in sicer s povprečjem 8,5, najmanj srečne pa so se 

počutili v Bolgariji, kjer znaša povprečje 5,0 (Second European Quality of Life Survey, 2007, 

str. 15). Povprečne vrednosti občutka sreče poudarjajo naravo tega kazalnika, saj je sreča bolj 

čustveno pogojena, medtem ko zadovoljstvo z življenjem določajo kazalniki, na katere 

vplivajo socialno-ekonomske okoliščine.  

 

Kljub temu povezanost med občutkom sreče in zadovoljstvom z življenjem obstaja. 

Povezanost zadovoljstva in občutka sreče potrjuje Pearsonov koeficient korelacije v višini 

0,63. Sklepamo lahko, da gre za zmerno pozitivno povezanost. Bolj kot je oseba zadovoljna, 

večjo srečo občuti. Glede na statistično značilnost (p-value = 0,00) lahko sklepamo, da sta 

spremenljivki povezani. Tudi v populaciji so tisti, ki so bolj zadovoljni z življenjem, tudi bolj 

srečni (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.20). 
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Raziskovalno podvprašanje: 

Ali je subjektivno zaznavanje zadovoljstva z življenjem večje v tistih slovenskih regijah, kjer 

je večji dohodek? 

 

Predpostavimo, da sta spremenljivki – zadovoljstvo z življenjem in neto mesečni prihodki – 

odvisni. Vpliv neodvisne spremenljivke (neto mesečni prihodki) na odvisno (zadovoljstvo z 

življenjem) preučimo z  linearno regresijo. Izračun determinacijskega koeficienta v višini 

0,07585 kaže delež celotne pojasnjene variance odvisne spremenljivke zadovoljstvo z 

življenjem. Vpliv neto mesečnih prihodkov na zadovoljstvo z življenjem predstavlja 7,6 % 

delež, ostalo so drugi vplivi. Precej visoka standardna napaka napovedi v višini 1,955 

izkazuje, da je nižja stopnja korelacijske povezanosti. Zapis, ki ga dobimo v R commanderju 

(glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.24), je enačba regresijske premice: y = 5,34 x + 0,17 

 

Slika  3.3.: Razsevni grafikon  zadovoljstvo z življenjem in neto mesečni prihodki 

 

Vir: Rudar Neral, Izris po vnosu podatkov v R commander za regresijski model (2013) 
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Z minimalnim tveganjem (p value = 0,00) lahko trdimo, da linearni model, ki vključuje neto 

mesečne prihodke, signifikantno pojasnjuje zadovoljstvo z življenjem, neto mesečni prihodki  

pa statistično značilno vplivajo na zadovoljstvo z življenjem.  

 

Ugotavljamo, da je subjektivno zaznavanje zadovoljstva največje v zasavski regiji, kjer 

izkazujejo največje povprečne vrednosti občutka sreče in zadovoljstva z življenjem,  vendar 

pa v tej regiji neto prihodki ne dosegajo povprečnih vrednosti v Sloveniji (povprečje neto 

mesečnih prihodkov v zasavski regiji 1.086 €, slovensko povprečje pa 1.410 €). Največje 

povprečne mesečne prihodke v gospodinjstvih izkazuje gorenjska regija  (1.412 €), vendar pa 

je njihovo subjektivno zaznavanje zadovoljstva bližje povprečnim vrednostim, kot je razvidno 

iz tabele 3.1. 

 

Tabela 3.1.: Neto mesečni prihodki  in subjektivno zaznavanje zadovoljstva z življenjem   

Neto mesečni prihodki in subjektivno zaznavanje zadovoljstva z življenjem  

 Slovenska regija neto mesečni 

prihodki 

zadovoljstvo z 

življenjem 

  Q67 Q29 

1. pomurska regija 997,78 6,58 

2. podravska regija 1.114,96 7,19 

3. koroška regija 1.128,83 6,64 

4. savinjska regija 1.160,96 7,12 

5. zasavska regija 1.086,38 7,59 

6. spodnjeposavska regija 685,44 6,95 

7. gorenjska regija 1.412,67 7,33 

8. notranjsko-kraška regija 726,58 7,00 

9. goriška regija 934,37 7,08 

10. obalno-kraška regija 911,15 7,20 

11. jugovzhodna regija 1.223,11 7,25 

12. osrednjeslovenska regija 1.228,36 7,23 

 celotna Slovenija 1.410,00 7,14 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Na osnovi testa z regresijsko analizo ter primerjave spremenljivk ugotavljamo, da  

subjektivno zaznavanje zadovoljstva z življenjem ni večje v tistih slovenskih regijah, kjer je 

tudi večji dohodek gospodinjstva. 
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3.4.3 Ravnovesje med delom in življenjem 

 

V tem segmentu nas zanima, kako anketirani usklajujejo službene in družinske obveznosti, ali 

sodelujejo pri gospodinjskih opravilih in koliko prostega časa porabijo za stike s člani družine 

in drugimi osebami, za konjičke ter hobije in za udeleževanje pri prostovoljnem delu ali  

političnih aktivnostih. 

Preutrujenost za gospodinjska  opravila zaradi službenih obveznosti so v letu 2007 največkrat 

občutili prebivalci pomurske regije, in sicer je bilo več dve tretjini preutrujenih nekajkrat 

tedensko ali mesečno. Dobra četrtina anketirancev v koroški regiji in spodnjeposavski regiji je 

bila za gospodinjska opravila manj pogosto utrujena in sicer nekajkrat letno, 62 % 

respondentov v jugovzhodni regiji pa je bilo manj pogosto ali nikoli utrujenih (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.22). Povezanosti spremenljivk s χ
2
 testom ne moremo ugotoviti, saj pri 12 

celicah v kontingenčni tabeli ni zahtevanih minimalnih pričakovanih frekvenc. 

Logično bi bilo, da imajo zaradi količine časa, prebitega  v službi, težave  v istih regijah, kot v 

predhodnem vprašanju. To potrjujejo tudi vrednosti izračunov, pri katerih vendarle prihaja do 

majhne spremembe. Tudi v tem primeru dve tretjini anketirancev v pomurski regiji nekajkrat 

tedensko ali mesečno teže izpolnjuje družinske obveznosti, medtem ko to težje izpolnjuje le 

polovica respondentov v spodnjeposavski regiji. Manj pogosto je imelo zaradi tega težave 

največ (73 %) anketiranih v jugovzhodni regiji, kar je analogno glede na odgovor o 

preutrujenosti za opravilo gospodinjskih opravil zaradi službenih obveznosti (glej prilogo 1: 

Sumarnik, 6.23). Ali sta spremenljivki povezani in če lahko ugotovitve posplošimo na celotno 

populacijo tudi v tem primeru ne moremo preizkusiti. 

 

Glede težav pri osredotočanju na delovnem mestu zaradi družinskih obveznosti  so imeli 

največkrat težave v notranjsko-kraški regiji, kjer je potrdilo 42,9 % respondentov, da so se 

nekajkrat tedensko ali mesečno s težavo osredotočili na delovnem mestu. Manj pogosto se je 

to dogajalo anketiranim v koroški regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.24). Zaradi 20 

celic v kontingenčni tabeli , kjer ni minimalne pričakovane frekvence, tudi tu nadaljnji testi 

niso možni.  Pri tem in tudi prejšnjih vprašanjih je odgovarjalo namreč le malenkost več kot 

400 anketiranih. 
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Sodelovanje pri gospodinjskih opravilih v posameznih regijah je različno, saj četrtina 

anketiranih v notranjsko-kraški regiji meni, da sodeluje pri gospodinjskih delih več, kot 

zmore. V podravski regiji pa je 83,7 % mnenja, da sodeluje točno toliko, kot zmore, medtem 

ko četrtina v zasavski regiji meni, da pri teh opravilih sodeluje manj, kot zmore (glej prilogo 

1: Sumarnik, tabelo 6.25). Tudi tu povezanosti spremenljivk ne moremo testirati s χ
2 

testom, 

ker ni zagotovljen pogoj za veljavnost χ
2
 testa. 

 

Sodelovanje pri gospodinjskih opravilih glede na spol je razvidno iz grafikona 3.9, kjer 87 % 

žensk meni, da sodeluje v gospodinjstvu več kot zmore, 68 % moških pa manj kot zmore.   

 

Grafikon 3.9.: Sodelovanje v gospodinjstvu po spolu 

 
Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Predvidevamo tudi, da je manjše število odgovorov (brez odgovora je 253) pogojeno s spolom 

anketiranih. S χ
2
 testom bomo preverili povezanost spremenljivk – spol in sodelovanje v 

gospodinjstvu-  ter postavili ničelno domnevo: 

 H0: spol in sodelovanje v gospodinjstvu nista povezani spremenljivki  

 H1: spol in sodelovanje v gospodinjstvu sta povezani spremenljivki 
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Ničelno domnevo pri α = 0,05 zavrnemo v korist alternativni domnevi. Vrednost χ
2 

statistike 

je 82,65 ter vrednost p-value = 0,00 zato brez tveganja trdimo, da sta spremenljivki povezani. 

Značilna razlika med spoloma je razvidna že iz strukturnih stolpcev iz kontingenčne tabele, 

kjer je razvidno, da pri gospodinjstvu sodeluje več kot zmore občutno manj moških (12,6 %) 

kot žensk (87,4 %). Obstaja torej močna povezava  med spremenljivkama spol in sodelovanje 

v gospodinjstvu, saj je med moškimi manj takih, ki sodelujejo v gospodinjstvu nad svojimi 

zmožnostmi (rezidual 27,85),  po drugi strani pa je več moških, ki sodelujejo manj kot 

zmorejo, kot bi sicer pričakovali, če povezave med spremenljivkama ne bi bilo ( rezidual 

18,66). Pri ženskah pa velja obratno, saj opravljajo gospodinjska dela v večji meri, kot 

zmorejo (rezidual 21,43), manj pa je žensk, ki v gospodinjstvu sodelujejo manj, kot zmorejo 

(rezidual 14,36) za ženske (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.26). 

 

Pri odgovorih glede porabe časa gre za različne vrednosti. V slovenskih regijah z izjemo 

notranjsko kraške regije meni več kot dve tretjini anketiranih, da za stike z družinskimi člani 

porabijo ravno prav časa. Da pa porabijo premalo časa, trdi dve tretjini anketiranih v 

notranjsko kraški regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.27). Preučevanje povezanosti 

spremenljivk v tem primeru spet ne moremo izvesti, saj za pravilno uporabo χ
2
 preizkusa pri 

12 celicah v kontingenčni tabeli ni potrebne minimalne vrednosti frekvenc nad 5. 

 

Da porabijo za stike z drugimi osebami izven gospodinjstva ravno prav časa, meni v obalno-

kraški regiji 81% respondentov, v notranjsko-kraški regiji pa 44 % meni, da porabijo za te 

stike premalo časa (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.28). Povezanosti spremenljivk s χ
2
 

testom ne moremo ugotoviti, saj pri 12 pričakovanih frekvencah v kontingenčni tabeli ni 

zahtevane minimalne pričakovane frekvence. 

 

V zasavski regiji 73 % anketiranih meni, da za konjičke in hobije porabijo ravno prav časa, 

medtem ko 60 % anketiranih v spodnjeposavski regiji  ocenjuje, da porabi premalo časa (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.29).  Zaradi 11 pričakovanih frekvenc, ki ne izpolnjujejo 

zahtevanega minimuma vrednosti, bivariatne analize s χ
2 

ne moremo izvesti. 

 

Za prostovoljno delo in politične aktivnosti porabi dobrih 70  % anketiranih v zasavski in 

spodnjeposavski regiji ravno prav časa, v notranjsko-kraški regiji pa  zopet visok odstotek 78 

% respondentov meni, da za takšno vrsto dejavnosti porabijo premalo časa (glej prilogo 1: 
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Sumarnik, tabelo 6.30). Tudi pri tej spremenljivki ne moremo ugotoviti povezanosti s 

slovensko regijo, saj je pri 12 celicah v kontingenčni tabeli minimalna pričakovana frekvenca   

pod 5. 

 

Raziskovalno podvprašanje: 

Ali je ravnovesje med delom in življenjem po slovenskih regijah različno? 

 

Pri ugotavljanju razmerja med delom in življenjem glede na posamezne slovenske regije  

bomo uporabili preglednico z odgovori na  vprašanja iz tega sklopa, kjer bomo lahko podali 

odgovor le za anketirane, nikakor pa ne za celotno populacijo, saj ni bilo mogoče pravilno 

izvesti statističnih testov. Iz tabele 3.2 so razvidne največje in najmanjše vrednosti odstotkov 

tistih, ki so odgovarjali na vprašanja glede ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem. 

 

Tabela 3.2.: Spremenljivke za ravnovesje med delom in življenjem v slovenskih regijah 

Ravnovesje med delom in življenjem 
max min povprečje 

Slovenija 

Q11. Kako pogosto se vam je v zadnjem letu 

zgodilo kaj od navedenega? (tedensko) 

   

Q11.1 Preutrujenost za gospodinjska opravila – ni χ2 

testa 

  53,9 % 

pomurska regija 72,4 %   

jugovzhodna regija  24,3 %  

Q11.2 Preutrujenost za izpolnjevanje družinskih 

obveznosti zaradi službe – ni χ2 testa 
  40,3 % 

pomurska regija 67,9 %   

jugovzhodna regija  10,8 %  

Q11.3 Težave na delovnem mestu z osredotočanjem 

na delo zaradi družinskih obveznosti – ni χ2 testa   9,7 % 

obalno kraška regija 50,0 %   

zasavska regija  0,0 %  

Q38. Ali menite, da sodelujete v gospodinjstvu.. – 

ni χ2 testa 

 – ni χ2 testa 

  16,2 % 

več kot menite, da bi morali     

notranjsko-kraška regija 25,0 %   

spodnjeposavska regija  3,7 %  

Q39. Ali menite, da porabite (premalo) časa...    
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Q39.2 Za stike z družinskimi člani – ni χ2 testa   26,3 % 

premalo časa    

notranjsko-kraška regija 64,0 %   

zasavska regija  17,9 %  

Q39.3 Za stike z drugimi osebami (ne družinskimi 

člani) – ni χ2 testa 
  28,5 % 

premalo časa    

notranjsko-kraška regija 44,4 %   

obalno-kraška regija   18,9  

Q39.4 Za vaše konjičke / interese – ni χ2 testa   44,6 % 

premalo časa     

spodnjeposavska regija 59,5 %    

zasavska regija   26,9 %  

Q39.5 Za prostovoljne in politične aktivnosti – ni χ2 

testa 
  47,7 % 

premalo časa    

notranjsko-kraška regija 77,8 

% % 

  

spodnjeposavska regija  29,2 %  

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Ravnovesja med delom in življenjem v posameznih slovenskih regijah glede na opredeljene 

spremenljivke, kjer nismo mogli izvesti veljavnih χ
2
 testov, ne moremo niti potrditi niti 

ovreči, saj zaradi teoretičnih frekvenc  pod vrednostjo 5 ni veljavnosti statističnega testa.  

Lahko izpostavimo, da je glede na anketirane v raziskavi v pomurski regiji največ tistih, ki se 

preutrujeni vračajo z dela, da bi opravili gospodinjska opravila ter zaradi časa, prebitega v 

službi, s težavo izpolnjujejo svoje družinske obveznosti. Z naštetim  pa so imeli najmanj težav 

v jugovzhodni regiji, saj je bila le četrtina preutrujena za gospodinjska dela in desetina za 

družinske obveznosti. Glede porabe časa za stike z družino, sosedi in prijatelji se anketirani 

niso nikjer izjasnili, da za to porabijo preveč časa, ampak je približno polovica gospodinjstev 

za to porabila ravno prav časa. V notranjsko-kraški regiji pa menijo v največji meri, da 

porabijo premalo časa tako da stike v družini in z drugimi družinskimi člani ter za 

prostovoljne dejavnosti in politične aktivnosti. Da pa nimajo dovolj časa za konjičke in druge 

interesne dejavnosti, so najbolj prepričani v spodnjeposavski regiji. 
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Ocenjujemo lahko le, da glede na podatke v raziskavi obstaja določeno  neravnovesje v tem 

segmentu v slovenskih regijah, vendar ga s statističnimi testi ne moremo posplošiti na celotno 

populacijo. 

 

3.4.4 Družinsko življenje 

 

Pogostost stikov v družini (otroci, starši, sorodniki) ter prijatelji in sosedi ter pogostost 

dejavnosti izven plačane zaposlitve (vzgoja otrok, gospodinjska dela ter skrb za ostarele 

sorodnike ter delovanje v prostovoljnih in dobrodelnih dejavnosti) so dimenzije, ki označujejo 

družinsko življenje. Pogostost stikov z otroci, starši, ter brati in sestrami izkazuje, da je 

družina vrednota v slovenski družbi. V zasavski regiji ima 73,7 % stike z otroci večkrat 

dnevno, v koroški regiji se 62,5 % najmanj tedensko srečuje s svojimi otroci, medtem ko ima 

take stike mesečno ali letno četrtina anketiranih v jugovzhodni regiji (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.31). Povezanost spremenljivk s testom χ
2
 ne moremo izvesti zaradi 8 celic 

v kontingenčni tabeli, kjer so minimalne pričakovane frekvence manjše od vrednosti 5. 

 

S starši se večkrat dnevno srečuje 78,3 % v goriški regiji, najmanj tedensko pa polovica 

anketiranih v zasavski regiji, medtem ko ima v osrednjeslovenski regiji tretjina respondentov 

stike z materjo ali očetom mesečno ali letno (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.32). 

Bivariatne analize za preučitev spremenljivk tudi tu ni možno izvesti zaradi 10 celic v 

kontingenčni tabeli, kjer so minimalne pričakovane frekvence manjše od vrednost 5. 

 

V obalno-kraški regiji se srečuje večkrat dnevno z brati ali sestrami tretjina anketiranih v 

koroški in notranjsko-kraški regiji, dve tretjini respondentov v zasavski regiji ima z brati in 

sestrami tedenske stike, 38,8 % v obalno-kraški regiji pa te stike vzdržuje mesečno ali letno 

(glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.33). Na podlagi statistične značilnosti χ
2
 testa (p-value = 

0,00) lahko z veliko gotovostjo trdimo, da sta spremenljivki povezani, pri tem pa lahko glede 

na vrednost χ
2
 (42,46) sklepamo, da je ta povezanost šibka.  

 

Najbolj pogoste stike s prijatelji in sosedi negujejo v goriški regiji, saj se 78 % srečuje z njimi 

vsakodnevno. Tedensko se srečuje s prijatelji in sosedi 46 % v notranjsko-kraški regiji, 

mesečno ali letno pa se s sosedi ali prijatelji srečuje 18 % anketiranih v gorenjski regiji (glej 
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prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.34). S  χ
2
 testom (p-value = 0,00) smo potrdili, da sta 

spremenljivki povezani, na osnovi vrednosti χ
2
  (47,79) pa sklepamo o šibki povezanosti.  

 

Ugotavljamo, da je v slovenskih regijah pogostost stikov velika, saj srečevanje ni nikjer 

redkeje kot enkrat ali dvakrat mesečno. Najbolj pogoste stike z ožjimi člani imajo v goriški in 

obalno-kraški regiji, ti stiki pa so manj pogosti v osrednjeslovenski regiji, kar je posledica 

doselitve in geografske oddaljenosti. 

 

Vključenost v dejavnosti izven plačane zaposlitve je glede na posamezne spremenljivke 

različna . Dnevno je vključeno v skrb in vzgojo otrok 42,3 % anketiranih v zasavski regiji, 

medtem ko so v spodnjeposavski regiji pri tem najmanj aktivni, saj je pri skrbi in vzgoji otrok 

vključeno 70 % anketiranih mesečno ali letno (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.35). O 

povezanosti spremenljivk lahko na podlagi statistične značilnosti χ
2
 testa (p-value = 0,00) z 

veliko gotovostjo trdimo, da sta spremenljivki povezani, pri tem pa lahko glede na vrednost χ
2
 

(42,17) sklepamo, da je ta povezanost šibka.  

 

V notranjsko-kraški regiji se dnevno loteva kuhanja in gospodinjskih del 76,9 %, medtem ko 

se teh del v pomurski regiji lotevajo najmankrat in sicer 40 % mesečno ali letno (glej prilogo 

1: Sumarnik, tabelo 6.36). Verjetno je dejstvo, da v pomurski regiji manjkrat kuhajo in 

opravljajo manj gospodinjskih del v povezavi s preutrujenostjo, ki je posledica porabljenega 

časa, ki ga preživijo v službi. Preizkus povezanosti spremenljivk s χ
2  

je na osnovi statistične 

značilnosti (p-value = 0,03) utemeljen in na osnovi tega lahko sklepamo, da sta spremenljivki 

povezani, vendar gre zopet za šibko povezanost (χ
2
 = 36,43). 

 

Povprečne vrednosti za pogostost pri skrbi za ostarele ali invalidne sorodnike izkazujejo,da je 

v vseh regijah ta skrb prisotna. Pri teh dejavnosti je dnevno vključenih 13,9 % v koroški 

regiji, tedensko petina anketiranih v notranjsko-kraški, mesečno ali letno pa je vključeno v to 

obliko dejavnosti večina v slovenskih regijah (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.37). Zaradi 

16 celic v kontingenčni tabeli, kjer je minimalna pričakovana frekvenca manjša od 5, 

povezanosti spremenljivk ne moremo testirati. 

 

V prostovoljne in dobrodelne dejavnosti je tedensko vključeno 13,9 % v koroški regiji, 

medtem ko dnevno ne opravlja teh dejavnosti izven plačane zaposlitve približno dva odstotka 
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v povprečju celotne Slovenije. Se pa mesečno ali letno vključuje v takšne dejavnosti večina v 

regijah (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.38). Preizkusa s testom χ
2 

tudi v tem primeru ne 

moremo izvesti, ker ni izpolnjenih pogojev za veljavnost tega statističnega testa. 

 

Raziskovalno podvprašanje: 

Ali sta vlogi moškega in ženske enakomerno porazdeljeni v družini po slovenskih regijah? 

Vlogo moškega in ženske v družini bomo preučili s testom ANOVA in sicer glede na vseh 

osem spremenljivk, ki smo jih analizirali v tem poglavju. Gre za štiri vprašanja glede 

pogostosti stikov z osebami izven gospodinjstva in sicer z otroci, s starši, drugimi sorodniki 

ter prijatelji ali sosedi. 

Tabela 3.3.: Pogostost stikov moških in žensk z osebami izven gospodinjstva  

Q32. V povprečju, če pomislite na ljudi, ki 

živijo izven vašega gospodinjstva, kako pogosto 

imate z njimi neposreden (oseben) stik? dnevno tedensko 

mesečno / 

letno 

Q32.1 Kako pogosto imate neposreden (oseben) stik z otroci? 

moški 31,0 % 41,7 % 46,2 % 

ženske 68,6 % 58,3 % 53,8 % 

p-value = 0,01  

vrednost χ
2 

= 8,94  

Q32.2 Kako pogosto imate neposreden (oseben) stik z mamo ali očetom? 

moški 50,5 % 32,8 % 16,7 % 

ženske 44,2 % 34,5 % 21,3 % 

p-value = 0,33  

vrednost χ
2 

= 2,19  

Q32.3 Kako pogosto imate neposreden (oseben) stik z brati, sestrami ali drugimi 

sorodniki? 
moški 22,2 % 52,9 % 24,9 % 

ženske 19,1 % 58,2 % 22,7 % 

p-value = 0,26  

vrednost χ
2 

= 2,64  

Q32.4 Kako pogosto imate neposreden (oseben) stik s prijatelji ali sosedi? 

moški 60,5 % 29,9 % 9,6 % 

ženske 57,8 % 30,0 % 12,3 % 
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p-value = 0,40  

vrednost χ
2 

= 1,82  

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

S χ
2
 testom smo preverili povezanost spremenljivk spol in pogostost stikov z osebami izven 

gospodinjstva, pri čemer so vse kontingenčne tabele stabilne. Na podlagi statistične 

značilnosti χ
2
 testa (p-value = 0,01) lahko z gotovostjo trdimo, da sta spremenljivki spol in 

pogostost stikov z otroci povezani. Pri vlogi moškega in ženske v družini lahko sklepamo, da 

ima dve tretjini žensk dnevno stike z otroci, medtem ko ta pogostost stikov z otroci velja le za 

tretjino moških. Pri ostalih treh spremenljivkah veljajo ugotovitve iz tabele 3.3 le za vzorec. 

 

Kako pogosto pa so vključeni moški in ženske vključeni v dejavnosti izven njihove plačane 

zaposlitve, pa je razvidno iz tabele 3.4. 

 

Tabela 3.4.: Pogostost vključenost moških in žensk v dejavnosti izven plačane zaposlitve 

Q36. Kako pogosto se vključeno v katero od 

dejavnosti izven vaše plačane zaposlitve? dnevno tedensko 

mesečno / 

letno 

Q36.1 Skrb in vzgoja otrok 

moški 27,5 % 12,9 % 59,6 % 

ženske 36,6 % 11,5 % 51,8 % 

p-value = 0,01  

vrednost χ
2 

= 8,85  

Q36.2 Kuhanje in gospodinjska dela 

moški 27,2 % 32,9 % 39,9 % 

ženske 84,5 % 11,2 % 4,3 % 

p-value = 0,00  

vrednost χ
2 

= 360,65  

Q36.3 Skrb za ostarele / invalidne sorodnike 

moški 3,4 % 5,0 % 91,6 % 

ženske 8,1 % 7,0 % 84,9 % 

p-value = 0,02  

vrednost χ
2 

= 11,76  
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Q36.4 Prostovoljne in dobrodelne dejavnosti 

moški 1,9 % 4,5 % 93,6 % 

ženske 2,0 % 6,2 % 91,8 % 

p-value = 0,49  

vrednost χ
2 

= 1,40  

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Skrb in vzgoja otrok je dejavnost, ki se je redko loti 60 % moških, medtem ko je to neplačano 

opravilo dnevna skrb za 37 % žensk. Na osnovi statistične značilnosti χ
2
 testa lahko z 

gotovostjo trdimo, da  je takšno razmerje glede strukturnih deležev tudi v slovenskih 

družinah. Spremenljivki spol in pogostost za skrb in vzgojo otrok  sta  torej povezani, na 

osnovi vrednosti χ
2
 (8,85) pa lahko ugotovimo, da gre za šibko povezanost. 

 

Na osnovi statističnih značilnosti χ
2
 testa lahko z gotovostjo trdimo, da v slovenskih družinah 

za vsakodnevna kuhinjska in gospodinjska opravila skrbi 84 % žensk, medtem ko se tega 

nikoli ne loti 40 % moških. Spremenljivki spol in pogostost kuhanja in gospodinjskih del sta 

povezani in sicer lahko na osnovi vrednosti χ
2
 (360,65) ugotovimo, da gre za močno 

povezanost (rezidual 98,38 za moške, ki le mesečno ali redkeje opravljajo ta dela). 

 

Spremenljivki spol in skrb za ostarele in invalidne sorodnike sta tudi povezani, kakor izkazuje 

statistični χ
2
 test in sicer gre za šibko povezanost (vrednost χ

2
 = 11,76), največjo vrednost 

popravljenih standardiziranih rezidualov pa izkazujejo moški (5,35) in ženske (3,69) glede na 

pogostost dnevne oskrbe starostnikov ali invalidnih svojcev. 

 

Pri spremenljivki spol in pogostost vključenosti v prostovoljne in dobrodelne dejavnosti pa 

lahko trdimo, da se anketirani v raziskavi 2007 – tako moški kot ženske – skoraj ne 

vključujejo v dnevne ali tedenske dejavnosti prostovoljnih ali dobrodelnih organizacij, temveč 

gre za bolj občasne (mesečne ali letne) aktivnosti.  

 

Glede porazdelitve vloge moškega in ženske v slovenski družbi lahko na osnovi vzorca 

posplošimo na celotno populacijo, da dve tretjini žensk in slaba tretjina moških vzdržuje 

dnevne stike s svojimi otroci, ki živijo izven njihovega gospodinjstva. Pri opravilih izven 

plačane zaposlitve se več kot tretjina ženske dnevno posveča skrbi in vzgoji otrok. To 
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dejavnost pa dnevno opravlja več kot četrtina moških. Kuhanju in gospodinjskim opravilom 

se dnevno posveča 84 % žensk, tedensko pa se vključuje v to dejavnost tretjina moških.  

 

Na osnovi teh ugotovitev lahko sklepamo, da sta vlogi moškega in ženske v slovenskih 

družinah v nekaterih pogledih še vedno neenakomerno porazdeljeni (kuhanje in gospodinjska 

dela), vendar se tako moški kot ženske vključujejo v dejavnosti, ki so v okviru družinskega 

življenja.  

 

3.4.5 Nastanitev in lokalno okolje 

 

V slovenskih regijah je v povprečju nastanitev v lastniških hišah ali stanovanjih v 81,0 %, v 

nepremičninah, ki so obremenjene s hipoteko,  pa prebiva 7,7  % anketirancev (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.39). Gre za strukturo, ki je specifična in se razlikuje od tovrstnih 

povprečnih vrednosti v primerjavi z drugimi državami v EU15 (prva skupina članic), kjer je 

lastniških v letu 2007 samo 40 % stanovanj ali hiš (glej prilogo 1: Sumarnik, sliko 6.1). 

 

Glede na lastništvo v posameznih regijah izkazuje spodnjeposavska regija največji odstotek 

95,2 % lastniških hiš ali stanovanj, ki so brez hipoteke, medtem ko je najmanjše – vendar še 

vedno visoko - v pomurski regiji, kjer je brez hipoteke »samo« 64,5 %, medtem ko jih je 16,1 

% delno že obremenjeno s hipoteko. Iz grafikona 3.10 je razvidna struktura lastništva 

domovanj v slovenskih regijah, kjer v nobeni regiji ni manj kot 60 % domovanj lastniških. 
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Grafikon 3.10.: Struktura lastništva domovanj v slovenskih regijah v letu 2007 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Za povezanost spremenljivk (slovenske regije in lastništvo domovanj)  pravilna uporaba  χ
2
 

testa zaradi 11 pričakovanih frekvenc manjših od 5, ni mogoča. Pri združevanje le v dva 

razreda (lastništvo s hipoteko ter druge oblike) pa je bilo možno izvesti preizkus povezanosti 

spremenljivk in sicer lahko na osnovi statistične značilnosti χ
2
 testa (p-value = 0,00) z veliko 

gotovostjo trdimo, da sta spremenljivki povezani in da ima največ prebivalcev v 

spodnjeposavski regiji v lastništvu (brez hipoteke) svoje stanovanje ali hišo. Vrednost 

popravljenih rezidualov (χ
2 

= 28,01) pa tudi v tem primeru izkazuje, da so med regijami 

majhne razlike (največje razlike so v pomurski in spodnjeposavski regiji). 

 

Kakovost nastanitve je razvidna glede na bivalne razmere, kjer so anketirani opisali stanje 

bivalnih razmer glede šestih pomanjkljivosti (trohnoba v oknih, vratih ali tleh; vlaga ali voda, 

ki pušča skozi stene ali streho; ni notranjega stranišča na izplakovanje s tekočo vodo; ni kadi 

ali tuša; ni prostora za posedanje na vrtu, balkonu ali terasi). Zaradi premalo prostora ima 

težave 26,9 % v notranjsko-kraški regiji, kjer je tudi večji odstotek tistih, ki imajo težave 

zaradi trohnobe v stanovanjih ali nimajo stranišča (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.40). 
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V grafikonu 3.11 je odstotek anketiranih, ki so ocenjevali svoje bivalne razmere glede na 

število pomanjkljivosti – brez težav do skupno pet težav (med respondenti ni namreč nihče, ki 

bi stanoval v bivalnih razmerah, kjer je evidentirano vseh šest pomanjkljivosti).  

 

Grafikon 3.11.: Bivalne razmere in število pomanjkljivosti v stanovanjskih enotah   

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Brez pomanjkljivosti svoje bivalne razmere ocenjuje med 60 % in 69 % anketiranih 

gospodinjstev v večini slovenskih regijah, izjema je le koroška regija, kjer se z eno težavo v 

okviru bivalnih razmerah srečuje 40 % gospodinjstev ter notranjsko-kraška regija.  V slednji  

ima 30,8 % gospodinjstev težave z dvemi pomanjkljivostmi, 15,4 % pa ima v svojih 

domovanjih tri pomanjkljivosti. Več kot štiri težave glede bivalnih razmer pa ima 13,8 % 

anketiranih v zasavski regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.41).  

 

Lokalno okolje ocenjujemo na osnovi šestih spremenljivk: hrup, onesnaženost zraka, 

pomanjkanje dostopa do rekreacijskih ali zelenih površin, kakovost vode iz pipe, kriminal/ 

nasilje/ vandalizem in smeti na cesti. 
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Glede pritoževanja zaradi hrupa nima nobenega razloga 82,8 % anketiranih v zasavski regiji, 

nekaj razlogov je našlo 38,5 % respondentov v notranjsjko-kraški regiji, medtem ko je 19,5 % 

v savinjski regiji izrazilo največ razlogov za hrup (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.42). 

Povezanosti spremenljivk  je izvedena s χ
2
 testom, pri čemer na podlagi statistične značilnosti 

(p-value = 0,00) trdimo, da sta spremenljivki povezani, vrednost popravljenih standardiziranih 

rezidualov pa izkazuje, da so med regijami glede pritoževanja zaradi hrupa majhne razlike (χ
2
 

= 44,08).  

 

Potrjen je pričakovani visoki odstotek pritožb zaradi onesnaženosti zraka v zasavski regiji, 

kjer ima 65,5 % anketiranih veliko razlogov. Nekaj razlogov zaradi onesnaženosti zraka je 

našlo 34,6 % respondentov v savinjski dolini, medtem ko je odsotek tistih, ki nimajo 

nobenega razloga, v ostalih slovenskih regijah visok. Največ, 78,4 % anketiranih v gorenjski 

regiji, nima nobenih razlogov za pritoževanje zaradi onesnaženosti zraka (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.43). Tudi v tem primeru je povezanost spremenljivk dokazana (p-value = 

0,00), pri čemer lahko ugotovimo močno povezanost spremenljivk (regija in pritožbe zaradi 

onesnaženosti zraka) v zasavski regiji, kjer izkazuje vrednost popravljenega standardiziranega 

reziduala 68,29 (skupna vrednost χ
2
 testa znaša 124,08). 

 

V pomurski regiji ima veliko razlogov za pritoževanje glede dostopa do rekreacijskih ali 

zelenih površin16,1 % v pomurski regiji ter odstotek manj v obalno-kraški regiji. Nekaj 

razlogov pa navaja petina anketiranih v zasavski regiji. Nobenega razloga za pritožbe glede 

dostopa do rekreacijskih ali zelenih površin  pa nima 91,2 % respondentov v podravski regiji 

(glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.47). Preizkusa s χ
2
 ni mogoče pravilno uporabiti, saj je 12 

celic v kontingenčni tabeli z minimalnimi pričakovanimi frekvencami manj od 5. 

 

Veliko razlogov za pritoževanje glede kakovosti pitne vode je izrazila skoraj četrtina 

anketiranih v spodnjeposavski regiji in 23 % v pomurski regiji. V obeh regijah se izvaja 

intenzivno obdelovanje kmetijskih površin z zaščitnimi sredstvi, ki so v nekaterih področjih 

prodrla v podtalnico, kar je verjetno pripomoglo k  poslabšanju kakovosti pitne vode. Nekaj 

razlogov za pritoževanje nad pitno vodo v lokalnem okolju je našlo 41 % anketiranih v 

zasavski regiji, pričakovano nobenega razloga pa nima 87 % v gorenjski regiji (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.45). Preizkusa povezanosti spremenljivk ne moremo izvesti, saj ne 

moremo zadostiti pravilu za uporabnost χ
2
. 
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Največ razlogov za pritožbe zaradi kriminala, nasilja ali vandalizma je našlo 15,8 % 

prebivalcev v savinjski regiji, nekaj razlogov pa dve petini anketiranih v notranjsko-kraški in 

jugovzhodni regiji. Nobenega razloga za takšne pritožbe nima 88,9 % anketiranih v koroški 

regiji, visok odstotek nad 86 % pa tudi v podravski in goriški regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 6.46). Tudi v tem primeru ni možno izvesti statističnih testov, saj je osem celic v 

kontingenčni tabeli z minimalnimi pričakovanimi frekvencami, manjšimi od pet. 

 

V obalno-kraški ter zasavski regiji imajo veliko razlogov za pritoževanje nad smeti na cestah 

v lokalnem okolju, kot ocenjuje 13 % oz. 14 % anketiranih. Nekaj pritožb je našlo 57,7 % v 

notranjsko-kraški regiji, sledi pa 44 % anketiranih v obalno-kraški regiji. Verjetno je to 

povezano s slabšo organizirano gospodarsko javno službo, lahko pa je tudi posledica močnih 

vetrov v tem delu Slovenije. Nobenega razloga zaradi pritoževanja nad smetmi na cestah pa 

nima 88,9 % spet v koroški regiji ter 83,8 % v podravski regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 6.47). Povezanosti spremenljivk je izvedena s χ
2
 testom, pri čemer lahko na podlagi 

statistične značilnosti (p-value = 0,00) trdimo, da sta spremenljivki povezani in sicer gre za 

največjo povezanost v notranjsko-kraški, obalno-kraški ter podravski regiji. Vrednost 

popravljenih standardiziranih rezidualov izkazuje, da so med regijami glede pritoževanja 

zaradi smeti na cesti majhne razlike (χ
2
 = 82,81). 

 

Raziskovalno podvprašanje: 

Ali je splošna kakovost nastanitve enaka po slovenskih regijah? 

 

Kakovost nastanitve po slovenskih regijah je razvidna iz tabel 3.5, 3.6 in 3.7, v katerih je tudi 

označeno, kadar ni mogoče posplošiti stanja na celotno populacijo ( ni pogojev za χ
2
 test). 

 

Tabela 3.5.: Lastništvo stanovanjskih enot 

Nastanitev in lokalno okolje 
max min povprečje 

Slovenija 

Q16. Lastništvo stanovanjskih enot    

lastništvo brez hipoteke: spodnjeposavska regija 95,2 %   

lastništvo brez hipoteke: pomurska regija  64,5 %  

   81,1 % 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 
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Kot smo že omenili, je največji odstotek lastniških stanovanskih enot v spodnjeposavski 

regiji, vendar pa imajo v tej regiji glede bivalnih razmer tudi največ težav zaradi vlage ali 

vode, ki pušča skozi streho in stene. Najmanjši odstotek lastništva pa je v pomurski regiji. 

 

Iz tabele 3.6 so razvidne pomanjkljivosti, ki so v največjem obsegu evidentirane med 

respondenti in sicer imajo precej slabše bivalne razmere v notranjsko-kraški regiji. V tej regiji 

je največji odstotek tistih, ki jim primankuje prostora, potem imajo ti isti težave s trohnobo v 

oknih, tleh ali vratih. V goriški regiji pa imajo s pomanjkanjem prostora in trohnobo v oknih, 

tleh ali vratih najmanj težav.  Polovica anketiranih v koroški regiji pa nima  prostora za 

posedanje na vrtu, balkonu ali terasi. 

 

Tabela 3.6.: Bivalne razmere in število težav glede na šest možnih pomanjkljivosti 

Q17. Bivalne razmere in odstotek tistih, ki imajo  

težave glede na šest možnih pomanjkljivosti 
max min 

povprečje 

Slovenija 

Q17.1 Pomanjkanje prostora   13,5 % 

notranjsko kraška-regija 26,9 %   

goriška regija  8,5 %  

Q17.2 Trohnoba v oknih, vratih ali tleh   10,2 % 

notranjsko-kraška regija 38,5 %   

goriška regija  5,1 %  

Q17.3 Vlaga ali voda, ki pušča skozi streho ali stene   12,6 % 

spodnjeposavska regija 28,6 %   

podravska regija  8,1 %  

Q17.4 Ni notranjega stranišča na izplakovanje  - ni χ
2
    1,8 % 

notranjsko-kraška regija 19,2 %   

več regij   0,0 %  

Q17.5 Ni kadi ali tuša – ni χ
2
    1,4 % 

notranjsko-kraška regija 7,7 %   

več regij  0,0 %  

Q17.6 Ni prostora za posedanje (vrt, balkon, terasa)   17,4 % 

koroška regija 50,0 %   

več regij  0,0 %  

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 
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Slabše okoliščine v lokalnem okolju so razvidne iz tabele 3.7. V savinjski dolini ima petina 

prebivalcev veliko razlogov za pritoževanje nad hrupom v okolju, kjer živijo. Onesnaženost 

zraka pa je najbolj pereča v zasavski regiji za dve tretjini prebivalcev, za 15 % prebivalcev  

obalno-kraške regije pa predstavljajo smeti na cesti velik problem v okolju Ostali strukturni 

deleži pri spremenljivkah veljajo le za vzorec in ne za populacijo. 

 

Tabela 3.7.: Lokalno okolje in razlogi za pritoževanje nad problemi v okolju 

Q54. Razlogi za pritoževanje nad problemi v okolju  max min povprečje 

Slovenija 

Q54.1 Hrup   11,6  % 

savinjska regija 19,5 %   

zasavska regija  3,4 %  

Q54.2 Onesnaženost zraka   12,1  % 

zasavska regija 65,5 %   

obalno-kraška  0,0 %  

Q54.3 Pomanjkanje rekreacijskih površin– ni  χ
2
   6,0 % 

pomurska regija  16,1 %   

podravska regija  2,5 %  

Q54.4 Kakovost pitne vode v lokalnem okolju – ni χ
2
   6,6 % 

spodnjeposavska regija 23,8 %   

koroška regija  0,0 %  

Q54.5 Kriminal, nasilje ali vandalizem – ni χ
2
   6,8 % 

savinjska regija 15,8 %   

goriška regija  1,7 %  

Q54.6 Smeti na cesti v lokalnem okolju   7,3 % 

obalno-kraška regija 14,8 %   

gorenjska regija  1,9 %  

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Na raziskovalno podvprašanje glede enakosti kakovosti nastanitve v slovenskih regijah lahko 

odgovorimo, da je ta različna. Opazna je slabša kakovost nastanitve v notranjsko-kraški regiji. 

V spodnjeposavski regiji je visok odstotek lastništva stanovanjskih enotah, kjer  pa imajo 

težave zaradi vode in vlage, ki pušča skozi strehe ali stene. Pritožbe zaradi onesnaženosti 

zraka so najbolj očitne v zasavski regiji, kjer dve tretjini anketiranih izpostavlja to kot zelo 

velik problem.  
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3.4.6 Zdravje in zdravstveno varstvo 

 

Po podatkih iz raziskave ugotavljamo, da je povprečna vrednost ocene zdravja v Sloveniji 

glede na mersko lestvico od 1 do 5 ([1] zelo dobro, [5] zelo slabo) v višini  2,43. Razvidno je, 

da ocenjujejo svoje zdravstveno stanje z najvišjo povprečno vrednostjo anketirani prebivalci v 

jugovzhodni regiji (2,13), medtem ko svoje zdravje najslabše (2,76) pa še vendar zadovoljivo 

ocenjujejo v obalno-kraški regiji ( glej prilogo1: Sumarnik, tabelo 6.48). Iz grafikona 3.12 so 

razvidne povprečne vrednosti ocene zdravja v slovenskih regijah v letu 2007. 

 

Grafikon 3.12.: Ocena zdravja 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Glede kakršnih koli kroničnih fizičnih ali psihičnih zdravstvenih težav, bolezni ali 

invalidnosti so se anketirani prebivalci po slovenskih regijah opredelili precej različno (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.49). V Sloveniji je od vseh anketiranih prebivalcev 31% 

takšnih, ki imajo kronično fizično ali psihično zdravstveno težavo. Najmanjša prisotnost 

kroničnih bolezni je v koroški regiji (14,3 %), medtem ko je največ kroničnih bolezni pri 

anketiranih v posavski regiji (59,5 %). V obalno-kraški regiji anketirani ocenjujejo svoje 
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zdravje splošno kot najslabše v Sloveniji, vendar ne bolehajo za kroničnimi bolezni bolj kot v 

drugih regijah.  

 

Iz grafikona 3.13 je razvidno, da je prisotnost kroničnih bolezni v slovenskih regijah zelo 

različna, najvišja stopnja je v spodnjeposavski regiji. Prebivalci te regije so tudi pri oceni 

svojega zdravja slabše ovrednotili splošno stanje. Ni pa tako v obalno-kraški regiji, kjer so 

verjetno pri slabši oceni zdravja (gre za 38,9 % kroničnih bolnikov) anketirani upoštevali tudi 

druge subjektivne vplive. 

 

Grafikon 3.13.: Kronične fizične ali psihične bolezni, težave ali invalidnosti 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Svoje počutje v zadnjih dve tednih najbolje ocenjujejo anketiranci v obalno-kraški regiji - bili 

so veseli in dobre volje, mirni in sproščeni, aktivni in polni energije,  njihovo življenje pa je 

polno stvari, ki jih zanima (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.50 , 6.51, 6.52 in tabelo 6.54).  
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Najbolj sveži in spočiti so se v zadnjih dveh tednih zbujali v podravski regiji (39,6 %), 

malenkost manj pa je bilo zopet tistih iz obalno-kraške regije in sicer se sveže in spočito zbuja 

večino časa 38,9 % respondentov v tej regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.53). 

 

Pri teh spremenljivkah smo izvedli preizkus povezanosti spremenljivk, zato lahko  na podlagi 

statistične značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,04) z veliko gotovostjo trdimo, da je v obalno-

kraški regiji največ prebivalcev, ki so večino časa veseli in dobre volje, več kot polovico časa 

so tako razpoloženi v jugovzhodni regiji, manj kot polovico časa pa so veseli in dobre volje 

(vendar ne žalostni in slabe volje) v notranjsko-kraški regiji. Vrednost statističnega χ
2
 testa (χ

2
 

= 34,12) izkazuje, da so med regijami majhne razlike, saj gre za podatke o dveh trditvah v 

dvanajstih regijah. Potrebno pa je še omeniti, da je statistična značilnost zelo blizu vrednosti 

0,05 in sicer znaša p-value = 0,04778 (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.50). 

 

S testom χ
2 

smo preverili odvisnost počutja v zadnjih dveh tednih (miren in sproščen) ter 

slovenskih regij. Na podlagi statistične značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,00) lahko z veliko 

gotovostjo trdimo, da je v obalno-kraški regiji največ prebivalcev, ki so bili v zadnjih dveh 

tednih večino časa mirni in sproščeni, več kot polovico časa je mirno in sproščeno dve petini 

prebivalcev savinjski, manj kot polovico časa pa polovica v notranjsko-kraški regiji. Vrednost 

statističnega χ
2
 testa (χ

2
 = 51,82) izkazuje, da so tudi v tem primeru med regijami majhne 

razlike (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.51). 

 

Vrednost statistične značilnosti χ
2 

testa izkazuje, da je med spremenljivkama povezanost ter 

da obstaja vsaj med dvema regijama statistično značilna razlika. Na osnovi χ2 testa in 

statistične značilnosti (p-value = 0,00) lahko z gotovostjo trdimo, da je v obalno-kraški regiji 

največ prebivalcev, ki so večino časa aktivni in polni energije, več kot polovico časa je 

aktivno in polno energijo več kot dve petini prebivalcev v koroški regiji, manj kot polovico 

časa pa je bil aktiven in energičen vsak šesti v notranjsko-kraški regiji. Tudi tu vrednost 

statističnega χ
2
 v višini 48,74 izkazuje, da so med regijami majhne razlike (glej prilogo 1: 

Sumarnik, tabelo 6.52). 

 

Na podlagi statistične značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,00) lahko z veliko gotovostjo trdimo, da 

je v obalno-kraški regiji največ prebivalcev, ki so večino časa zjutraj sveži in spočiti, več kot 

polovico časa so tako razpoloženi v koroški regiji, manj kot polovico časa pa se zbujajo sveži 
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in spočiti spet v notranjsko-kraški regiji.  Vrednost testa (χ
2
 = 43,23) izkazuje, da so med 

regijami majhne razlike, saj gre tudi tu za podatke o treh trditvah v dvanajstih regijah (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.53). 

 

S testom χ
2 

smo preverili odvisnost počutja v zadnjih dveh tednih (anketirani so bili vprašani, 

če je njihovo vsakodnevno življenje polno zanimivih stvari) glede na slovenske regije. Na 

podlagi statistične značilnosti χ
2 

testa (p-value = 0,00) lahko z veliko gotovostjo trdimo, da je 

v obalno-kraški regiji največ prebivalcev, ki so menili, da je večino časa njihovo življenje 

polno stvari, ki jih zanimajo.  Več kot polovico časa je to občutila dobra polovica prebivalcev 

v notranjsko-kraški regiji, dve petini prebivalcev v savinjski regiji pa poredko občuti, da je 

življenje polno stvari, ki jih zanima. Vrednost statističnega χ
2
 testa (χ

2
 = 53,58) izkazuje, da 

so tudi v tem primeru med regijami majhne razlike (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.54). 

 

Kakovost  zdravstvenega varstva je opredeljena s štirimi oteževalnimi dejavniki: 

oddaljenost do zdravnikove ordinacije bolnice, zdravstvene ustanove, potem čakalne dobe do 

dneva pregleda, čakalnega časa na dan pregleda ter stroškov obiska pri zdravniku.  

 

Pri oteževalnih dejavnikih so se v notranjsko-kraški regiji najbolj jasno izrekli o vseh štirih 

spremenljivkah kot zelo oteževalnih. Glede oddaljenosti  meni  tej regiji dve tretjini 

anketiranih, da je oddaljenost zelo oteževalni dejavnik, medtem ko je 92 % v zasavski regiji 

mnenja, da to sploh ni oteževalni dejavnik (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.55). 

Statističnega testa odvisnosti spremenljivk ni mogoče izvesti zaradi neizpolnjevanja pogojev 

za izvedbo χ
2
 testa. 

 

Čakalna doba do dneva pregleda je zelo oteževalni dejavnik za vse anketirane v notranjsko-

kraški regiji (gre za 26 anketiranih v tej regiji), medtem ko se je dve tretjini anketiranih v 

zasavski regiji  zopet izjasnilo, da to ni oteževalni dejavnik (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 

6.56). Pri izračunu teoretičnih frekvenc tokrat ni vrednosti, manjših kot 5, saj se je v 

notranjsko-kraški regiji enotno izreklo pri o enem vprašanju celotno število anketiranih. Ker 

menimo, da je to potrebno upoštevati, nismo nadaljevali z izračunom odvisnosti spremenljivk. 

Čakalni čas na dan pregleda je zopet zelo oteževalni dejavnik za večino anketiranih v 

notranjsko -kraški regiji, v podravski regiji pa je dve tretjini anketiranih prepričano, da to ni 

oteževalni dejavnik (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.57).  
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Povezanost spremenljivk smo preizkusili s χ
2
 testom in na osnovi statistične značilnosti (p-

value = 0,00)  lahko z veliko gotovostjo trdimo, da sta spremenljivki povezani, močna 

povezanost je predvsem v notranjsko-kraški regiji, kjer je vrednost reziduala 75,73. Vrednost 

χ
2 

testa (152,39) izkazuje, da gre za do sedaj največjo razliko vrednosti standardiziranih 

rezidualov in s tem tudi največjo razliko med regijami. 

 

Kot zadnji oteževalni dejavnik so stroški obiska pri zdravniku, kjer je zopet v notranjsko-

kraški regiji največji odstotek tistih, ki menijo, da je to zelo oteževalni dejavnik (66,7 %), v 

koroški regiji pa meni 97 % respondentov, da stroški obiska pri zdravniku niso oteževalni 

dejavnik (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.58). Preizkusa s χ
2
 ni mogoče pravilno uporabiti, 

ker ni izpolnjen pogoj za veljavnost statističnega testa. 

 

Raziskovalno podvprašanje: 

Ali ženske in moški v slovenskih regijah različno ocenjujejo svoje zdravje? 

 

Postavimo dvosmerno zastavljeno hipotezo, da je ocena zdravja žensk v povprečju drugačna 

kot ocena, s katero merijo svoje zdravje moški. Pri pregledu anketiranih glede na spol je 

povprečna ocena zdravja pri moških in ženskah v letu 2007 različna, kot je razvidno iz 

grafikona 3.14.  

 

Samo v pomurski in zasavski regiji moški ocenjujejo svoje zdravje slabše kot ženske, v 

ostalih desetih regijah pa so ženske tiste, ki so svoje zdravje ocenile slabše. Tudi v večini 

evropskih držav ženske svoje zdravje ocenjujejo slabše kot moški. Največja razlika v oceni 

zdravja med ženskami (2,87) in moškimi (1,90) je v notranjsko-kraški regiji ter v jugovzhodni 

regiji, kjer so ženske ocenile svoje zdravje z 2,52 in moški 1,68. Najbolj pa so se približali pri 

svoji oceni zdravja moški (2,60) in ženske (2,64) v goriški regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, 

tabelo 6.59). 
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Grafikon 3.14.: Povprečne vrednosti za oceno zdravja glede na spol po slovenskih regijah 

 
Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

 

S T-testom za dva neodvisna vzorca bomo preverili, ali je povprečna vrednost iste 

spremenljivke v eni skupini enot različna od povprečne vrednosti v drugi skupini enot (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.60).  

 

Veljavnost T-testa preverimo glede na porazdelitev numerične spremenljivke ter glede na 

homogenost varianc. Vrednosti koeficientov sploščenosti in asimetričnosti so v mejah med +1 

in -1, statistična značilnost Levenovega testa pa je 0,2977 (Pr>F). Predpostavka o 

homogenosti varianc drži in lahko sklepamo, da se varianca v skupini moških ne razlikuje od 

variance v skupini žensk. Na osnovi T-testa za neodvisna vzorca lahko s 5 % stopnjo tveganja 

(p-value = 0,00) sklepamo iz vzorca na populacijo, da ženske v povprečju slabše (2,53) 

ocenjujejo svoje zdravje kot moški (2,30).  

 

Na raziskovalno podvprašanje, ali v slovenskih regijah ženske in moški različno ocenjujejo 

svoje zdravje, lahko pritrdimo. 
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3.4.7 Kakovost družbe 

 

V segmentu kakovosti družbe gre za štiri sklope vprašanj. Anketirani so ocenili zaupanje v 

ljudi, morebitne nestrpnosti med različnimi družbenimi, rasnimi, etničnimi in verskimi 

skupnosti, potem zaupanje v politične institucije (slovenski parlament, vlada in politične 

stranke) ter kakovost javnih storitev. V okviru slednjega so anketirani ocenjevali kakovost 

zdravstvenih storitev, izobraževalnega sistema, javnega prevoza, varstva otrok, nege starejših 

ljudi ter državnega pokojninskega sistema. 

 

Bistveno za oceno kakovosti družbe je zaupanje v ljudi, kjer ugotavljamo med posameznimi 

regijami velike razlike. V notranjsko-kraški regiji je tako evidentirano največje nezaupanje v 

ljudi (3,58) medtem ko je največje zaupanje v ljudi izrazila skupina anketiranih iz obalno-

kraške regije (6,35) (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.61). Povprečna stopnja zaupanja v 

ljudi v državah, članicah EU, znaša 5,2 (Second European Quality of Life Survey, 2007, str. 

55). V grafikonu 3.15 so razvidne povprečne vrednosti po posameznih regijah. 

 

Grafikon 3.15.: Povprečne vrednosti zaupanja v ljudi  

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 
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Nestrpnost med različnimi družbenimi skupinami ocenjujejo po regijah različno. Da 

obstaja nestrpnost med revnimi in bogatimi, ocenjuje 76,9 % anketiranih v notranjsko-kraški 

regiji, da pa ni čutiti nobene nestrpnosti med njimi, meni 12,1 % v jugovzhodni regiji (glej 

prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.62). To je razvidno tudi iz grafikona 3.16. 

Grafikon 3.16.: Povprečne vrednosti za  nestrpnost med revnimi in bogatimi 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

Da je veliko nestrpnosti med ljudmi na vodilnih položajih in delavci, meni zopet največ 

respondentov v notranjsko-kraški regiji, medtem ko med tema družbenima skupinama ne vidi 

nobene nestrpnosti 16,7 % v spodnjeposavski regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.63). 

 

Veliko nestrpnosti med različnimi rasnimi in etničnimi skupinami ocenjuje 37,8 % v 

gorenjski regiji, medtem ko  16 % v notranjsko-kraški regiji meni, da na tem področju ni 

nobene nestrpnosti. Zanimivo pa je, da med rasnimi in etničnimi skupinami nekaj nestrpnosti 

ugotavlja 77,8 % v koroški regiji(glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.64).  

 

Največ nestrpnosti med različnimi verskimi skupinami ocenjuje tretjina anketiranih v 

gorenjski regiji, medtem ko zopet tretjina v podravski regiji med različnimi verskimi 

0,00% 

20,00% 

40,00% 

60,00% 

80,00% 

m
er

sk
a 

le
st

v
ic

a 
1

 -
1

0
 

Q25.1 Nestrpnost med revnimi in bogatimi 

veliko nestrpnosti nekaj nestrpnosti nobene nestrpnosti 



 

 87 

 

skupinami ne vidi opazi nobene nestrpnosti. Da pa obstaja nekaj nestrpnosti med različnimi 

verskimi skupinami, meni 80,6 % v koroški regiji (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.65).  

Pri povezanosti spremenljivk med slovenskimi regijami in nestrpnostjo smo lahko pravilno 

izvedli statistični test za nestrpnost med različnimi rasnimi in etničnimi skupinami ter 

nestrpnost med različnimi verskimi skupinami.  

 

Povezanost spremenljivk regija in nestrpnost med različnimi rasnimi in etničnimi skupinami 

smo na osnovi s χ
2
 testa  ter na osnovi statistične značilnosti (p-value = 0,00)  potrdili, saj sta 

spremenljivki povezani, pri čemer vrednost χ
2 

testa (36,21) izkazuje, da gre majhne razlike 

med regijami. 

 

Spremenljivki regija in nestrpnost med različnimi verskimi skupinami sta povezani, na osnovi 

statistične značilnosti χ
2
 testa (p-value = 0,00) lahko z veliko gotovostjo trdimo, da v 

gorenjski regiji največji delež prebivalstva meni, da obstaja nestrpnost med različnimi 

verskimi skupinami, v podravski regiji pa so mnenja, da med temi družbenimi skupinami ni 

nobene nestrpnosti. Vrednost standardiziranih rezidualov izkazuje, da so razlike med regijami 

tudi v tem primeru majhne (χ
2
 = 47,44) 

 

Zaupanje v institucije anketirani ocenjujejo z mersko lestvico od 1 [sploh ne zaupajo] do 10 

[popolnoma zaupajo]. Povprečne vrednosti so tudi v tem delu različne glede na posamezne 

regije. Najmanjše zaupanje v slovenski parlament je v obalno-kraški regiji (3,42), medtem ko 

v to institucijo najbolj verjamejo v pomurski regiji (4,34) (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 

6.66).  

 

V pomurski regiji je tudi zaupanje v vlado največje (4,81), medtem  ko so najmanj zaupljivi 

do nje v notranjsko-kraški regiji, kjer so anketirani bolj kritični, kot smo občutili že skozi 

raziskovalno nalogo (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.67). 

 

Največje zaupanje v politične stranke imajo v spodnjeposavski regiji (5,48), kjer je ta 

koeficient tudi največji med povprečnimi vrednostmi zaupanja v institucije, ki so razvidne iz 

grafikona 3.17. Najmanj pa zaupajo političnim strankam v koroški regiji (3,37), kar 

predstavlja obenem tudi najmanjši koeficient pri teh  spremenljivkah glede zaupanja v 

institucije (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.68).  
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Grafikon 3.17.: Zaupanje v politične institucije 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 

 

Pri povezanosti med posameznimi spremenljivkami glede zaupanja v institucije ugotavljamo, 

da tisti, ki ne zaupajo v slovenski parlament, manj zaupajo tudi vladi (koeficient 0,79). 

Zmerna povezanost (koeficient 0,61) pa je tudi med spremenljivkama, ki izkazujeta zaupanje 

v parlament in politične stranke (glej prilogo 1: Sumarnik, tabelo 6.69) 

 

Za kakovost družbe je ob zaupanju v ljudi, morebitnim nestrpnostim med družbenimi 

skupinami ter zaupanju v politične institucije pomembna tudi  kakovost javnih storitev 

(zdravstvene storitve, izobraževalni sistem, javni prevoz, varstvo otrok, nega starejših ljudi ter 

državni pokojninski sistem). 

 

Kakovost javnih storitev (na lestvici od 1 [slaba kakovost] do 10 [zelo visoka kakovost]) 

ocenjujejo v Sloveniji v posameznih regijah precej različno (glej  prilogo 1: Sumarnik, tabelo 

6.70). Slabšo kakovost vseh javnih storitev, ki jih v anketi opredeljujemo, so ocenili v 

povprečju (spet) v notranjsko-kraški regiji, z izjemo kakovosti storitev glede nege starejših 
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ljudi. To so slabše ocenili v gorenjski regiji. Najbolj zadovoljni s kakovostjo javnih storitev so 

v spodnjeposavski regiji, z izjemo varstva otrok. S kakovostjo teh storitev so najbolj 

zadovoljni v podravski regiji (8,00), kar je tudi najvišja ocena javnih storitev glede na 

anketirance v slovenskih regijah. 

 

Anketirani v slovenskih regijah so najmanj zadovoljni z državnim pokojninskim sistemom 

(3,47 v notranjsko-kraški regiji), najvišje ocenjena kakovost javnih storitev pa je  že rečeno 

varstvo otrok v podravski regiji. Pri korelacijskem testu odvisnosti med spremenljivkami smo 

ugotovili, da med njimi ni izrazite korelacije.  

 

Iz grafikona 3.18 so razvidne različne povprečne vrednosti zadovoljstva s kakovostjo javnih 

storitev in kot že omenjeno skozi vsebino tega dela, so najbolj kritični anketirani v 

notranjsko-kraški regiji, najnižje ocenjena javna storitev pa je državni pokojninski sistem. 

 

Grafikon 3.18.: Kakovost javnih storitev 

 

Vir: Rudar Neral, raziskava EQLS (2007) 
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Ali je stopnja zaupanja v ljudi in politične institucije po slovenskih regijah bistveno drugačna 

od povprečnega zaupanja v Sloveniji? 

 

Razlike v stopnji zaupanja v ljudi glede na povprečno stopnjo zaupanja v Sloveniji bomo 

preučili s testom ANOVA. Numerična spremenljivka zaupanje v ljudi je približno normalno 

porazdeljena. Statistična značilnost Levenovega testa znaša 0,12 (razvidno iz slike 3.4), kar 

pomeni, da predpostavka o homogenosti varianc drži in se variance glede na posamezne regije 

ne razlikujejo.  

 

Slika  3.4.: Levenov test za spremenljivko zaupanje v ljudi 

> leveneTest(SN6299Slovenija$q23zaupanje_v_ljudi,  

+   SN6299Slovenija$regije_slovenija, center=median) 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

       Df F value Pr(>F) 

group  11  1.4999 0.1259 

      897                

Vir: Rudar Neral, Izračun po vnosu podatkov v R commander (2013) 

 

Enosmerna analiza variance predpostavlja homogenost varianc med skupinami (regijami) in z 

ANOVA testom lahko nadaljujemo. Iz analize variance (slika 3.5) ugotavljamo, da so 

povprečne stopnje zaupanja v ljudi po slovenskih regijah med 3,58 (notranjsko-kraška regija) 

do 6,35 (obalno-kraška regija). Ker je statistična značilnost  testa (Pr(>F) manjša od 0,05, je 

možno sklepati iz vzorca na celotno populacijo.  

 

Slika  3.5.: ANOVA test za spremenljivki zaupanje v ljudi in regije 

> AnovaModel.2 <- aov(q23zaupanje_v_ljudi ~ regije_slovenija,  

+   data=SN6299Slovenija) 

> summary(AnovaModel.2) 

                  Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

regije_slovenija  11    203  18.492   4.511 1.14e-06 *** 

Residuals        897   3677   4.099                      

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  
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126 observations deleted due to missingness 

> numSummary(SN6299Slovenija$q23zaupanje_v_ljudi ,  

+   groups=SN6299Slovenija$regije_slovenija, statistics=c("mean", "sd")) 

                                 mean        sd   data:n     data:NA 

‘si pomurska’            5.816327  2.098347      49        14 

‘si podravska’           5.860140  1.915840     143       17 

‘si koroska’               4.870968  1.727077      31         5 

‘si savinjska’               5.312000  1.863988     125        8 

‘si zasavska’                5.642857  1.496026      28         1 

‘si spodnjeposavska’        5.742857  2.132974      35         7 

‘si gorenjska’               5.866667  1.903279      90        14 

‘si notranjsko-kraska’      3.583333  1.976309      24         2 

‘si goriska’                 5.849057  2.187343      53         6 

‘si obalno-kraska’          6.355556  2.346715      45         9 

‘si jugovzhodna slovenija’  5.576271  1.993121      59        10 

‘si osrednjeslovenska’      6.052863  2.181342     227       33 

Vir: Rudar Neral, Izračun po vnosu podatkov v R commander (2013) 

 

Na osnovi ANOVA testa lahko odgovorimo na raziskovalno vprašanje in potrdimo, da je 

stopna zaupanja v ljudi po slovenskih regijah različna in sicer ljudem bolj zaupajo v obalno-

kraški regiji, najbolj nezaupljivi pa so prebivalci notranjsko-kraške regije.  

 

Razlike v stopnji zaupanja v politične institucije – slovenski parlament, vlado in politične 

stranke -  bomo ravno tako preučili s testom ANOVA.   

Numerična spremenljivka zaupanje v slovenski parlament je glede na koeficiente sploščenosti 

in asimetričnosti normalno porazdeljena. Statistična značilnost Levenovega testa znaša 0,00 

(razvidno iz slike 3.6), kar pomeni, da predpostavka o homogenosti varianc ne drži in so 

variance glede na posamezne regije razlikujejo.  

 

Slika  3.6.: Levenov test za spremenljivki zaupanje v slovenski parlament in regije 

> leveneTest(SN6299Slovenija$q27.1zaupanje_slovenski_parlament,  

+   SN6299Slovenija$regije_slovenija, center=median) 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

        Df F value    Pr(>F)     

group   11  4.5213 1.046e-06 *** 

1003 

 Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1                     

Vir: Rudar Neral, Izračun po vnosu podatkov v R commander (2013) 
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Enosmerna analiza variance predpostavlja homogenost varianc med skupinami (v našem 

primeru regijami), zato v tem primeru ne moremo zadostiti temu pogoju in ANOVA testa ne 

izvedemo, ker bi bili rezultati zavajajoči. 

 

Porazdelitev numerične spremenljivke zaupanje v vlado ocenjujemo kot normalno 

porazdeljeno, z Levenovim testom (0,00) pa smo zopet ugotovili, da predpostavka o 

homogenosti varianc ne drži in se variance glede na posamezne regije razlikujejo. 

 

Slika  3.7.: Levenov test za spremenljivki zaupanje v vlado in regije 

> leveneTest(SN6299Slovenija$q27.5zaupanje_vlada,  

+   SN6299Slovenija$regije_slovenija, center=median) 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

       Df F value    Pr(>F)     

group  11  3.6151 4.958e-05 *** 

      997                       

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Vir: Rudar Neral, Izračun po vnosu podatkov v R commander (2013) 

 

Spremenljivka zaupanje v politične stranke je sicer normalno porazdeljena, statistična 

značilnost Levenovega testa (0,00) pa je razvidna iz slike 3.8 in izkazuje, da se variance med 

posameznimi slovenskimi regijami razlikujejo, zato predpostavka o homogenosti varianc ne 

drži. Nadaljevanje enosmerne analize variance ni možna, ker ni izpolnjen eden od pogojev. 

 

Slika  3.8.: Levenov test za spremenljivki zaupanje v politične stranke in regije 

> leveneTest(SN6299Slovenija$q27.6politicne_stranke,  

+   SN6299Slovenija$regije_slovenija, center=median) 

Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median) 

       Df F value  Pr(>F)   

group  11  1.9751 0.02807 * 

      786                   

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

Vir: Rudar Neral, Izračun po vnosu podatkov v R commander (2013) 
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Pri vprašanju glede stopnje zaupanja v politične institucije ne moremo podati odgovora, saj 

nismo izvedli enosmerne analize variance, ker ni zagotovljene homogenosti varianc med 

regijami in v nadaljevanju ni mogoče sklepati iz vzorca na celotno populacijo. 

 

Pri tem raziskovalnem vprašanju lahko potrdimo torej le različne stopnje zaupanja v ljudi med 

posameznimi slovenskimi regijami. 

 

3.5 Preverjanje hipotez 

 

Na podlagi ankete in odgovorov smo želeli odgovoriti na glavno raziskovalno vprašanje: »Ali 

obstajajo razlike v kakovosti življenja v slovenskih regijah in če da, na katerih področjih 

so največje?« ter pridobljene podatke analizirali z uporabo statističnega programa R 

commander. Pri tem smo pri odgovorih na podvprašanja prišli do naslednjih ugotovitev. 

 

Slovenske regije so različne po strukturi in številu prebivalstva, naseljenosti, velikosti 

kmetijskih gospodarstev, vrsti storitvenih ali proizvodnih dejavnosti, odstotkih brezposelnih, 

stopnji izobrazbe, okolju in vrsto drugih kriterijev. Nas pa so v analizi podatkov zanimale 

predvsem razlike, ki so se nanašale na vsako od posameznih sedmih področij glede na 

dvanajst slovenskih regij. Raziskava in statistični testi so pokazali, da obstajajo razlike v 

kakovosti življenja v slovenskih regijah, ki smo jih povzeli v naslednje trditve: 

 

I. dohodek, življenjski standard in pomanjkanje 

V dohodkih gospodinjstev po posameznih slovenskih regijah obstajajo razlike: čeprav je višje 

povprečje prihodkov v regijah zahodne Slovenije, nižje pa  v regijah vzhodne Slovenije, tega 

ni možno posplošiti. Zanimivo je, da je v raziskavi na vprašanje o svojih prihodkih odgovorilo 

le 534 anketiranih, torej je 501 odgovor manj glede na skupno število anketiranih. Seveda  to 

postavlja svojevrsten dvom v rezultate analize glede povezanosti ostalih spremenljivk z višino 

prihodkov. V primeru namreč, da so imeli ti anketirani izrazito visoke ali pa nizke dohodke, 

bi bila finančna slika gospodinjstev v slovenski regiji drugačna. Pri ugotovitvah na osnovi teh 

razpoložljivih podatkov so dohodkovno najbolj šibki prebivalci v spodnjeposavski regiji, tem 

pa sledijo notranjsko-kraška, obalno-kraška in goriška regija. Zanimivo je, da finančno 

zmožnost v svojih gospodinjstvih ocenjujejo kot slabšo tudi v gorenjski regiji navkljub 

največjim povprečnim mesečnim prihodkom (tu lahko omenimo spet zadržek glede števila 
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anketiranih, ki niso podali odgovora o višini neto prihodkov). Največ gospodinjstev v 

notranjsko-kraški regiji s finančno pomočjo in pomočjo v obliki hrane pomaga več kot 

polovici gospodinjstev v tej regiji, ki tudi v povprečju izkazuje nizke prejemke. Najmanj 

tovrstne pomoči pa dajejo gospodinjstva v pomurski regiji. V obalno-kraški regiji si slabi dve 

tretjini gospodinjstev ne more privoščiti plačanih enotedenskih letnih počitnic ali zamenjave 

dotrajanega kosa pohištva. 

 

II. subjektivno zaznavanje zadovoljstva  

V slovenskih regijah so sicer na splošno zadovoljni z življenjem: na lestvici od ena do deset 

ocenjujejo zadovoljstvo z življenjem z najnižjim povprečjem 6,6 v pomurski regiji, najbolj 

zadovoljni z življenjem pa so v zasavski regiji  s povprečjem 7,6, kjer so prebivalci tudi 

najbolj srečni. Na kakovost življenja vpliva tudi zadovoljstvo z zaposlitvijo kot pomemben 

dejavnik, s katerim so prebivalci v večji meri bolj zadovoljni, kot  z življenjskim standardom. 

To, da so prebivalci s svojo zaposlitvijo zadovoljni in na ta način tudi uspešni pri svojem delu, 

nakazuje, da je za prebivalce v slovenskih regijah ob domu pomembna vrednota tudi delo.  

V koroški in spodnjeposavski regiji so pričakovanja prebivalcev glede življenja najbolj 

uresničena, s tem pa se ne strinja dobra tretjina prebivalcev v obalno-kraški regiji. V raziskavi 

smo potrdili, da subjektivno zaznavanje zadovoljstva ni večje v tistih slovenskih regijah, kjer 

je tudi večji dohodek. Pomislek glede višine neto prihodkov, ki  jih niso zaupali anketirani v 

raziskavi, pa je tudi tu na mestu.  

 

III. ravnovesje med delom in zasebnim življenjem 

V slovenskih regijah je ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem precej zapleteno, 

vendar se nam zdi, da imajo s tem največ težav v severovzhodni Sloveniji: v pomurski regiji 

je največ delovnih državljanov trdilo, da so preveč utrujeni zaradi dela, da bi lahko vsaj 

nekajkrat na mesec pomagali pri gospodinjskih opravilih. Obenem je največji delež v 

pomurski regij tudi tistih, ki zaradi količine časa, prebite v službi, s težavo izpolnjuje 

družinske obveznosti. Vendar pa tega nismo preizkusili s χ
2
 testom, ker nismo mogli 

zagotoviti ustreznosti izračuna zaradi nezadostnih teoretičnih frekvenc (predvsem v 

notranjsko-kraški regiji). Ocenili pa smo, da  določene razlike med slovenskimi regijami 

glede ravnovesja v tem delu obstajajo. 
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IV. družinsko življenje 

Glede vloge moškega in ženske v slovenski družbi  ugotavljamo, da je za prebivalce 

pomembna družina in kakovost družinskih odnosov. Dve tretjini žensk in slaba tretjina 

moških vzdržuje dnevne stike s svojimi otroci, ki živijo izven njihovega gospodinjstva.  Pri 

opravilih izven plačane zaposlitve se več kot tretjina žensk ter več kot četrtina moških dnevno 

posveča skrbi in vzgoji otrok. Kuhanju in gospodinjskim opravilom pa se vsakodnevno 

posveča občutno več žensk, tedensko pa se vključuje v to dejavnost tudi tretjina moških.  

Skrb in vzgoja otrok je dejavnost, ki se je redkeje lotijo moški (60 %), medtem ko je to 

neplačano opravilo dnevna skrb za 37 % žensk. Na osnovi teh ugotovitev lahko sklepamo, da 

sta vlogi moškega in ženske v slovenskih družinah v nekaterih pogledih še vedno 

neenakomerno porazdeljeni (kuhanje in gospodinjska dela), vendar se tako moški kot ženske 

vključujejo v dejavnosti, ki pomembno oblikujejo družinsko življenje. V raziskavi nismo 

potrdili domneve, da sta vlogi  moškega in ženske v slovenskih regijah enakomerno 

porazdeljeni.  

 

V. nastanitev in lokalno okolje 

Da imajo anketirani v slovenskih regijah poseben odnos ne samo do družine, ampak tudi do 

doma, je možno sklepati iz podatkov o strukturi lastništva domovanja, kjer Slovenija s 

povprečnim 80 % lastništvom  presega povprečje evropskih držav (40 %), v katerih je 

potekala raziskava EQLS leta 2007. V  slovenskih regijah so nastanitveni pogoji in okoljske 

razmere ugodne, izredno visok pa je odstotek lastniškega domovanja v spodnjeposavski regiji. 

V tej regiji imajo tudi težave s kakovostjo nastanitve, največ pomanjkljivosti glede bivalnih 

razmer pa imajo v notranjsko-kraški regiji. 

Nad onesnaženostjo zraka so najbolj ogorčeni v zasavski regiji, zaradi smeti na cesti pa imajo 

največ pritožb prebivalci v obalno-kraški regiji. 

 

VI. zdravje in zdravstveno varstvo 

Prebivalci jugovzhodne regije svoje zdravje najbolje ocenjujejo, v spodnjeposavski regiji pa 

menijo, da je njihovo zdravje precej dobro, kljub temu, da je v tej regiji 60 % takšnih, ki 

obolevajo zaradi kroničnih bolezni. Najslabše pa ocenjujejo zdravje v obalno-kraški regiji 

kljub nižjemu odstotku kroničnih težav (39 % ). Vendar pa dve tretjini prebivalcev te obalno-
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kraške regije ocenjuje svoje počutje kot zelo dobro. Večino časa so veseli in dobre volje, so 

mirni in sproščeni ter aktivni in polni energije. Večinoma se zbujajo sveži in spočiti, njihovo 

življenje pa je polno stvari, ki jih zanima.  Pri zdravstvenih storitvah v notranjsko-kraški regiji 

ocenjujejo, da sta tako čakalna doba do dneva pregleda kot tudi čakalni čas na dan pregleda 

zelo oteževalna dejavnika. Na splošno v Sloveniji moški in ženske različno ocenjujejo svoje 

zdravje in sicer ženske v povprečju ocenjujejo svoje zdravje slabše kot ocenjujejo svoje 

zdravje moški,  kar je značilno tudi za veliko držav v EU.   

 

VII. kakovost družbe  

Tudi na področju glede kakovosti družbe in odnosov v družbi so ocene različne. S statističnim 

testom je potrjeno, da so najbolj nezaupljivi do ljudi prebivalci notranjsko-kraške regije, 

medtem ko v obalno-kraški regiji izražajo najvišjo stopnjo zaupanja v ljudi. Glede na število 

anketiranih v notranjsko-kraški regiji ter dejstvu, da se regiji stikata, je potrebno izkazati 

zadržek. Nestrpnosti med različnimi družbenimi skupinami nismo mogli preizkusiti, ravno 

tako nismo mogli posplošiti na celotno populacijo, kakšno je zaupanje v politične institucije.  

 

Na glavno raziskovalno vprašanje, ali obstajajo razlike v kakovosti življenja v slovenskih 

regijah, in če da, na katerih področjih so največje, lahko strnemo odgovor v naslednje trditve.  

Razlike med slovenskimi regijami obstajajo, vendar niso velike. Največja razlika med 

slovenskimi regijami je na področju zdravja, saj obstajajo velike razlike pri  prisotnosti 

kroničnih bolezni in težav ter glede čakalne dobe na zdravniški pregled kot tudi čakalnega 

časa na dan pregleda. 

 

Največja razlika je glede prisotnosti kroničnih fizičnih ali psihičnih zdravstvenih težav, 

bolezni ali invalidnosti, saj je s takšnimi težavami največ prebivalcev v spodnjeposavski 

regiji, najmanj pa zaradi kroničnih fizičnih ali psihičnih zdravstvenih težav, bolezni ali 

invalidnosti bolehajo v koroški regiji. 

 

Veliko razliko med slovenskimi regijami pa izkazuje tudi čakalna doba za zdravniški pregled, 

saj v notranjsko-kraški regiji menijo, da je to zelo oteževalni dejavnik, medtem ko v zasavski 

regiji menijo, da čakalna doba sploh ni oteževalni dejavnik. Podobno velja tudi za čakalni čas 
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na dan pregleda. V notranjsko-kraški regiji ga prepoznajo kot zelo oteževalni dejavnik, 

medtem ko v podravski regiji menijo, da čakalni čas na dan pregleda ni oteževalni dejavnik. 

 

 

4. SKLEPNE MISLI 

 

Raziskava kakovosti življenja v slovenskih regijah je potekala na osnovi kvantitativne analize 

podatkov, ki so bili zbrani v okviru raziskave EQLS za leto 2007. V pričetku smo predstavili 

teoretična izhodišča ter pristope in modele, ki smo jih uporabili v empiričnem delu. Portret 

kakovosti življenja v slovenskih regijah smo v magistrski nalogi oblikovali na osnovi že 

obdelanih rezultatov, ki smo jih analizirali s pomočjo programa R commander ter v primerih, 

kjer je bilo možno, izvedli statistične teste in ugotovitve posplošili na celotno populacijo.  

 

V mnogih pogledih smo ugotovili precejšnje podobnosti med posameznimi slovenskimi 

regijami, vendar tudi razlike in posebnosti. Trdimo lahko, da obstajajo razlike v kakovosti 

življenja v slovenskih regijah v letu 2007 na osnovi podatkov iz raziskave EQLS, vendar pa te 

niso velike. Celotno področje Slovenije je tako glede na svojo površino 20 tisoč km
2
 in število 

prebivalcev, ki je blizu dve milijonov, precej majhno v primerjavi z drugimi državami, ki so 

sodelovale v raziskavi. Za primerjavo glede predimenzioniranosti števila regij v Sloveniji 

lahko uporabimo Belgijo, kjer 8 milijonov prebivalcev živi v skupno 11 regijah, slabih 68 

milijonov Nemcev pa prebiva v 38 regijah (nobena regija v Nemčiji torej nima manj 

prebivalcev kot je prebivalcev v celotni Sloveniji). Dober primer pa je tudi sosednja država, 

kjer živi poltretji milijon prebivalcev Hrvaške v šestih regijah.  

 

Razlike v kakovosti življenja med slovenskimi regijami v letu 2007 smo natančneje pregledali 

po sedmih sklopih vprašanj, kjer smo se dotaknili posameznih področij, ki oblikujejo celostno 

podobo kakovosti življenja.  

 

Pri zastavitvi raziskovalne naloge nismo pričakovali nobenih omejitev, vendar baza podatkov 

za skupino 1035 anketiranih v slovenskih regijah ni zadostila večini testov, ki smo jih želeli 

preizkusiti pri povezanosti kategoričnih spremenljivk (teh je v raziskavi tudi največ). Razlike, 

ki smo jih potrdili s statističnimi testi, smo strnili v zaključku in se torej nanašajo na področje 

zdravja.  
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Predvidevamo, da je na eni strani majhnost države in število regij, ki so izhodišče v tej 

raziskavi, ter na drugi strani upoštevanje zakonitosti, ki omogočajo pravilno testiranje hipotez 

in sklepanje trditev, to raziskavo o kakovosti življenja v precejšni meri omejilo.  

 

Raziskovalno nalogo lahko zaključimo z oceno, da bodo zanimive tiste ugotovitve, ki jih 

bomo lahko sklepali na osnovi primerjave teh podatkov in podatkov iz tretje raziskave EQLS 

2012. Hiter vpogled v podatke izkazuje, da je slovenski narod še vedno srečen (7,1), vendar 

pa je v petih letih zadovoljstvo z življenjem med prebivalci slovenskih regij nekoliko upadlo 

(6,9). Za več ugotovitev pa bo potrebno nadaljevati delo. 

 

Naj bo zadnja misel posvečena sreči. 

 

» Za srečo je potrebno, da nimaš prav vsega, kar si želiš.« 
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6. PRILOGA 

Priloga 1: Sumarnik 

Tabela 6.1.: Povprečni mesečni prihodki v gospodinjstvih v slovenskih regijah leta 2007 
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3 od 100 do 149 € 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 124,5 249            2.060.929    

4 od 150 do 199 € 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 174,5 349            1.862.905    

5 od 200 do 299 € 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 3 9 249,5 2245,5            7.130.789    

6 od 300 do 449 € 6 10 1 8 4 4 8 1 4 13 1 18 78 374,5 29211 45661624,2 

7 od 450 do 549 €  2 3 1 7 1 1 5 0 5 4 1 12 42 499,5 20979 17209540,21 

8 od550 do 674 € 2 5 0 6 1 0 3 1 3 1 0 10 32 612 19584 8908181,577 

9 od 675 do 899 € 2 14 6 8 3 0 2 3 5 9 3 13 68 787 53516 8455079,248 
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približek za povprečje               1.140              

   

 

približek za varianco            525.773              

   

 

približek za standardni odklon                  725              

    

 

Tabela 6.2.: Višina neto mesečnih prihodkov ( v koeficientu) v gospodinjstvih leta 2007 
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Tabela 6.3.: Prikrajšanost za primerno ogrevan dom v gospodinjstvih v letu 2007 

 Slovenska regija 

 (11  pričakovanih 

frekvenc<5) 

Q19.1 Obstajajo nekatere stvari, ki si jih mnogi ne 

morejo privoščiti, čeprav bi si jih želeli. Ali si v vašem 

gospodinjstvu lahko privoščite primerno ogrevan 

dom, če si tega želite!? 

 X-squared = 63.0985, df = 

11, p-value = 2.451e-09 

da,  lahko si 

privoščim 

ne, ne morem si 

privoščiti 

N 

 

1. Pomurska regija    95,2 % 4,8 % 63 

2. Podravska regija   97,5 % 2,5 % 160 

3. Koroška regija   100,0 % 0,0 % 36 

4. Savinjska regija    99,2 % 0,8 % 133 

5. Zasavska regija    96,6 % 3,4 % 29 

6. Spodnjeposavska    81,0 % 19,0 % 42 

7. Gorenjska regija 98,1 % 1,9 % 104 

8.  Notranjsko-kraška 84,6 % 15,4 % 26 

9. Goriška regija 100,0 % 0,0 % 59 

10. Obalno-kraška   98,1 % 1,9 % 54 

11. Jugovzhodna  95,6 % 4,4 % 68 

12. Osrednjeslovenska  98,8 % 1,2 % 260 

 skupaj Slovenija 97,1 % 2,9 % 1.034 

 

Tabela 6.4.: Prikrajšanost za letne enotedenske počitnice v gospodinjstvih v letu 2007 

 Slovenska regija Q19.2 Obstajajo nekatere stvari, ki si jih mnogi ne 

morejo privoščiti, čeprav bi si jih želeli. Ali si v vašem 

gospodinjstvu lahko privoščite plačane letne 

enotedenske počitnice, če si tega želite? 

 X-squared = 60.2278, df = 

11, p-value = 8.411e-09 

da,  lahko si 

privoščim 

ne, ne morem si 

privoščiti 

N 

 

1. Pomurska regija    72,1 % 27,9 % 61 

2. Podravska regija   72,5 % 27,5 % 160 

3. Koroška regija   75,0 % 25,0 % 36 

4. Savinjska regija    77,7 % 22,3 % 130 

5. Zasavska regija    75,9 % 24,1 % 29 

6. Spodnjeposavska    47,6 % 52,4 % 42 

7. Gorenjska regija 74,0 % 26,0 % 104 

8.  Notranjsko-kraška 52,0 % 48,0 % 25 

9. Goriška regija 51,7 % 48,3 % 58 

10. Obalno-kraška   40,4 % 59,6 % 52 

11. Jugovzhodna  78,5 % 21,5 % 65 

12. Osrednjeslovenska  77,3 % 22,7 % 260 

 skupaj Slovenija 70,7 % 29,3 % 1.022 



 

 

Tabela 6.5.: Prikrajšanost za zamenjavo dotrajanega pohištva v gospodinjstvih v letu 2007 

 Slovenska regija 

 

Q19.3 Obstajajo nekatere stvari, ki si jih mnogi ne 

morejo privoščiti, čeprav bi si jih želeli. Ali si v vašem 

gospodinjstvu lahko privoščite zamenjavo 

dotrajanega kosa pohištva, če si tega želite? 

 X-squared = 68.3002, df = 

11, p-value = 2.568e-10 

da,  lahko si 

privoščim 

ne, ne morem si 

privoščiti 

N 

 

1. Pomurska regija    71,4 % 28,6 % 63 

2. Podravska regija   76,1 % 23,9 % 159 

3. Koroška regija   77,8 % 22,2 % 36 

4. Savinjska regija    79,2 % 20,8 % 125 

5. Zasavska regija    89,7 % 10,3 % 29 

6. Spodnjeposavska    57,1 % 42,9 % 42 

7. Gorenjska regija 76,9 % 23,1 % 104 

8.  Notranjsko-kraška 50,0 % 50,0 % 26 

9. Goriška regija 57,1 % 42,9 % 56 

10. Obalno-kraška   40,7 % 59,3 % 54 

11. Jugovzhodna  82,1 % 17,9 % 67 

12. Osrednjeslovenska  80,8 % 19,2 % 255 

 skupaj Slovenija 73,9 % 26,1 % 1.016 
 

Tabela 6.6.: Prikrajšanost za mesni /ribji obrok vsak drugi dan v gospodinjstvih v letu 2007 

 Slovenska regija 

(6 pričakovanih     

frekvenc <5) 

Q19.4 Obstajajo nekatere stvari, ki si jih mnogi ne 

morejo privoščiti, čeprav bi si jih želeli. Ali si v vašem 

gospodinjstvu lahko privoščite vsak drugi dan obrok, 

ki vključuje meso, piščanca ali ribo, če si tega želite? 

 X-squared = 15.2477, df = 

11, p-value = 0.1714 

da,  lahko si 

privoščim 

ne, ne morem si 

privoščiti 

N 

 

1. Pomurska regija    90,5 % 9,5 % 63 

2. Podravska regija   88,7 % 11,3 % 159 

3. Koroška regija   91,7 % 8,3 % 36 

4. Savinjska regija    97,0 % 3,0 % 133 

5. Zasavska regija    89,3 % 10,7 % 28 

6. Spodnjeposavska    83,3 % 16,7 % 42 

7. Gorenjska regija 92,2 % 7,8 % 102 

8.  Notranjsko-kraška 88,5 % 11,5 % 26 

9. Goriška regija 93,2 % 6,8 % 69 

10. Obalno-kraška   87,0 % 13,0 % 54 

11. Jugovzhodna  95,6 % 4,4 % 68 

12. Osrednjeslovenska  93,0 % 7,0 % 258 

 skupaj Slovenija 91,8 % 8,2 % 1.028 



 

 

Tabela 6.7.: Prikrajšanost za nakup novih (nerabljenih) oblačil v gospodinjstvih v letu 2007 

 Slovenska regija 

(4 pričakovane              

frekvence <5) 

Q19.5 Obstajajo nekatere stvari, ki si jih mnogi ne 

morejo privoščiti, čeprav bi si jih želeli. Ali si v vašem 

gospodinjstvu lahko privoščite nakup novih ali 

nerabljenih oblačil, če si tega želite? 

 X-squared = 54.3655, df = 

11, p-value = 1.012e-07 

da,  lahko si 

privoščim 

ne, ne morem si 

privoščiti 

N 

 

1. Pomurska regija    85,7 %  14,3 % 63 

2. Podravska regija   94,9 % 5,1 % 156 

3. Koroška regija   94,3 % 5,7 % 35 

4. Savinjska regija    89,0 % 11,0 % 127 

5. Zasavska regija    89,7 % 10,3 % 29 

6. Spodnjeposavska    69,0 % 31,0 % 42 

7. Gorenjska regija 90,3 % 9,7 % 103 

8.  Notranjsko-kraška 73,1 % 26,9 % 26 

9. Goriška regija 78,0 % 22,0 % 59 

10. Obalno-kraška   74,1 % 25,9 % 54 

11. Jugovzhodna  94,1 % 5,9 % 68 

12. Osrednjeslovenska  92,6 % 7,4 % 258 

 skupaj Slovenija 88,6 % 11,4 % 1.020 

 
 

Tabela 6.8.: Prikrajšanost povabiti prijatelje ali sorodnike vsaj enkrat na mesec 

 Slovenska regija 

(4 pričakovane        

frekvence <5) 

Q19.6 Obstajajo nekatere stvari, ki si jih mnogi ne 

morejo privoščiti, čeprav bi si jih želeli. Ali si v vašem 

gospodinjstvu lahko privoščite povabiti prijatelje ali 

sorodnike na pijačo ali obrok vsaj enkrat na mesec, 

če si tega želite!? 

 X-squared = 53.0652, df = 

11, p-value = 1.747e-07 

da,  lahko si 

privoščim 

ne, ne morem si 

privoščiti 

N 

 

1. Pomurska regija    87,3 % 12,7 % 63 

2. Podravska regija   94,4 % 5,6 % 160 

3. Koroška regija   91,7 % 8,3 % 36 

4. Savinjska regija    87,0 % 13,0 % 131 

5. Zasavska regija    86,2 % 13,8 % 29 

6. Spodnjeposavska    83,3 % 16,7 % 42 

7. Gorenjska regija 85,6 % 14,4 % 104 

8.  Notranjsko-kraška 61,5 % 38,5 % 26 

9. Goriška regija 74,6 % 25,4 % 59 

10. Obalno-kraška   77,8 % 22,2 % 54 

11. Jugovzhodna  94,1 % 5,9 % 68 

12. Osrednjeslovenska  93,8 % 6,2 % 260 

 skupaj Slovenija 88,4 % 11,6 % 1.032 



 

 

Tabela 6.9.:  Zadostnost mesečnih prihodkov v gospodinjstvih v slovenskih regijah  

 

 

Slovenska regija 

(3 pričakovane 

frekvence <5) 

Q57. Vsako gospodinjstvo ima lahko različne vire prihodka 

in več kot en član gospodinjstva lahko prispeva k prihodku 

gospodinjstva. Če pomislite na skupni mesečni dohodek 

vašega gospodinjstva, ali ste se v vašem gospodinjstvu 

zmožni (finančno) prebiti čez mesec?  

 X-squared = 70.1667, df = 

22, p-value = 6.227e-07 
lahko 

z nekaj 

težavami 
težko 

 

N 

1. Pomurska regija 58,7 % 22,2 % 19,0 % 63 

2. Podravska regija 44,4 % 43,1 % 12,5 % 160 

3. Koroška regija 72,2 % 25,0 % 2,8 % 36 

4. Savinjska regija 60,0 % 30,0 % 10,0 % 130 

5. Zasavska regija 67,9 %   14,3 % 17,9 % 28 

6. Spodnjeposavska 

regija 

61,9 % 28,6 %   9,5 % 42 

7. Gorenjska regija 55,0 % 27,0 % 18,0 % 100 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

53,8 % 26,9 % 19,2 % 26 

9. Goriška regija 52,5 % 20,3 % 27,1 % 59 

10. Obalno-kraška regija 44,4 % 25,9 % 29,6 % 54 

11. Jugovzhodna regija 77,9 % 16,2 % 5,9 % 68 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

65,8 % 23,5 % 10,8 % 260 

 celotna Slovenija 58,9% 27,2 % 13,8 % 1.026 
 

Tabela 6.10.: Ali vam je v zadnjih 12 mesecih zmanjkalo denarja za hrano? 

 Slovenska regija      

(8 pričak. frek.< 5) 

Q60. Ali vam je v vašem gospodinjstvu v zadnjih 12 

mesecih zmanjkalo denarja za hrano? 

 X-squared = 10.1821, 

df = 11, p-value = 

0.5141 

 

 

 

Da v odstotkih Ne v odstotkih 

1. Pomurska regija 5 7,9 % 58 92,1 % 

2. Podravska regija 5 3,1 % 155 96,9 % 

3. Koroška regija 1 2,8 % 35 97,2 % 

4. Savinjska regija 5 3,8 % 126 96,2% 

5. Zasavska regija 1 3,4 % 28 96,6 % 

6. Spodnjeposavska 

regija 

4 9,5 % 38 90,5 % 

7. Gorenjska regija 4 3,8 % 100 96,2 % 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

3 11,5 % 23 88,5 % 

9. Goriška regija 3 5,1 % 56 94,9 % 

10. Obalno-kraška regija 5 9,3 % 49 90,7 % 

11. Jugovzhodna regija 3 4,5 % 64 95,5 % 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

18 6,9 % 242 93,1 % 

 skupaj Slovenija 57 5,5 % 974 94,5 % 



 

 

Tabela 6.11.: Pridelovanje sadja, zelenjave, perutnine in živine zaradi potreb po hrani 

 Slovenska regija 

(1 pričakovana 

frekvenca <5) 

Q61. Ali ste v vašem gospodinjstvu v zadnjem letu gojili 

sadje, zelenjavo, perutnino ali živino, da bi lahko zadostili 

potrebam po hrani v vašem gospodinjstvu? 

 X-squared = 77.9435, df 

= 22, p-value = 3.52e-0 

Ne, sploh ne Da, do desetine 

potreb po hrani 

Da, več kot 

desetino potreb 

N 

1. Pomurska regija 28,6 % 42,9 % 28,6 % 63 

2. Podravska regija 45,6 % 42,5 % 11,9 % 160 

3. Koroška regija 22,2 % 50,0 % 27,8 % 36 

4. Savinjska regija 30,1 % 60,9 % 9,0 % 133 

5. Zasavska regija 31,0 % 37,9 % 31,0 % 29 

6. Spodnjeposavska 

regija 

14,3 % 54,8 % 31,0 % 42 

7. Gorenjska regija 25,2 % 52,4 % 22,3 % 103 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

26,9 % 42,3 % 30,8 % 26 

9. Goriška regija 27,1 % 49,2 % 23,7 % 59 

10. Obalno-kraška regija 55,6 % 29,6 % 14,8 % 54 

11. Jugovzhodna regija 34,3 % 53,7 % 11,9 % 67 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

45,9 % 39,8 % 14,3 % 259 

 skupaj Slovenija 36,4 % 46,3 % 17,3 % 1.031 

 

Tabela 6.12.: Pomoč drugim gospodinjstvom v slovenskih regijah v letu 2007 

 Slovenska regija Q62. Ali je vaše gospodinjstvo v zadnjem letu redno 

pomagalo v obliki denarja ali hrane osebi, ki ne živi v 

vašem gospodinjstvu?   

 X-squared = 29,6636, df = 

22, p-value = 0.001789 
da ne N 

1. Pomurska regija 21,0 % 79,0% 62 

2. Podravska regija 24,4 % 75,6% 160 

3. Koroška regija 32,4 % 67,6% 34 

4. Savinjska regija 41,4 % 58,6% 128 

5. Zasavska regija 41,4 % 58,6% 29 

6. Spodnjeposavska 26,2 % 73,8% 42 

7. Gorenjska regija 27,2 % 72,8% 103 

8. Notranjsko-kraška 57,7 % 42,3% 26 

9. Goriška regija 30,5 % 69,5% 59 

10. Obalno-kraška 33,3 % 66,7% 54 

11. Jugovzhodna 35,3 % 64,7% 68 

12. Osrednjeslovenska  24,6 % 75,4% 260 

 celotna Slovenija 29,8 % 70,2 % 1.025 



 

 

Tabela 6.13.: Prejeta pomoč iz drugih gospodinjstev v slovenskih regijah v letu 2007 

 Slovenska regija 

(3 pričakovane 

 frekvence <5) 

Q63. Ali je vaše gospodinjstvo v zadnjem letu redno 

prejemalo pomoč v  obliki denarja ali hrane od osebe, 

ki ne živi v vašem gospodinjstvu?   

 X-squared = 60.6047, df = 

11, p-value = 7.157e-09 
da ne N 

1. Pomurska regija 7,9 % 92,1% 62 

2. Podravska regija 13,1 % 86,9% 160 

3. Koroška regija 2,8 % 97,2% 36 

4. Savinjska regija 17,1 % 82,9% 129 

5. Zasavska regija 24,1 % 75,9% 29 

6. Spodnjeposavska 4,8 % 95,2% 42 

7. Gorenjska regija 12,6 % 87,4% 103 

8. Notranjsko-kraška 53,8 % 46,2% 26 

9. Goriška regija 10,2 % 89,8% 59 

10. Obalno-kraška 22,2 % 77,8% 54 

11. Jugovzhodna 23,2 % 76,8% 69 

12. Osrednjeslovenska  9,2 % 90,8% 260 

 celotna Slovenija 13,9 % 86,1 % 1.030 

 

Tabela 6.14.: »Glede prihodnosti sem optimističen (-a).« 

 Slovenska regija 

(2 pričakovani 

frekvenci <5) 

Q28.1 Povejte mi, ali se popolnoma strinjate, strinjate, niti 

strinjate niti ne strinjate, se ne strinjate ali se sploh ne 

strinjate z izjavo: »Glede prihodnosti sem optimističen (-a).« 

 X-squared = 27.254, df 

= 22, p-value = 0.2016 
Se strinjam 

Se niti  strinjam 

niti   ne strinjam 
Se  ne  strinjam N 

1. Pomurska regija 58,7 % 25,4 % 15,9 % 63 

2. Podravska regija 73,0 % 18,2 % 8,8 % 159 

3. Koroška regija 72,2 % 19,4 % 8,3 % 36 

4. Savinjska regija 52,3 % 25,0 % 22,7 % 132 

5. Zasavska regija 57,1 % 32,1 % 10,7 % 28 

6. Spodnjeposavska 57,1 % 28,6 % 14,3 % 42 

7. Gorenjska regija 63,0 % 21,0 % 16,0 % 100 

8. Notranjsko-kraška 61,5 % 19,2 % 19,2 % 26 

9. Goriška regija 52,6 % 29,8 % 17,5 % 57 

10. Obalno-kraška 60,8 % 21,6 % 17,6 % 51 

11. Jugovzhodna 69,1 % 22,1 % 8,8 % 68 

12. Osrednjeslovenska  61,0 % 21,2 % 17,8 % 259 

 celotna Slovenija 62,0 % 22,5 % 15,5 % 1.021 



 

 

Tabela 6.15.: »Gledano v celoti je moje življenje približno takšno, kot si želim.« 

 Slovenska regija Q28.2 Povejte mi, ali se popolnoma strinjate, strinjate, niti 

strinjate niti ne strinjate, se ne strinjate ali se sploh ne 

strinjate z izjavo: »Gledano v celoti je moje življenje približno 

takšno, kot si želim.« 

 X-squared = 45.1022, 

df = 22, p-value = 

0.002576 

Se strinjam 
Se niti  strinjam 

niti  ne strinjam 

Se  ne  

strinjam 
N 

1. Pomurska regija 51,6 % 25,8 % 22,6 % 62 

2. Podravska regija 57,5 % 21,2 % 21,2 % 160 

3. Koroška regija 69,4 % 19,4 % 11,1 % 36 

4. Savinjska regija 47,4 % 27,8 % 24,8 % 133 

5. Zasavska regija 62,1 % 17,2 % 20,7 % 29 

6. Spodnjeposavska 69,0 % 7,1 % 23,8 % 42 

7. Gorenjska regija 59,6 % 18,3 % 22,1 % 104 

8. Notranjsko-kraška 34,6 % 38,5 % 26,9 % 26 

9. Goriška regija 55,9 % 16,9 % 27,1 % 59 

 
10. Obalno-kraška 49,1 % 15,1 % 35,8 % 53 

11. Jugovzhodna 56,5 % 34,8 % 8,7 % 69 

12. Osrednjeslovenska  61,2 % 23,5 % 15,4 % 260 

 celotna Slovenija 56,8 % 22,7 % 20,5 % 1.033 
 

Tabela 6.16.: »Počutim se izključen(-a) iz družbe.« 

 Slovenska regija 

(14 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q28.4 Povejte mi, ali se popolnoma strinjate, strinjate, niti 

strinjate niti ne strinjate, se ne strinjate ali se sploh ne 

strinjate z izjavo: »Počutim se izključen(-a) iz družbe.« 

 X-squared = 47.1916, 

df = 22, p-value = 

0.001386 

Se strinjam 
Se niti  strinjam 

niti  ne strinjam 

Se  ne  

strinjam 
N 

1. Pomurska regija 3,2 % 11,1 % 85,7 % 63 

2. Podravska regija 4,4 % 0,0 % 95,6 % 160 

3. Koroška regija 5,6 % 5,6 % 88,9 % 36 

4. Savinjska regija 5,3 % 7,5 % 87,2 % 133 

5. Zasavska regija 6,9 % 3,4 % 89,7 % 29 

6. Spodnjeposavska 2,4 % 7,1 % 90,5 % 42 

7. Gorenjska regija 8,7 % 8,7 % 82,5 % 103 

8. Notranjsko-kraška 4,2 % 16,7 % 79,2 % 24 

9. Goriška regija 10,2 % 5,1 % 84,7 % 59 

 
10. Obalno-kraška 11,3 % 1,9 % 86,8 % 53 

11. Jugovzhodna 2,9 % 16,2 % 80,9 % 68 

12. Osrednjeslovenska  5,0 % 13,6 % 81,4 % 258 

 celotna Slovenija 5,6 % 8,4 % 86,0 % 1.028 



 

 

Tabela 6.17.: Zadovoljstvo s trenutnim življenjem 

 Slovenska regija Q29. Gledano v celoti, kako zadovoljni ste trenutno s svojim 

življenjem? Uporabite lestvico od  1 do 10, kjer 1 pomeni, 

da ste zelo nezadovoljni in 10, da ste zelo zadovoljni. 

  n srednja 

vrednost 

 

standardni 

odklon  

 

koeficient 

asimetričnosti 

 

koeficient 

sploščenosti  

 
1. Pomurska regija 63 6,58 2,11 -0,75 0,27 

2. Podravska regija 160 7,19 1,81 -0,50 0,03 

3. Koroška regija 36 6,64 1,27 0,02 0,43 

4. Savinjska regija 133 7,12 1,65 -0,49 0,08 

5. Zasavska regija 29 7,59 2,11 -0,85 0,07 

6. Spodnjeposavska 42 6,95 2,28 0,84 0,19 

7. Gorenjska regija 104 7,33 1,99 -0,83 0,82 

8. Notranjsko-kraška 26 7,00 1,90          -0,46 -0,22 

9. Goriška regija 59 7,08 2,31 -0,72 0,15 

10. Obalno-kraška 54 7,20 2,59 -0,60 -0,53 

11. Jugovzhodna 69 7,25 1,67   -1,07 2,19 

12. Osrednjeslovenska  260 7,23 1,96 -0,76 0,41 

 celotna Slovenija 1.034 7,14 1,95 -0,69 0,37 

 

 

Tabela 6.18.: Zadovoljstvo z izobrazbo, zaposlitvijo,  standardom, domom, zdravjem itd.  

Sedem elementov: izobrazba, sedanja zaposlitev, življenjski standard, dom, družinsko   

življenje, zdravje, družabno življenje 

 Slovenska regija Q 40.Ali mi lahko poveste, kako zadovoljni ste z vsako izmed 

naslednjih stvari? Uporabite lestvico od 1 do 10, kjer 1 

pomeni, da ste zelo nezadovoljni in 10 pomeni,  zelo 

zadovoljni. 

  q40.1 q40.2 q40.3 q40.4 q40.5 q40.6 q40.7 

1. Pomurska regija 6,53 6,72 6,43 7,69 7,65 6,39 6,79 

2. Podravska regija 6,94 6,69 6,24 7,94 7,66 6,81 7,00 

3. Koroška regija 6,33 7,14 6,25 6,94 6,83 6,86 6,44 

4. Savinjska regija 6,30 6,58 6,51 7,33 7,26 7,09 6,84 

5. Zasavska regija 6,72 7,28 6,96 7,37 8,07 6,83 7,24 



 

 

6. Spodnjeposavska 6,73 7,00 6,75 7,45 7,90 6,52 7,47 

7. Gorenjska regija 6,69 7,38 6,52 7,86 8,99 7,42 6,64 

8. Notranjsko-kraška 5,69 6,73 615 7,19 7,57 6,88 6,65 

9. Goriška regija 6,61 6,42 6,49 8,25 7,74 6,59 6,32 

10. Obalno-kraška 6,91 6,93 6,79 8,32 7,48 5,94 6,57 

11. Jugovzhodna 6,92 7,10 6,51 7,23 7,70 7,53 7,22 

12. Osrednjeslovenska  7,17 6,75 6,63 7,82 7,76 7,36 7,04 

 skupaj Slovenija 6,78 6,83 6,51 7,71 7,67 7,00 6,89 

 

 

Tabela 6.19.: Občutek sreče 

 

 

 

 

Slovenska regija 

 

Q42. Gledano v celoti, kako srečni bi rekli, da ste?Lestvica 

od  1 do 10, 1 ste zelo nesrečni in 10, da ste zelo srečni. 

  n srednja 

vrednost 

 

standardni 

odklon  

 

koeficient 

asimetričnosti 

 

koeficient 

sploščenosti  

 
1. Pomurska regija 61 7,06 1,88 -0,81 0,64 

2. Podravska regija 159 7,59 1,56 -0,66 0,10 

3. Koroška regija 36 7,27 1,05 0,62 1,16 

4. Savinjska regija 133 7,60 1,74 -0,86 0,63 

5. Zasavska regija 29 7,97 1,61 -0,65 -0,20 

6. Spodnjeposavska 42 7,59 1,69 -1,59 4,68 

7. Gorenjska regija 102 7,53 1,86 -0,90 0,99 

8. Notranjsko-kraška 26 7,38 1,94 -0,81 0,85 

9. Goriška regija 59 7,32 1,96 -1,18 2,23 

10. Obalno-kraška 54 7,18 2,47 -1,03 0,65 

11. Jugovzhodna 68 7,45 1,33 -0,23 0,28 

12. Osrednjeslovenska  260 7,52 1,71 -0,97 1,25 

 celotna Slovenija 1.028 7,48 1,74 -0,95 1,32 

 

 

 



 

 

Tabela 6.20.: Koeficient korelacije - zadovoljstvo z življenjem / občutek sreče 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  SN6299Slovenija$q29zadovoljstvo_z_zivljenjem and 

SN6299Slovenija$q42obcutek_sreče  

t = 25.7141, df = 1026, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 0.5873565 0.6618275  

sample estimates: 

      cor  

0.6260172 

 

 

 

Tabela 6.21.: Linearna regresija - zadovoljstvo z življenjem / neto mesečni prihodki 

Call: 

lm(formula = q29zadovoljstvo_z_zivljenjem ~ q67neto_mesecni_prihodki,  

    data = SN6299Slovenija) 

 

Residuals: 

    Min      1Q  Median      3Q     Max  

-6.1775 -1.3406  0.1573  1.3247  3.8268  

 

Coefficients: 

                         Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)     

(Intercept)               5.33618    0.27043  19.733  < 2e-16 *** 

q67neto_mesecni_prihodki  0.16740    0.02505   6.683 5.93e-11 *** 

--- 

Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1  

 

Residual standard error: 1.955 on 531 degrees of freedom 

  (502 observations deleted due to missingness) 

Multiple R-squared: 0.07758, Adjusted R-squared: 0.07585  

F-statistic: 44.66 on 1 and 531 DF,  p-value: 5.93e-11  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 6.22.: Preutrujenost za nekatera gospodinjska opravila 

 Slovenska regija 

(12 pričakovanih  

frekvenc<5) 

 

Q11.1 Kako pogosto se vam je v zadnjem letu zgodilo 

 kaj od naslednjega? Z dela sem se vrnil(-a) 

preutrujen(-a), da bi opravil(-a) nekatera 

gospodinjska opravila, ki bi jih bilo treba opraviti. 

 X-squared = 40.2653, df = 22, 

p-value = 0.01007 

nekajkrat 

tedensko ali 

mesečno 

nekajkrat 

letno 

manj 

pogosto ali 

nikoli 

N 

1. Pomurska regija 72,4% 10,3 % 17,2 % 29 

2. Podravska regija 58,2% 9,0 % 32,8 % 67 

3. Koroška regija 35,7% 28,6 % 35,7 % 14 

4. Savinjska regija 63,2% 7,0 % 29,8 % 57 

5. Zasavska regija 42,9% 14,3 % 42,9 % 7 

6. Spodnjeposavska regija 70,0 % 0,0 % 30,0 % 10 

7. Gorenjska regija 38,5 % 17,9 % 43,6 % 39 

8. Notranjsko-kraška regija 66,7% 0,0 % 33,3 % 15 

9. Goriška regija 42,1 % 10,5 % 47,4 % 19 

10. Obalno-kraška regija 64,3 % 0,0 % 35,7 % 14 

11. Jugovzhodna regija 24,3 % 13,5 % 62,2 % 37 

12. Osrednjeslovenska regija 58,2 % 6,1 % 35,7 % 98 

 skupaj Slovenija 53,9 % 9,4 % 36,7 % 406 

Tabela 6.23.: Zaradi službe težje izpolnjene družinske obveznosti  

 
Slovenska regija 

(13 pričakovanih 

frekvenc<5) 

Q11.2 Kako pogosto se vam je v zadnjem letu zgodilo 

 kaj od naslednjega? Zaradi količine časa, ki sem ga 

prebil(a) v službi, sem s težavo izpolnil(-a) svoje 

družinske obveznosti. 

 X-squared = 53.3044, df = 22, 

p-value = 0.0002059 

nekajkrat 

tedensko ali 

mesečno 

nekajkrat 

letno 

manj 

pogosto ali 

nikoli 

N 

1. Pomurska regija 67,9 % 10,7 % 21,4 % 28 

2. Podravska regija 36,4 % 9,1 % 54,5 % 66 

3. Koroška regija 14,3 % 21,4 % 64,3 % 14 

4. Savinjska regija 50,9 % 8,8  % 40,4 % 57 

5. Zasavska regija 42,9 % 0,0 % 57,1 % 7 

6. Spodnjeposavska regija 50,0 % 20,0 % 30,0 % 10 

7. Gorenjska regija 15,4 % 17,9 % 66,7 % 39 

8. Notranjsko-kraška regija 60,0 % 0,0 % 40,0 % 15 

9. Goriška regija 42,1 % 0,0 % 57,9 % 19 

10. Obalno-kraška regija 57,1 % 7,1 % 35,7 % 14 

11. Jugovzhodna regija 10,8 % 16,2 % 73,0 % 37 

12. Osrednjeslovenska regija 46,9 % 9,2 % 43,9 % 98 

 skupaj Slovenija 40,3 % 10,4 % 49,3 % 404 



 

 

Tabela 6.24.: Zaradi družinskih obveznosti težave na delovnem mestu 

 Slovenska regija 

(20 pričakovanih     

frekvenc <5) 

 

Q11. 3 Kako pogosto se vam je v zadnjem letu zgodilo kaj 

od naslednjega? Na delovnem mestu sem se s težavo 

osredotočil(-a) na delo zaradi svojih družinskih 

obveznosti. 

 X-squared = 68.9991, 

df = 22, p-value = 

9.497e-07 

nekajkrat tedensko 

ali mesečno 

nekajkrat 

letno 

manj pogosto 

ali nikoli 

N 

1. Pomurska regija 10,3 % 6,9 % 82,8% 29 

2. Podravska regija 3,0 % 0,0 % 97,0% 66 

3. Koroška regija 0,0 % 0,0 % 100,0% 14 

4. Savinjska regija 9,1 % 9,1 % 81,8% 55 

5. Zasavska regija 0,0 % 14,3 % 85,7% 7 

6. Spodnjeposavska regija 30,0 % 10,0 % 60,0% 10 

7. Gorenjska regija 2,6 % 10,3 % 87,2% 39 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

42,9 % 0,0 % 57,1% 14 

9. Goriška regija 10,5 % 5,3 % 84,2% 19 

10. Obalno-kraška regija 50,0 % 7,1 % 42,9% 14 

11. Jugovzhodna regija 5,3 % 13,2 % 81,6% 38 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

8,2 % 9,3 % 82,5% 97 

 skupaj Slovenija 9,7 % 7,2 % 83,1 % 402 

 

Tabela 6.25.: Sodelovanje pri gospodinjskih opravilih 

 Slovenska regija 

(8 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q38. Ali menite, da sodelujete pri gospodinjskih 

opravilih....? 

 

 X-squared = 40.7184, df 

= 22, p-value = 0.0089 

več kot 

zmorete 

točno toliko 

kot zmorete 

manj kot 

zmorete 

N 

1. Pomurska regija 18,8 % 62,5 % 18,8 % 48 

2. Podravska regija 9,8 % 83,7 % 6,5 % 123 

3. Koroška regija 8,8 % 79,4 % 11,8 % 34 

4. Savinjska regija 23,1 % 57,7 % 19,2 % 104 

5. Zasavska regija 8,3 % 66,7 % 25,0 % 24 

6. Spodnjeposavska regija 3,7 % 81,5 % 14,8 % 27 

7. Gorenjska regija 20,5 % 62,5 % 17,0 % 88 

8. Notranjsko-kraška regija 25,0 % 60,0 % 15,0 % 20 

9. Goriška regija 15,0 % 75,0 % 10,0 % 40 



 

 

10. Obalno-kraška regija 20,7 % 62,1 % 17,2 % 29 

11. Jugovzhodna regija 13,0 % 72,2 % 14,8 % 54 

12. Osrednjeslovenska regija 17,8 % 59,2 % 23,0 % 191 

 skupaj Slovenija 16,2 % 67,2 % 16,6 % 782 

 

 

Tabela 6.26.: χ
2 

za povezanost spremenljivk spol in sodelovanje pri gospodinjskih opravilih 

 .Table <- xtabs(~spol+q38sodelovanje_v_gospodinjstvu, +   data=SN6299Slovenija) 

 

        q38sodelovanje_v_gospodinjstvu 

spol     več kot  zmorete   točno toliko kot zmorete   manj kot zmorete 

  moški                  16                      235                 89 

  ženske               111                      290                 41 

 

> rowPercents(.Table) # Row Percentages 

        q38sodelovanje_v_gospodinjstvu 

spol     več kot  zmorete   točno toliko kot zmorete   manj kot zmorete Total Count 

  moški                 4.7                      69.1                26.2     100 340 

  ženske              25.1                      65.6                   9.3     100 442 

         

colPercents(.Table) # Column Percentages 

        q38sodelovanje_v_gospodinjstvu 

spol     več kot  zmorete  točno toliko kot zmorete  manj kot zmorete 

  moški              12.6                      44.8                68.5 

  ženske             87.4                      55.2               31.5 

  Total              100.0                     100.0              100.0 

  Count            127.0                     525.0              130.0 

 

 Pearson's Chi-squared test 

data:  .Table  

X-squared = 82.6498, df = 2, p-value < 2.2e-16 

 

> .Test$expected # Expected Counts 

        q38sodelovanje_v_gospodinjstvu 

spol     več kot  zmorete  točno toliko kot zmorete   manj kot zmorete 

  moški           55.21739                  228.2609          56.52174 

  ženske          71.78261                  296.7391          73.47826 

 

> round(.Test$residuals^2, 2) # Chi-square Components 

        q38sodelovanje_v_gospodinjstvu 

spol     več kot  zmorete  točno toliko kot zmorete   manj kot zmorete 

  moški              27.85                      0.20             18.66 

  ženske             21.43                      0.15              14.36 

 

 



 

 

Tabela 6.27.: Poraba časa za področja iz vsakdanjega življenja – stik z družinskimi člani 

 Slovenska regija  

(12 pričakovanih 

frekvenc<5) 

Q39.2 Za vsako področje povejte, ali porabite preveč, 

premalo ali ravno prav časa. Stik z družinskimi člani, ki 

živijo v istem gospodinjstvu ali kjerkoli drugje. 

 X-squared = 61.0078,   

df = 22, p-value = 

1.583e-05 

 

preveč časa 
ravno prav 

časa 

premalo 

časa 

 

 

N 1. Pomurska regija 1,8 % 66,1 % 32,1 % 56 

2. Podravska regija 0,0 % 71,7 % 28,3 % 152 

3. Koroška regija 0,0 % 71,4 % 28,6 % 35 

4. Savinjska regija 1,6 % 78,4 % 20,0 % 125 

5. Zasavska regija 0,0 % 82,1 % 17,9 % 28 

6. Spodnjeposavska regija 0,0 % 79,5 % 20,5 % 39 

7. Gorenjska regija 8,0 % 69,0 % 23,0 % 100 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

0,0 % 36,0 % 64,0 % 25 

9. Goriška regija 0,0 % 76,5 % 23,5 % 51 

10. Obalno-kraška regija 0,0 % 80,9 % 19,1 % 47 

11. Jugovzhodna regija 0,0 % 68,2 % 31,8 % 66 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

1,6 % 71,8 % 26,6 % 252 

 celotna Slovenija 1,6 % 72,1 26,3% 976 

 

Tabela 6.28.: Poraba časa za področja iz vsakdanjega življenja – stik z drugimi osebami   

 Slovenska regija 

(12 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q39.3. Za vsako področje povejte, ali porabite preveč, 

premalo ali ravno prav časa. Stiki z drugimi osebami (ne 

družinskimi člani). 

 X-squared = 33.8408, df 

= 22, p-value = 0.05099 
preveč časa 

ravno prav 

časa 

premalo 

časa 

 

 

N 1. Pomurska regija 0,0 % 66,7 % 33,3 % 60 

2. Podravska regija 1,2 % 77,5 % 21,2 % 160 

3. Koroška regija 0,0 % 69,4 % 30,6 % 36 

4. Savinjska regija 0,0 % 78,0 % 22,0 % 127 

5. Zasavska regija 0,0 % 72,4 % 27,6 % 29 

6. Spodnjeposavska regija 0,0 % 78,6 % 21,4 % 42 

7. Gorenjska regija 2,9 % 64,1 % 33,0 % 103 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

0,0 % 56,0 % 44,0 % 25 

9. Goriška regija 0,0 % 69,5 % 30,5 % 59 

10. Obalno-kraška regija 0,0 % 81,1 % 18,9 % 53 

11. Jugovzhodna regija 0,0 % 58,0 % 42,0 % 69 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

2,0 % 67,1 % 30,9 % 256 

 celotna Slovenija 1,0 % 70,5 % 28,5 % 1.019 



 

 

Tabela 6.29.: Poraba časa za področja iz vsakdanjega življenja – vaši konjički / interesi   

 Slovenska regija 

(11 prič. frekvenc<5) 

Q39.4 Za vsako področje povejte, ali porabite preveč, 

premalo ali ravno prav časa. Vaši konjički / interesi. 

 X-squared = 22.1037, df 

= 22, p-value = 0.4537 
preveč časa 

ravno prav 

časa 

premalo 

časa 

 

 

N 

1. Pomurska regija 0,0 % 49,1 % 50,9 % 55 

2. Podravska regija 1,4 % 56,9 % 41,7 % 144 

3. Koroška regija 0,0 % 55,6 % 44,4 % 36 

4. Savinjska regija 4,4 % 57,0 % 38,6 % 114 

5. Zasavska regija 0,0 % 73,1 % 26,9 % 26 

6. Spodnjeposavska regija 2,7 % 37,8 % 59,5 % 37 

7. Gorenjska regija 3,2 % 45,7 % 51,1 % 94 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

0,0 % 47,8 % 52,2 % 23 

9. Goriška regija 0,0 % 56,2 % 43,8 % 48 

10. Obalno-kraška regija 2,5 % 60,0 % 37,5 % 40 

11. Jugovzhodna regija 1,5 % 49,3 % 49,2 % 67 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

3,1 % 52,8 % 44,1 % 254 

 celotna Slovenija 2,2 % 53,2 % 44,6 % 938 

 

Tabela 6.30.: Poraba časa za področja iz vsakdanjega življenja – prostovoljno delo  

 Slovenska regija 

(12 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q39.5 Za vsako področje povejte, ali porabite preveč, 

premalo ali ravno prav časa. Udeleževanje pri 

prostovoljnem delu ali političnih aktivnostih  

 X-squared = 26.404, df 

= 22, p-value = 0.2347 
preveč časa 

ravno prav 

časa 

premalo 

časa 

 

 

N 

1. Pomurska regija 2,4 % 46,3 % 51,2 % 41 

2. Podravska regija 2,0% 49,0 % 49,0 % 102 

3. Koroška regija 0,0 % 48,6 % 51,4 % 35 

4. Savinjska regija 0,0 % 58,3 % 41,7 % 73 

5. Zasavska regija 0,0 % 70,8 % 29,2 % 24 

6. Spodnjeposavska regija 0,0 % 70,4 % 29,6 % 27 

7. Gorenjska regija 2,8 % 43,1 % 54,2 % 74 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

5,6 % 16,7 % 77,8 % 18 

9. Goriška regija 2,6 % 46,2 % 51,3 % 39 

10. Obalno-kraška regija 4,8 % 42,9 % 52,4 % 21 

11. Jugovzhodna regija 0,0 % 49,0 % 51,0 % 51 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

3,3 % 51,1 % 45,0 % 180 

 celotna Slovenija 2,0 % 50,3 % 47,7 % 685 

 



 

 

Tabela 6.31.: Pogostost stikov s katerimkoli od svojih otrok 

 Slovenska regija 

(8 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q32.1 V povprečju, če pomislite na ljudi, ki ŽIVIJO 

IZVEN VAŠEGA GOSPODINJSTVA, kako pogosto 

imate neposreden  stik s katerimkoli od svojih otrok? 

 X-squared = 38.9761, df 

= 22, p-value = 0.0142 
dnevno tedensko mesečno/letno 

 

 

N 1. Pomurska regija 42,4 % 39,4 % 18,2 % 33 

2. Podravska regija 55,2 % 26,0 % 18,8 % 96 

3. Koroška regija 31,2 % 62,5 % 6,2 % 16 

4. Savinjska regija 67,5 % 23,8 % 8,8 % 80 

5. Zasavska regija 73,7 % 21,1 % 5,3 % 19 

6. Spodnjeposavska regija 57,7 % 26,9 % 15,4 % 26 

7. Gorenjska regija 70,0 % 10,0 % 20,0 % 50 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

70,0 % 30,0 % 0,0 % 10 

9. Goriška regija 66,7 % 25,6 % 7,7 % 39 

10. Obalno-kraška regija 70,7 % 17,1 % 12,2 % 41 

11. Jugovzhodna regija 45,8 % 29,2 % 25,0 % 24 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

54,5 % 32,2 % 13,3 % 143 

 celotna Slovenija 59,1 % 27,0 % 13,9 % 577 

 
 

Tabela 6.32.: Pogostost stikov z mamo ali očetom 

 Slovenska regija 

(10 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q32.2 V povprečju, če pomislite na ljudi, ki ŽIVIJO 

IZVEN VAŠEGA GOSPODINJSTVA, kako pogosto 

imate neposreden (oseben) stik z mamo ali očetom? 

 X-squared = 38.9761, df 

= 22, p-value = 0.0142 
dnevno tedensko mesečno/letno 

 

 

N 1. Pomurska regija 54,8 % 35,5 % 9,7 % 31 

2. Podravska regija 52,3 % 35,4 % 12,3 % 65 

3. Koroška regija 68,8 % 31,2 % 0,0 % 16 

4. Savinjska regija 61,8 % 25,5 % 12,7 % 55 

5. Zasavska regija 46,2 % 53,8 % 0,0 % 13 

6. Spodnjeposavska regija 60,0 % 20,0 % 20,0 % 10 

7. Gorenjska regija 36,8 % 44,7 % 18,4 % 38 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

45,5 % 27,3 % 27,3 % 11 

9. Goriška regija 78,3 % 21,7 % 0,0 % 23 

10. Obalno-kraška regija 52,4 % 28,6 % 19,0 % 21 

11. Jugovzhodna regija 31,6 % 39,5 % 28,9 % 38 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

31,6 % 34,2 % 34,2 % 114 

 celotna Slovenija 46,9 % 33,8 % 19,3 % 435 

 
 



 

 

Tabela 6.33.: Pogostost stikov z brati, sestrami ali drugimi sorodniki 

 Slovenska regija 

(2 pričakovani 

frekvenci <5) 

Q32.3 V povprečju, če pomislite na ljudi, ki ŽIVIJO 

IZVEN VAŠEGA GOSPODINJSTVA, kako pogosto 

imate stik z brati, sestrami ali drugimi sorodniki? 

 X-squared = 42.4655, df 

= 22, p-value =0.00548 
dnevno tedensko mesečno/letno 

 

 

N 1. Pomurska regija 25,00% 56,7 % 18,3% 60 

2. Podravska regija 20,60% 57,4 % 22,1% 136 

3. Koroška regija 33,30% 60,6 % 6,1% 33 

4. Savinjska regija 28,90% 54,5 % 16,7% 114 

5. Zasavska regija 11,50% 65,4 % 23,1% 26 

6. Spodnjeposavska regija 25,00% 53,1 % 21,9% 32 

7. Gorenjska regija 17,60% 64,7 % 17,6% 85 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

33,30% 42,9 % 23,8% 21 

9. Goriška regija 17,00% 50,9 % 32,1% 53 

10. Obalno-kraška regija 24,50% 36,7 % 38,8% 49 

11. Jugovzhodna regija 22,60% 53,2 % 24,2% 62 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

12,90% 58,5 % 28,6% 241 

 celotna Slovenija 20,4 % 56,0 % 23,6 % 912 

 

Tabela 6.34.: Pogostost stikov s katerimkoli prijateljem ali sosedom 

 Slovenska regija 

(4 pričakovane 

frekvence <5) 

Q32.4 V povprečju, če pomislite na ljudi, ki ŽIVIJO 

IZVEN VAŠEGA GOSPODINJSTVA, kako pogosto 

imate oseben stik s katerimkoli prijateljem ali sosedom? 

 X-squared = 47.7899, df 

= 22, p-value = 0.00115 
dnevno tedensko mesečno/letno 

 

 

N 1. Pomurska regija 43,5% 43,5 % 12,9% 62 

2. Podravska regija 64,8% 30,2 % 5,0% 159 

3. Koroška regija 47,2% 36,1 % 16,7% 36 

4. Savinjska regija 59,1% 31,1 % 9,8% 132 

5. Zasavska regija 48,3% 37,9 % 13,8% 29 

6. Spodnjeposavska regija 57,1% 35,7 % 7,1% 42 

7. Gorenjska regija 50,5% 31,1 % 18,4% 103 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

46,2% 46,2 % 7,7% 26 

9. Goriška regija 78,0% 16,9 % 5,1% 59 

10. Obalno-kraška regija 72,2% 16,7 % 11,1% 54 

11. Jugovzhodna regija 56,5% 36,2 % 7,2% 69 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

60,1% 25,2 % 14,8% 258 

 
 celotna Slovenija 58,9 % 30,0% 11,1 % 1.029 

 



 

 

Tabela 6.35.: Pogostost vključenosti v dejavnosti izven zaposlitve – skrb in vzgoja otrok 

 Slovenska regija 

(4 pričakov. frekv. <5) 

Q36.1 Kako pogoste ste vključeni v katero od  dejavnosti 

izven vaše plačane zaposlitve? Skrb in vzgoja otrok. 

 X-squared = 42.1766, df 

= 22, p-value = 0.00595 
dnevno tedensko mesečno/letno 

 

 

N 1. Pomurska regija 29,5 % 13,1 % 57,4% 61 

2. Podravska regija 38,9 % 8,1 % 53,0% 149 

3. Koroška regija 40,0 % 14,3 % 45,7% 35 

4. Savinjska regija 34,1 % 24,4 % 41,5% 123 

5. Zasavska regija 42,3 % 15,4 % 42,3% 26 

6. Spodnjeposavska regija 17,5 % 12,5 % 70,0% 40 

7. Gorenjska regija 27,1 % 12,5 % 60,4% 96 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

33,3 % 8,3 % 58,3% 24 

9. Goriška regija 27,3 % 10,9 % 61,8% 55 

10. Obalno-kraška regija 33,3 % 2,0 % 64,7% 51 

11. Jugovzhodna regija 38,2 % 5,9 % 55,9% 68 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

32,0 % 11,6 % 56,4% 241 

 celotna Slovenija 32,9 % 12,1% 55,0 % 969 

 

Tabela 6.36.: Pogostost vključenosti v dejavnosti – kuhanje in gospodinjstvo  

 Slovenska regija 

(1 pričakovana 

frekvenca <5) 

Q36.2 Kako pogoste ste vključeni v katero od  dejavnosti 

izven vaše plačane zaposlitve? Kuhanje in gospodinjska 

dela. 

 X-squared = 36.4332, df 

= 22, p-value = 0.02727 
dnevno tedensko mesečno/letno 

 

 

N 1. Pomurska regija 46,0 % 14,3 % 39,7% 63 

2. Podravska regija 56,9 % 22,5 % 20,6% 160 

3. Koroška regija 61,1 % 25,0 % 13,9% 36 

4. Savinjska regija 60,9 % 18,8 % 20,3% 133 

5. Zasavska regija 58,6 % 24,1 % 17,2% 29 

6. Spodnjeposavska regija 61,9 % 19,0 % 19,0% 42 

7. Gorenjska regija 62,1 % 23,3 % 14,6% 103 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

76,9 % 3,8 % 19,2% 26 

9. Goriška regija 59,3 % 16,9 % 23,7% 59 

10. Obalno-kraška regija 72,2 % 11,1 % 16,7% 54 

11. Jugovzhodna regija 54,4 % 26,5 % 19,1% 68 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

64,6 % 21,2 % 14,2% 260 

 celotna Slovenija 60,9 % 20,1% 19,0 % 1.033 

 



 

 

Tabela 6.37.: Pogostost vključenosti v dejavnosti – skrb za ostarele / invalidne sorodnike 

 Slovenska regija 

(16 pričak.  frek. <5) 

Q36.3 Kako pogoste ste vključeni v  dejavnosti izven 

plačane zaposlitve? Skrb za ostarele / invalidne sorodnike. 

 X-squared = 25.6236, df 

= 22, p-value = 0.2682 dnevno tedensko mesečno/letno 
 

N 

1. Pomurska regija 7,9 % 6,3 % 85,7% 63 

2. Podravska regija 5,8 % 5,8 % 88,5 % 156 

3. Koroška regija 13,9 % 8,3 % 77,8% 36 

4. Savinjska regija 7,9 % 8,7 % 83,5% 127 

5. Zasavska regija 7,1 % 10,7 % 82,1% 28 

6. Spodnjeposavska regija 7,1 % 9,5 % 83,3% 42 

7. Gorenjska regija 2,9 % 3,9% 93,2% 103 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

4,0 % 20,0 % 76,0% 25 

9. Goriška regija 6,8 % 5,1 % 88,1% 59 

10. Obalno-kraška regija 1,9 % 3,7 % 94,4% 54 

11. Jugovzhodna regija 5,8 % 1,4 % 92,8% 69 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

6,2 % 5,4 % 88,4% 259 

 celotna Slovenija 6,2 % 6,2% 87,6 % 1.021 

 

Tabela 6.38.: Pogostost vključenosti – prostovoljne in dobrodelne dejavnosti  

 Slovenska regija 

(19 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q36.4 Kako pogoste ste vključeni v katero od  dejavnosti 

izven vaše plačane zaposlitve? Prostovoljne in dobrodelne 

dejavnosti. 

 X-squared = 15.5902, df = 

22, p-value = 0.8357 
dnevno tedensko mesečno/letno N 

1. Pomurska regija 1,6 % 4,8 % 93,5% 58 

2. Podravska regija 2,5 % 6,2 % 91,2% 146 

3. Koroška regija 0,0 % 13,9 % 86,1% 41 

4. Savinjska regija 1,6 % 4,1 % 94,3% 116 

5. Zasavska regija 0,0 % 6,9 % 93,1% 27 

6. Spodnjeposavska regija 2,4 % 2,4 % 95,2% 40 

7. Gorenjska regija 1,0 % 6,7 % 92,3% 96 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

3,8 % 11,5 % 84,6% 22 

9. Goriška regija 3,4 %  8,5 % 88,1% 52 

10. Obalno-kraška regija 3,7 %  3,7 % 92,6% 50 

11. Jugovzhodna regija 1,5 %  4,4 % 94,1% 64 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

2,0 % 3,9 % 94,1% 241 

 celotna Slovenija 2,0 % 5,5% 92,5 % 1.019 
 



 

 

Tabela 6.39.: Lastništvo stanovanjskih enot v slovenskih regijah v letu 2007 

 
Slovenska regija 

(11 frekvenc <5) 
Q16. Kaj izmed sledečega najbolje opiše vaše stanovanje (hišo)? 

 

X-squared = 44.283, 

df = 22, p-value = 

0.003269 
lastništvo brez 

hipoteke 

lastništvo s 

hipoteko 

najem/ socialno/ 

brezplačno 

stanovanje N 

1. Pomurska regija 64,5 % 16,1 % 19,4 % 62 

2. Podravska regija 80,4 % 9,5 % 10,1 % 158 

3. Koroška regija 88,6 % 0,0 % 11,4 % 35 

4. Savinjska regija 80,8 % 12,3 % 6,9 % 130 

5. Zasavska regija 75,9 % 10,3 % 13,8 % 29 

6. Spodnjeposavska 95,2 % 0,0 % 4,8 % 42 

7. Gorenjska regija 89,3 % 6,8 % 3,9 % 103 

8. Notranjsko-kraška 76,9 % 11,5 % 11,5 % 26 

9. Goriška regija 84,7 % 3,4 % 11,9 % 59 

10. Obalno-kraška 73,6 % 11,3 % 15,1 % 53 

11. Jugovzhodna 85,3 % 4,4 % 10,2 % 68 

12. Osrednjeslovenska 79,2 % 5,4 % 15,4 % 259 

 celotna Slovenija 81,0 % 7,7  % 11,3 % 1.024 

 

  

Slovenska regija 

(1 frekvenca <5) 

Q16. Kaj izmed sledečega najbolje opiše vaše stanovanje(hišo)? 

 

X-squared = 27,0118, 

df = 22, p-value = 

0.004576 lastništvo brez hipoteke ostale oblike lastništva N 

1. Pomurska regija 64,5 % 35,5 % 62 

2. Podravska regija 80,4 % 19,6 % 158 

3. Koroška regija 88,6 % 11,4 % 35 

4. Savinjska regija 80,8 % 19,2 % 130 

5. Zasavska regija 75,9 % 24,1 % 29 

6. Spodnjeposavska 95,2 % 4,8 % 42 

7. Gorenjska regija 89,3 % 10,7 % 103 

8. Notranjsko-kraška 76,9 % 23,1 % 26 

9. Goriška regija 84,7 % 15,3 % 59 

10. Obalno-kraška 73,6 % 26,4 % 53 

11. Jugovzhodna 85,3 % 14,7 % 68 

12. Osrednjeslovenska 79,2 % 20,8 % 259 

 celotna Slovenija 81,0 % 19,0  % 1.024 



 

 

Slika  6.1.: Struktura lastništva stanovanjskih enot v EU leta 2007  

 

Vir: Second Quality of Life Survey (2007, p. 39). 

 

Tabela 6.40.: Problemi kakovosti nastanitve 

 Slovenska regija            

 

Q17. Ali imate kateregakoli od naslednjih problemov 

s stanovanjem, v katerem živite? (za odgovore DA) 

 X-squared = 22.6688, df 

= 11, p-value = 0.01967 

ni 

prostora 

q17.1 

trohnoba 

 

q17.2 

vlaga, 

voda 

q17.3 

ni WC  

 

q17.4 

ni kadi 

ali tuša 

q17.5 

ni teras/ 

balkona 

q17.6 

1. Pomurska regija 17,5% 12,7 % 17,5 % 1,6 % 1,6 % 0,0 % 

2. Podravska regija 8,8 % 6,9 % 8,1 % 1,9 % 0,6 % 22,5 % 

3. Koroška regija 2,8 % 5,6 % 5,6 % 0,0 % 0,0 % 50,0 % 

4. Savinjska regija 10,6 % 8,3 % 15,0 % 2,3 % 2,3 % 19,7 % 

5. Zasavska regija 20,7 % 10,3 % 24,1 % 3,4 % 6,9 % 20,7 % 

6. Spodnjeposavska regija 14,3 % 21,4 % 28,6 % 2,4 % 0,0 % 0,0 % 

7. Gorenjska regija 20,2 % 10,6 % 12,5 % 0,0 % 1,9 % 19,2 % 

8. Notranjsko-kraška regija 26,9 % 38,5 % 26,9 % 19,2 % 7,7 % 26,9 % 

9. Goriška regija 8,5 % 5,1 % 11,9 % 3,4 % 1,7 % 18,6 % 

10. Obalno-kraška regija 20,4 % 13,0 % 11,1 % 1,9 % 1,9 % 13,0 % 

11. Jugovzhodna regija 17,4 % 5,8 % 14,5 % 0,0 % 0,0 % 4,3 % 

12. Osrednjeslovenska regija 12,0 % 10,0 % 8,5 % 0,8 % 0,8 % 17,7 % 

 skupaj Slovenija 13,5 % 10,2 % 12,6 % 1,8 % 1,4 % 17,4 

% 



 

 

Tabela 6.41.: Kakovost nastanitve glede na število pomanjkljivosti pri bivalnih razmerah 

 Slovenska regija Q17. Ali imate kateregakoli od naslednjih problemov 

s stanovanjem (hišo), v katerem živite? 

  Brez težav Ena 

težava 

Dve 

težavi 

Tri 

težave  

Štiri 

težave 

Pet 

težav 

1. Pomurska regija 69,8% 19,0% 4,8% 4,8% 1,6% 0,0% 

2. Podravska regija 68,1% 21,3% 7,5% 1,3% 1,3% 0,6% 

3. Koroška regija 51,4% 40,0% 5,7% 2,9% 0,0% 0,0% 

4. Savinjska regija 65,4% 17,3% 12,8% 3,0% 1,5% 0,0% 

5. Zasavska regija 62,1% 17,2% 6,9% 0,0% 13,8% 0,0% 

6. Spodnjeposavska regija 61,9% 14,3% 16,7% 7,1% 0,0% 0,0% 

7. Gorenjska regija 58,7% 26,0% 12,5% 1,9% 1,0% 0,0% 

8. Notranjsko-kraška regija 26,9% 23,1% 30,8% 15,4% 3,8% 0,0% 

9. Goriška regija 59,3% 33,9% 5,1% 1,7% 0,0% 0,0% 

10. Obalno-kraška regija 61,1% 27,8% 1,9% 7,4% 1,9% 0,0% 

11. Jugovzhodna regija 68,1% 23,2% 8,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

12. Osrednjeslovenska regija 64,2% 23,8% 10,0% 1,2% 0,4% 0,4% 

 skupaj Slovenija v % 63,1 % 23,2 % 9,7 % 2,6 % 1,3 % 0,2 % 
 

 

Tabela 6.42.: Pritožbe nad hrupom v lokalnem okolju 

 Slovenska regija 

(4 pričakovane 

frekvence<5) 

Q54.1 Ali imate zelo veliko razlogov, veliko razlogov, 

nekaj razlogov ali nobenega razloga, da bi se pritoževali 

nad sledečimi problemi?  Hrup.  

 X-squared = 44.0838, df = 

22, p-value = 0.003462 
veliko  razlogov nekaj  razlogov nobenega razloga N 

1. Pomurska regija 7,9 % 15,9 % 76,2 % 63 

2. Podravska regija 14,4 % 15,0 % 70,6 % 160 

3. Koroška regija 5,6 % 25,0 % 69,4 % 36 

4. Savinjska regija 19,5 % 22,6 % 57,9 % 133 

5. Zasavska regija 3,4 % 13,8 % 82,8 % 29 

6. Spodnjeposavska 7,1 % 21,4 % 71,4 % 42 

7. Gorenjska regija 6,7 % 27,9 % 65,4 % 104 

8. Notranjsko-kraška 3,8 % 38,5 % 57,7 % 

71,2 % 

26 

9. Goriška regija 6,8 % 20,3 %  72,9 % 

 % 

59 

10. Obalno-kraška 11,1 % 14,8 %  74,1 % 54 

11. Jugovzhodna 11,6 % 18,8 % 69,6 % 69 

12. Osrednjeslovenska 12,7 % 30,0 % 57,3 % 260 

 skupaj Slovenija 11,6 % 22,8 % 65,6 % 935 



 

 

Tabela 6.43.: Pritožbe nad onesnaženostjo zraka v lokalnem okolju 

 

Tabela 6.44.: Pritožbe nad pomanjkanjem dostopa do rekreacijskih ali zelenih površin 

 

 

Slovenska regija 

(3 pričakovane 

frekvence <5)  

Q54.2 Ali imate zelo veliko razlogov, veliko razlogov, 

nekaj razlogov ali nobenega razloga, da bi se pritoževali 

na sledečimi problemi?  Onesnaženost zraka. 

 X-squared = 124.0823, df 

= 22, p-value = 3.146e-16 
veliko  razlogov nekaj  razlogov nobenega razloga N 

1. Pomurska regija 11,1 % 23,8 % 65,1 % 63 

2. Podravska regija 11,2 % 20,0 % 68,8 % 160 

3. Koroška regija 8,3 % 27,8 % 63,9 % 36 

4. Savinjska regija 15,0 % 34,6 %  50,4 % 133 

5. Zasavska regija 65,5 % 6,9 % 27,6 % 29 

6. Spodnjeposavska 11,9 % 31,0 % 57,1 % 42 

7. Gorenjska regija 3,9 % 17,6 % 78,4 % 102 

8. Notranjsko-kraška 19,2 % 26,9 % 53,8 % 26 

9. Goriška regija 6,8 % 20,3 % 72,9 % 59 

10. Obalno-kraška 0,0 % 29,6 % 70,4 % 54 

11. Jugovzhodna 2,9 % 25,0 % 72,1 % 68 

12. Osrednjeslovenska 14,6 % 28,5 % 56,9 % 260 

 skupaj Slovenija 12,1 % 25,4 % 62,5 % 1.032 

 

 

Slovenska regija 

(12 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q54.3 Ali imate zelo veliko razlogov, veliko razlogov, 

nekaj razlogov ali nobenega razloga, da bi se pritoževali 

nad sledečimi ?  Dostop do rekreacijske /zelene površine. 

 X-squared = 44.6227, df 

= 22, p-value = 0.002962 
veliko  razlogov nekaj  razlogov nobenega razloga N 

1. Pomurska regija 16,1 % 8,1 % 75,8 % 62 

2. Podravska regija 2,5 % 6,3 % 91,2 % 159 

3. Koroška regija 2,8 % 11,1 % 86,1 % 36 

4. Savinjska regija 3,1 % 11,5 % 85,5 % 131 

5. Zasavska regija 6,9 % 20,7 % 72,4 % 29 

6. Spodnjeposavska 4,8 % 9,5 % 85,7 % 42 

7. Gorenjska regija 8,7 % 11,5 % 79,8 % 104 

8. Notranjsko-kraška 11,5 % 19,2 % 69,2 % 26 

9. Goriška regija 1,7 % 8,5 % 89,8 % 59 

10. Obalno-kraška 15,1 % 15,1 % 69,8 % 53 

11. Jugovzhodna 4,3 % 11,6 % 84,1 % 69 

12. Osrednjeslovenska 5,8 % 7,7 % 86,5 % 259 

 skupaj Slovenija 6,0 % 9,9 % 84,1 % 1.029 



 

 

Tabela 6.45.: Pritožbe nad kakovostjo vode iz pipe v lokalnem okolju 

 

Tabela 6.46.: Pritožbe nad kriminalom, nasiljem ali vandalizmom v lokalnem okolju 

 

 

Slovenska regija 

(9 pričakovanih 

frekvenc  <5) 

Q54.4 Ali imate zelo veliko razlogov, veliko razlogov, 

nekaj razlogov ali nobenega razloga, da bi se pritoževali 

nad sledečimi problemi?  Kakovost vode iz pipe. 

 X-squared = 134.3306, df 

= 22, p-value < 2.2e-16 
veliko  razlogov nekaj  razlogov nobenega razloga N 

1. Pomurska regija 23,0 % 26,2 % 50,8 % 61 

2. Podravska regija 1,3 % 8,8 % 89,9 % 159 

3. Koroška regija 0,0 % 19,4 % 80,6 % 36 

4. Savinjska regija 10,1 % 29,5 % 60,5 % 129 

5. Zasavska regija 20,7 % 41,4 % 37,9 % 29 

6. Spodnjeposavska 23,8 % 31,0 % 45,2 % 42 

7. Gorenjska regija 4,9 % 7,8 % 87,4 % 103 

8. Notranjsko-kraška 3,8 % 19,2 % 76,9 % 26 

9. Goriška regija 1,7 % 15,3 % 83,1 % 59 

10. Obalno-kraška 0,0 % 21,6 % 78,4 % 51 

11. Jugovzhodna 5,8 % 15,9 % 78,3 % 69 

12. Osrednjeslovenska 4,7 % 19,0 % 76,4 % 258 

 skupaj Slovenija 6,6 % 18,9 % 74,5 % 1.022 

 

 

Slovenska regija 

( 8 pričakovanih 

frekvenc<5) 

Q54.5 Ali imate zelo veliko razlogov, veliko razlogov, 

nekaj razlogov ali nobenega razloga, da bi se pritoževali 

nad sledečimi problemi? Kriminal, nasilje ali vandalizem. 

 X-squared = 106.7959, df 

= 22, p-value = 4.101e-13 
veliko  razlogov nekaj  razlogov nobenega razloga N 

1. Pomurska regija 4,8 % 11,1 % 84,1 % 63 

2. Podravska regija 2,5 % 10,6 % 86,9 % 160 

3. Koroška regija 0,0 % 11,1 % 88,9 % 36 

4. Savinjska regija 15,8 % 35,3 % 48,9 % 133 

5. Zasavska regija 13,8 % 27,6 % 58,6 % 29 

6. Spodnjeposavska 9,5 % 14,3 % 76,2 % 42 

7. Gorenjska regija 1,9 % 18,4 % 79,6 % 103 

8. Notranjsko-kraška 4,0 % 40,0 % 56,0 % 25 

9. Goriška regija 1,7 % 11,9 % 86,4 % 59 

10. Obalno-kraška 7,4 % 27,8 % 64,8 % 54 

11. Jugovzhodna 2,9 % 39,1 % 58,0 % 69 

12. Osrednjeslovenska 9,3 % 26,7 % 64,0 % 258 

 skupaj Slovenija 6,8 % 22,9 % 70,3 % 1.031 



 

 

Tabela 6.47.: Pritožbe nad smetmi na cesti v lokalnem okolju 

 

Tabela 6.48.: Kako ocenjujete vaše zdravje? 

 Slovenska regija Q43. Ali bi na splošno rekli, da je vaše zdravje....?  ([1] zelo 

dobro, [2] dobro, [3] zadovoljivo, [4] slabo, [5] zelo slabo) 

  n srednja 

vrednost 

(µ) 

standardni 

odklon  

(σ) 

koeficient 

asimetričnosti 

 (γ1) 

koeficient 

sploščenosti  

(γ2) 

1. Pomurska regija 62 2,70 0,91 0,21 0,11 

2. Podravska regija 160 2,43 0,95 0,20 -0,66 

3. Koroška regija 36 2,50 0,84 0,00 -0,46 

4. Savinjska regija 

 

 

133 2,27 1,04 0,56 -0,34 

5. Zasavska regija 29 2,44 0,98 -0,08 -0,96 

6. Spodnjeposavska 

regija 

42 2,71 0,80 -0,01 -0,51 

7. Gorenjska regija 104 2,47 0,95 0,70 0,37 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

26 2,50 1,17 0,00 -1,48 

9. Goriška regija 59 2,62 0,92 0,69 0,60 

10. Obalno-kraška regija 54 2,76 1,08 -0,15 -0,60 

11. Jugovzhodna regija 69 2,13 1,06 0,90 0,23 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

259 2,33 0,97 0,44 -0,15 

 skupaj Slovenija 1.033 2,43 0,98 0,35 -0,38 

 

 
Slovenska regija 

(7 pričakovanih 

frekvenc  <5) 

Q54.6 Ali imate zelo veliko razlogov, veliko razlogov, 

nekaj razlogov ali nobenega razloga, da bi se pritoževali 

nad sledečimi problemi? Smeti na cesti. 

 X-squared = 82.8123, df = 

22, p-value = 5.552e-09 
veliko  razlogov nekaj   razlogov nobenega razloga N 

1. Pomurska regija 9,7 % 19,4 % 71,0 % 62 

2. Podravska regija 5,6 % 10,6 % 83,8 % 160 

3. Koroška regija 0,0 % 11,1 % 88,9 % 36 

4. Savinjska regija 11,3 % 31,6 % 57,1 % 133 

5. Zasavska regija 13,8 % 27,6 % 58,6 % 29 

6. Spodnjeposavska 9,5 % 16,7 % 73,8 % 42 

7. Gorenjska regija 1,9 % 28,8 % 69,2 % 104 

8. Notranjsko-kraška 11,5 % 57,7 % 30,8 % 26 

9. Goriška regija 6,8 % 23,7 % 69,5 % 59 

10. Obalno-kraška 14,8 % 44,4 % 40,7 % 54 

11. Jugovzhodna 2,9 % 26,1 % 71,0 % 69 

12. Osrednjeslovenska 6,9 % 28,1 % 65,0 % 260 

 skupaj Slovenija 7,3 % 25,5 % 67,2 % 1.034 



 

 

Tabela 6.49.: Prisotnost kronične psihične ali fizične bolezni 

 Slovenska regija Q44.Ali imate kakšno kronično fizično ali psihično 

zdravstveno težavo, bolezen ali invalidnost? 

 X-squared = 27.9837, df = 11, 

p-value = 0.003256 
da ne N 

1. Pomurska regija 33,3 % 66,7 % 63 

2. Podravska regija 30,0 % 70,0 % 160 

3. Koroška regija 14,3 % 85,7 % 35 

4. Savinjska regija 

 

 

24,8 % 75,2 % 133 

5. Zasavska regija 31,0 % 69,0 % 29 

6. Spodnjeposavska regija 59,5 % 40,5 % 42 

7. Gorenjska regija 32,7 % 67,3 % 104 

8. Notranjsko-kraška regija 19,2 % 80,8 % 26 

9. Goriška regija 37,3 % 62,7 % 59 

10. Obalno-kraška regija 38,9 % 61,1 % 54 

11. Jugovzhodna regija 28,4 % 71,6 % 67 

12. Osrednjeslovenska regija 30,0 % 70,0 % 260 

 skupaj Slovenija 31,0 % 69,0 % 1.032 

 

 

Tabela 6.50.: Počutje v zadnjih dveh tednih – vesel in dobre volje 

 Slovenska regija Q46.1 Povejte kateri odgovor najbolje opiše vaše 

počutje v preteklih 2 tednih?  

Bil(-a) sem vesel(-a) in dobre volje. 

 X-squared = 34.1184, df = 22, 

p-value = 0.04778 

večino 

časa 

več kot 

polovico časa 

manj kot 

polovico časa 

 

N 
1. Pomurska regija 38,7 % 30,6 % 30,6 % 62 

2. Podravska regija 44,3 % 32,3 % 23,4 % 158 

3. Koroška regija 30,6 % 36,1 % 33,3 % 36 

4. Savinjska regija 

 

32,6 % 40,2 % 27,3 % 132 

5. Zasavska regija 

 

41,4 % 34,5 % 24,1% 29 

6. Spodnjeposavska regija 52,4 % 23,8 % 23,8 % 42 

7. Gorenjska regija 47,6 % 25,2 % 27,2 % 103 

8. Notranjsko-kraška regija 30,8 % 30,8 % 38,5 % 26 

9. Goriška regija 39,0 % 35,6 % 25,4 % 59 

10. Obalno-kraška regija 64,8% 18,5 % 16,7 % 54 

11. Jugovzhodna regija 27,9 % 44,1 % 27,9 % 68 

12. Osrednjeslovenska regija 41,7 % 33,6 % 24,7 % 259 

 celotna Slovenija 41,2 % 32,9 % 25,9 % 1.028 

 



 

 

Tabela 6.51.: Počutje v zadnjih dveh tednih – miren in sproščen 

 Slovenska regija Q46.2 Povejte kateri odgovor najbolje opiše vaše počutje 

v preteklih 2 tednih?  

Bil(-a) sem miren(-a) in sproščen(-a). 

 X-squared = 51.829, df = 

22, p-value = 0.0003301 
večino časa 

več kot 

polovico časa 

manj kot 

polovico časa 

 

N 

1. Pomurska regija 32,8 % 39,3 %  27,9 % 61 

2. Podravska regija 51,9 % 22,2 % 25,9 % 158 

3. Koroška regija 38,9 % 30,6 % 30,6 % 36 

4. Savinjska regija 

 

26,5 % 40,9 % 32,6 % 132 

5. Zasavska regija 

 

27,6 % 37,9 % 34,5 % 29 

6. Spodnjeposavska regija 52,4 % 23,8 % 23,8 % 42 

7. Gorenjska regija 37,9 % 30,1 % 32,0 % 103 

8. Notranjsko-kraška regija 30,8 % 19,2 % 50,0 % 26 

9. Goriška regija 44,1 % 22,0 % 33,9 % 59 

10. Obalno-kraška regija 57,4 % 20,4 % 22,2 % 54 

11. Jugovzhodna regija 23,5 % 36,8 % 39,7 % 68 

12. Osrednjeslovenska regija 37,7 % 34,2 % 28,1 % 260 

 celotna Slovenija 38,8 % 31,0 % 30,2 % 1.028 

Tabela 6.52.: Počutje v zadnjih dveh tednih – aktiven in poln energije 

 Slovenska regija Q46.3 Povejte kateri odgovor najbolje opiše vaše počutje 

v preteklih 2 tednih?  

Bil(-a) sem aktiven(-a) in poln(-a) energije. 

 X-squared = 48.736, df = 

22, p-value = 0.0008666 
večino časa 

več kot 

polovico časa 

manj kot 

polovico časa 

 

N 

1. Pomurska regija 35,0 % 23,3 % 41,7 % 60 

2. Podravska regija 46,8 % 20,3 % 32,9 % 158 

3. Koroška regija 33,3 % 41,7 % 25,0 % 36 

4. Savinjska regija 

 

34,1 % 27,3 % 38,6 % 132 

5. Zasavska regija 

 

41,4 % 34,5 % 24,1 % 29 

6. Spodnjeposavska regija 28,6 % 40,5 % 31,0 % 42 

7. Gorenjska regija 31,3 % 27,2 % 41,7 % 103 

8. Notranjsko-kraška regija 20,0 % 20,0 % 60,0 % 25 

9. Goriška regija 39,0 % 28,8 % 32,2 % 59 

10. Obalno-kraška regija 53,7 % 13,0 % 33,3 % 54 

11. Jugovzhodna regija 23,1 % 33,8 % 43,1 % 65 

12. Osrednjeslovenska regija 42,7 % 30,4 % 26,9 % 260 

 celotna Slovenija 38,2 % 27,6 % 34,2 % 1.023 
 



 

 

Tabela 6.53.: Počutje v zadnjih dveh tednih – zbujen svež in spočit 

 Slovenska regija Q46.4 Povejte kateri odgovor najbolje opiše vaše počutje 

v preteklih 2 tednih?  

Zbudil(-a) sem se svež(-a) in spočit (-a). 

 X-squared = 43.2284, df 

= 22, p-value = 0.004423 
večino časa 

več kot 

polovico časa 

manj kot 

polovico časa 

 

N 

1. Pomurska regija 31,3 % 23,0 % 45,9 % 61 

2. Podravska regija 39,6 % 20,1 % 40,3 % 159 

3. Koroška regija 25,0 % 38,9 % 36,1 % 36 

4. Savinjska regija 

 

25,0 % 29,5 % 45,5 % 132 

5. Zasavska regija 

 

34,5 % 31,0 % 34,5 % 29 

6. Spodnjeposavska regija 35,7% 35,7 % 28,6 % 42 

7. Gorenjska regija 31,1% 21,4 % 47,6 % 103 

8. Notranjsko-kraška regija 16,0% 12,0 % 72,0 % 25 

9. Goriška regija 27,1% 25,4 % 47,5 % 59 

10. Obalno-kraška regija 38,9% 25,9 % 35,2 % 54 

11. Jugovzhodna regija 14,9 % 35,8 % 49,3 % 67 

12. Osrednjeslovenska regija 38,2% 22,4 % 39,4 % 259 

 celotna Slovenija 32,3 % 25,2 % 42,5% 1.026 

Tabela 6.54.: Počutje v zadnjih dveh tednih – vsakodnevno življenje polno zanimivih stvari 

 Slovenska regija Q46.5 Povejte kateri odgovor najbolje opiše vaše počutje 

v preteklih 2 tednih?  

Moje  življenje je polno stvari, ki me zanimajo. 

 X-squared = 53.5793, d= 

22, p-value = 0.0001885 
večino časa 

več kot 

polovico časa 

manj kot 

polovico časa 

 

N 

1. Pomurska regija 33,3 % 30,0 % 36,7 % 60 

2. Podravska regija 48,4 % 20,8 % 30,8 % 159 

3. Koroška regija 52,8 % 30,6 % 16,7 % 36 

4. Savinjska regija 

 

26,7 % 30,5 % 42,7 % 131 

5. Zasavska regija 

 

34,5 % 37,9 % 27,6 % 29 

6. Spodnjeposavska regija 42,9% 40,5 % 16,7 % 42 

7. Gorenjska regija 39,8% 25,2 % 35,0 % 103 

8. Notranjsko-kraška regija 8,3% 54,2 % 37,5 % 24 

9. Goriška regija 37,3% 30,5 % 32,2 % 59 

10. Obalno-kraška regija 54,7% 22,6 % 22,6 % 53 

11. Jugovzhodna regija 24,6% 40,0 % 35,4 % 65 

12. Osrednjeslovenska regija 40,8% 29,6 % 29,6 % 260 

 celotna Slovenija 38,7 % 29,6 % 31,7% 1.021 

 

 



 

 

Tabela 6.55.: Oteževalni dejavnik -  oddaljenost do ordinacije, bolnice, zdrav. ustanove 

 Slovenska regija 

(8 pričakovanih     

frekvenc  <5) 

Q47.1  Zadnjikrat, ko ste potrebovali zdravnika ali 

specialista, v kolikšni meri vam je naslednji dejavnik to 

oteževal? Oddaljenost do ordinacije, bolnice... 
 X-squared = 174.1669, df 

= 22,  p-value < 2.2e-16 

zelo oteževalni 

dejavnik 

oteževalni 

dejavnik 

ni oteževalni 

dejavnik 

 

N 

1. Pomurska regija 3,7 % 24,1 % 72,2 % 54 

2. Podravska regija 5,3 % 18,5 % 76,2 % 151 

3. Koroška regija 3,0 % 24,2 % 72,8 % 33 

4. Savinjska regija 5,3 % 40,7 % 54,0 % 113 

5. Zasavska regija 0,0 % 8,0 % 92,0 % 25 

6. Spodnjeposavska regija 14,3 % 42,9 % 42,9 % 42 

7. Gorenjska regija 9,4 % 21,9 % 68,8 % 96 

8. Notranjsko-kraška regija 65,4 % 23,1 % 11,5 % 26 

9. Goriška regija 8,9 % 16,1 % 75,0 % 56 

10. Obalno-kraška regija 10,3 % 7,7 % 82,1 % 39 

11. Jugovzhodna regija 12,5 % 33,9 % 53,6 % 56 

12. Osrednjeslovenska regija 5,1 % 23,3 % 71,6 % 236 

 skupaj Slovenija 8,3 % 24,6 % 67,1 % 927 

 

Tabela 6.56.: Oteževalni dejavnik – čakalna doba do dneva pregleda 

 Slovenska regija 

 

Q47.2  Zadnjikrat, ko ste potrebovali zdravnika ali 

specialista, v kolikšni meri vam je naslednji dejavnik to 

oteževal? Čakalna doba do dneva pregleda. 

 X-squared = 130.1345, df 

= 22,   p-value < 2.2e-16 

zelo oteževalni 

dejavnik 

oteževalni 

dejavnik 

ni oteževalni 

dejavnik 

 

N 

1. Pomurska regija 17,3 % 21,2 % 61,5 % 52 

2. Podravska regija 17,2 % 27,2 % 55,6 % 151 

3. Koroška regija 30,3 % 30,3 % 39,4 % 33 

4. Savinjska regija 25,9 % 35,7 % 38,4 % 112 

5. Zasavska regija 16,7 % 20,8 % 62,5 % 24 

6. Spodnjeposavska regija 34,1 % 43,9 % 22,0 % 41 

7. Gorenjska regija 15,8 % 27,4 % 56,8 % 95 

8. Notranjsko-kraška regija 100,0 % 0,0 % 0,0 % 25 

9. Goriška regija 16,1 % 30,4 % 53,6 % 56 

10. Obalno-kraška regija 30,8 % 23,1 % 46,2 % 39 

11. Jugovzhodna regija 27,8 % 35,2 % 37,0 % 54 

12. Osrednjeslovenska regija 15,0 % 33,2 % 51,8 % 226 

 skupaj Slovenija 22,2 % 29,9 % 47,9 % 908 

 



 

 

Tabela 6.57.: Oteževalni dejavnik – čakalni čas na dan pregleda 

 Slovenska regija 

(1 pričakovana 

frekvenca< 5) 

Q47.3  Zadnjikrat, ko ste potrebovali zdravnika ali 

specialista, v kolikšni meri vam je naslednji dejavnik to 

oteževal? Čakalni čas na dan pregleda. 

 X-squared = 152.3946, df 

= 22,  p-value < 2.2e-16 

zelo oteževalni 

dejavnik 

oteževalni 

dejavnik 

ni oteževalni 

dejavnik 

 

N 

1. Pomurska regija 20,8 % 28,3% 50,9 % 53 

2. Podravska regija 8,6 % 23,2 % 68,2 % 151 

3. Koroška regija 21,2 % 45,5 % 33,3 % 33 

4. Savinjska regija 37,8 % 27,0 % 35,1 % 111 

5. Zasavska regija 45,5 % 36,4 % 18,2 % 22 

6. Spodnjeposavska regija 29,3 % 39,0 % 31,7 % 41 

7. Gorenjska regija 17,9 % 31,6 % 50,5 % 95 

8. Notranjsko-kraška regija 92,3 % 7,7 % 0,0 % 26 

9. Goriška regija 7,1 % 41,1 % 51,8 % 56 

10. Obalno-kraška regija 20,5 % 38,5 % 41,0 % 39 

11. Jugovzhodna regija 18,2 % 34.5 % 47,3 % 55 

12. Osrednjeslovenska regija 18,1 % 34,9 % 47,0 % 232 

 skupaj Slovenija 21,9 % 31,6 % 46,5 % 914 
 

Tabela 6.58.: Oteževalni dejavnik – stroški obiska pri zdravniku 

 Slovenska regija 

(11 pričakovanih  

frekvenc <5) 

Q47.4  Zadnjikrat, ko ste potrebovali zdravnika ali 

specialista, v kolikšni meri vam je naslednji dejavnik to 

oteževal? Stroški obiska pri zdravniku. 

 X-squared = 229.4437, df 

= 22, p-value < 2.2e-16- 

zelo 

oteževalni 

dejavnik 

oteževalni 

dejavnik 

ni oteževalni 

dejavnik 

 

N 

1. Pomurska regija 3,7 % 9,3 % 87,0 % 54 

2. Podravska regija 3,3 % 3,9 % 92,8 % 152 

3. Koroška regija 0,0 % 3,0 % 97,0 % 33 

4. Savinjska regija 9,3 % 31,5 % 59,3 % 108 

5. Zasavska regija 0,0 % 8,3 % 91,7 % 24 

6. Spodnjeposavska regija 26,8 % 24,4 % 48,8 % 41 

7. Gorenjska regija 3,1 % 9,4 % 87,5 % 96 

8. Notranjsko-kraška regija 66,7 % 12,5 % 20,8 % 24 

9. Goriška regija 3,6 % 10,9 % 85,5 % 55 

10. Obalno-kraška regija 8,1 % 13,5 % 78,4 % 37 

11. Jugovzhodna regija 5,4 % 25,0 % 69,6 % 55 

12. Osrednjeslovenska regija 4,7 % 18,5 % 76,8 % 233 

 skupaj Slovenija 7,2 % 15,1 % 77,7 % 913 

 



 

 

Tabela 6.59.: Ocena zdravja glede na spol po slovenskih regijah 

 Slovenska regija Q43.Ali bi na splošno rekli, da je vaše zdravje...?  {lestvica 

od 1 (zelo dobro) do 5 (zelo slabo)} 

  

 

 

 

moški N ženske N 

1. Pomurska regija 2,89 37 2,44 25 

2. Podravska regija 2,36 80 2,50 80 

3. Koroška regija 2,25 16 2,70 20 

4. Savinjska regija 2,07 52 2,41 81 

5. Zasavska regija 2,67 12 2,29 17 

6. Spodnjeposavska 

regija 

2,67 15 2,74 27 

7. Gorenjska regija 2,30 30 2,54 74 

8. Notranjsko-kraška 

regija 

1,90 10 2,87 17 

9. Goriška regija 2,60 20 2,64 39 

10. Obalno-kraška regija 2,64 14 2,80 40 

11. Jugovzhodna regija 1,68 32 2,52 37 

12. Osrednjeslovenska 

regija 

2,19 108 2,43 151 

 skupaj Slovenija 2,30 426 2,53 607 

 

 

 

Tabela 6.60.: T test za spremenljivki spol in ocena zdravja 

> t.test(q43zdravje_ocena~spol, alternative='two.sided', conf.level=.95,  

+   var.equal=FALSE, data=SN6299Slovenija) 

 

 Welch Two Sample t-test 

 

data:  q43zdravje_ocena by spol  

t = -3.6496, df = 933.216, p-value = 0.0002772 

alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 -0.3460914 -0.1040405  

sample estimates: 

 mean in group moski    mean in group zenske  

            2.300469             2.525535  

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 6.61.: Zaupanje v ljudi 

 Slovenska regija Q23. Na splošno, ali menite, da lahko večini ljudi 

zaupate ali da pri ravnanju z ljudmi nikoli ne morete 

biti dovolj previdni?  

  n srednja 

vrednost 

(µ) 

standardni 

odklon  

(σ) 

koeficient 

asimetričnosti 

 (γ1) 

koeficient 

sploščenosti  

(γ2) 1. Pomurska regija 49 5,82 2,98 0,22 -0,77 

2. Podravska regija 143 5,86 1,91 0,35 -0,33 

3. Koroška regija 31 4,87 1,72 0,47 -0,29 

4. Savinjska regija 125 5,31 1,86 0,36 -0,32 

5. Zasavska regija 28 5,64 1,49 -0.04 0.15 

6. Spodnjeposavska 35 5,74 2,13 0,33 -0,35 

7. Gorenjska regija 90 5,87 1,90 0,32 -0,51 

8. Notranjsko-kraška 24 3,58 1,98 1,41 1,58 

9. Goriška regija 53 5,85 2,19 0,27 -0,54 

10. Obalno-kraška 45 6,35 2,34 -0,03 -0,83 

11. Jugovzhodna 59 5,58 1,99 0,29 -0,29 

12. Osrednjeslovenska  227 6,05 2,18 0,13 -0,82 

 skupaj Slovenija 909 5,73 2,07 0,26 -0,54 

 

 

 

Tabela 6.62.: Nestrpnost med revnimi in bogatimi 

 Slovenska regija 

(8 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q25.1 V vsaki državi se včasih pojavijo nestrpnosti med 

družbenimi skupinami. Koliko nestrpnosti je po vašem 

mnenju v Sloveniji med revnimi in bogatimi? 

 X-squared = 67.267, df = 

22,  p-value = 1.768e-06- 

veliko 

nestrpnosti 

nekaj 

nestrpnosti 

nobene 

nestrpnosti 

 

N 

1. Pomurska regija 32,3 % 58,1 % 9,7 % 62 

2. Podravska regija 31,6 % 61,9 % 6,5 % 155 

3. Koroška regija 27,8 % 72,2 % 0,0 % 36 

4. Savinjska regija 54,9 % 42,1 % 3,0 % 133 

5. Zasavska regija 42,9 % 53,6 % 3,6 % 28 

6. Spodnjeposavska regija 35,7 % 54,8 % 9,5 % 42 

7. Gorenjska regija 38,6 % 52,5 % 8,9 % 101 

8. Notranjsko-kraška regija 76,9 % 23,1 % 0,0 % 26 

9. Goriška regija 46,4 % 48,2 % 5,4 % 56 

10. Obalno-kraška regija 50,0 % 44,2 % 5,8 % 52 

11. Jugovzhodna regija 25,8 % 62,1 % 12,1 % 66 

12. Osrednjeslovenska regija 28,1 % 64,0 % 7,9 % 253 

 skupaj Slovenija 37,4 % 55,8 % 6,7 % 1.010 



 

 

Tabela 6.63.: Nestrpnost med ljudmi na vodilnih položajih in delavci 

 
Slovenska regija 

(9 pričakovanih 

frekvenc <5) 

Q25.2 V vsaki državi se včasih pojavijo nestrpnosti med 

družbenimi skupinami. Koliko nestrpnosti je po vašem 

mnenju med ljudmi na vodilnih položajih in delavci? 

 X-squared = 65.1858, df 

= 22,  p-value = 3.7e-06 

veliko 

nestrpnosti 

nekaj 

nestrpnosti 

nobene 

nestrpnosti 

 

N 

1. Pomurska regija 43,1 % 53,4 % 3,5 % 58 

2. Podravska regija 39,7 % 56,3 % 4,0 % 151 

3. Koroška regija 47,2 % 52,8 % 0,0 % 36 

4. Savinjska regija 62,3 % 35,4 % 2,3 % 130 

5. Zasavska regija 57,1 % 39,3 % 3,6 % 28 

6. Spodnjeposavska regija 26,2 % 57,1 % 16,7 % 42 

7. Gorenjska regija 48,0 % 44,0 % 8,0 % 100 

8. Notranjsko-kraška regija 76,9 % 19,2 % 3,8 % 26 

9. Goriška regija 51,0 % 46,9 % 2,0 % 49 

10. Obalno-kraška regija 63,0 % 32,6 % 4,3 % 46 

11. Jugovzhodna regija 29,4 % 63,2 % 7,4 % 68 

12. Osrednjeslovenska regija 44,8 % 51,2 % 4,0 % 250 

 skupaj Slovenija 47,1 % 48,2 % 4,7 % 1.026 

 

Tabela 6.64.: Nestrpnost med različnimi rasnimi in etničnimi skupinami 

 Slovenska regija 

(3 pričakovane 

frekvence <5) 

Q25.5 V vsaki državi se včasih pojavijo nestrpnosti med 

družbenimi skupinami. Koliko nestrpnosti je po vašem 

mnenju med različnimi rasnimi in etničnimi skupinami. 

 X-squared = 36.2053, df 

= 22,    p-value = 0.02886 

veliko 

nestrpnosti 

nekaj 

nestrpnosti 

nobene 

nestrpnosti 

 

N 

1. Pomurska regija 33,9 % 60,7 % 5,4 % 56 

2. Podravska regija 23,2 % 57,6 % 19,2 % 151 

3. Koroška regija 16,7 % 77,8 % 5,6 % 36 

4. Savinjska regija 31,8 % 53,5 % 14,7 % 129 

5. Zasavska regija 27,6 % 65,5 % 6,9 % 29 

6. Spodnjeposavska regija 23,8 % 66,7 % 9,5 % 42 

7. Gorenjska regija 37,8 % 52,0 % 10,2 % 98 

8. Notranjsko-kraška regija 36,0 % 48,0 % 16,0 % 25 

9. Goriška regija 35,6 % 62,2 % 2,2 % 45 

10. Obalno-kraška regija 28,6 % 61,9 % 9,5 % 42 

11. Jugovzhodna regija 23,9 % 70,1 % 6,0 % 67 

12. Osrednjeslovenska regija 31,4 % 53,5 % 15,1 % 245 

 skupaj Slovenija 29,6 % 58,0 % 12,4 % 965 

 



 

 

Tabela 6.65.: Nestrpnost med različnimi verskimi skupnostmi 

 Slovenska regija 

(2 pričakovani 

frekvenci <5) 

Q25.6 V vsaki državi se včasih pojavijo nestrpnosti med 

družbenimi skupinami. Koliko nestrpnosti je po vašem 

mnenju v Sloveniji med različnimi verskimi skupinami. 

 X-squared = 47.4457, df= 

22,  p-value = 0.001283 

veliko 

nestrpnosti 

nekaj 

nestrpnosti 

nobene 

nestrpnosti 

 

N 

1. Pomurska regija 14,5 % 61,8 % 23,6 % 55 

2. Podravska regija 12,8 % 56,1 % 31,1 % 148 

3. Koroška regija 11,1 % 80,6 % 8,3 % 36 

4. Savinjska regija 16,5 % 55,1 % 28,3 % 127 

5. Zasavska regija 22,2 % 70,4 % 7,4 % 27 

6. Spodnjeposavska regija 11,9 % 66,7 % 21,4 % 42 

7. Gorenjska regija 33,0 % 55,7 % 11,3 % 97 

8. Notranjsko-kraška regija 31,8 % 54,5 % 13,6 % 22 

9. Goriška regija 22,2 % 62,2 % 15,6 % 45 

10. Obalno-kraška regija 25,6 % 62,8 % 11,6 % 43 

11. Jugovzhodna regija 20,6 % 60,3 % 19,1 % 68 

12. Osrednjeslovenska regija 21,2 % 58,4 % 20,4 % 245 

 skupaj Slovenija 19,8 % 59,5 % 20,7 % 955 

 

Tabela 6.66.: Zaupanje v slovenski parlament 

 Slovenska regija Q27.1 Povejte mi, prosim, kako močno vi osebno zaupate 

vsaki izmed naslednjih institucij.  Slovenski parlament. 

  n srednja 

vrednost 

(µ) 

standardni 

odklon  

(σ) 

koeficient 

asimetričnosti 

 (γ1) 

koeficient 

sploščenosti 

(γ2) 

1. Pomurska regija 58 4,34 2,44 0,25 

 

-0,48 

2. Podravska regija 158 4,18 1,93 0,18 -0,39 

3. Koroška regija 36 3,50 1.27 -0,17 -0,17 

4. Savinjska regija 132 4,09 2.25 0,24 -0,75 

5. Zasavska regija 29 4,07 1,89 -0,11 -0,65 

6. Spodnjeposavska 42 4,00 3,24 0,57 -1,21 

7. Gorenjska regija 100 4,34 2,63 0,47 -0,74 

8. Notranjsko-kraška 26 3,50 2,35 0,94 0,05 

9. Goriška regija 58 4,09 2,25 0,45 0,10 

10. Obalno-kraška 50 3,42 2,65 1,04 0,43 

11. Jugovzhodna 69 4,26 2,14 0,08 -0,26 

12. Osrednjeslovenska  257 4,22 2,30 0,35 -0,55 

 skupaj Slovenija 1.015 4,11 2,29 0,40 -0,43 



 

 

Tabela 6.67.: Zaupanje v vlado 

 Slovenska regija Q27.5Povejte mi, prosim, kako močno vi osebno zaupate vsaki 

izmed naslednjih institucij. Vlada. 

  n srednja 

vrednost 

(µ) 

standardni 

odklon  

(σ) 

koeficient 

asimetričnosti 

 (γ1) 

koeficient 

sploščenosti 

(γ2) 

1. Pomurska regija 59 4,81 2,62 0,04 -0,78 

2. Podravska regija 156 4,29 2,16 0,37 -0,59 

3. Koroška regija 36 3,47 1,42 -0,22 -0,81 

4. Savinjska regija 133 4,06 2,31 0,42 -0,66 

5. Zasavska regija 29 3,89 2,25 0,23 -1,04 

6. Spodnjeposavska 42 3,90 3,22 0,58 -1,19 

7. Gorenjska regija 98 4,17 2,67 0,53 -0,93 

8. Notranjsko-kraška 24 3,66 2,42 0,52 -0,84 

9. Goriška regija 56 4,35 2,51 0,31 -0,84 

10. Obalno-kraška 50 4,10 2,84 0,57 -0,68 

11. Jugovzhodna 69 4,24 2,12 0,11 -0,32 

12. Osrednjeslovenska  257 4,04 2,44 0,62 -0,42 

 Skupaj Slovenija 1.009 4,14 2,43 0,47 -0,62 

 

Tabela 6.68.: Zaupanje v politične stranke 

 Slovenska regija Q27. Povejte mi, prosim, kako močno vi osebno zaupate vsaki 

izmed naslednjih institucij. Politične stranke. 

  n srednja 

vrednost 

(µ) 

standardni 

odklon  

(σ) 

koeficient 

asimetričnosti 

 (γ1) 

koeficient 

sploščenosti 

(γ2) 

1. Pomurska regija 45 4,55 1,53 -0,14 -0,38 

2. Podravska regija 138 4,12 1,67 0,45 -0,34 

3. Koroška regija 32 3,37 1,07 0,01 -1,25 

4. Savinjska regija 108 3,71 1,65 0,68 -0,45 

5. Zasavska regija 26 4,30 1,34 0,02 -0,87 

6. Spodnjeposavska 21 5,48 1,88 -0,18 -0,71 

7. Gorenjska regija 74 4,24 1,87 0,42 -0,96 

8. Notranjsko-kraška 16 4,62 1,96 0,18 -1,11 

9. Goriška regija 41 3,71 1,48 0,43 -0,44 

10. Obalno-kraška 29 4,38 1,82 0,64 0,20 

11. Jugovzhodna 54 4,24 1,58 0,32 -0,26 

12. Osrednjeslovenska  214 4,14 1,90 0,58 -0,27 

 skupaj Slovenija 798 4,12 1,74 0,49 -0,39 



 

 

Tabela 6.69.: Korelacija med spremenljivkami zaupanja v institucije 

> cor(SN6299Slovenija[,c("q27.1zaupanje_slovenski_parlament", 

+   "q27.5zaupanje_vlada","q27.6politicne_stranke")], +   use="complete.obs") 

                                  q27.1zaupanje_slovenski_parlament 

q27.1zaupanje_slovenski_parlament                      1.0000000 

q27.5zaupanje_vlada                                        0.7912634 

q27.6politicne_stranke                                     0.6048890 

                                  q27.5zaupanje_vlada 

q27.1zaupanje_slovenski_parlament              0.7912634 

q27.5zaupanje_vlada                            1.000000 

q27.6politicne_stranke                         0.6078517 

                                  q27.6politicne_stranke 

q27.1zaupanje_slovenski_parlament               0.6048890 

q27.5zaupanje_vlada                              0.6078517 

q27.6politicne_stranke                           1.0000000 

 

> cor.test(SN6299Slovenija$q27.1zaupanje_slovenski_parlament,  

+   SN6299Slovenija$q27.5zaupanje_vlada, alternative="two.sided", +   method="pearson") 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  SN6299Slovenija$q27.1zaupanje_slovenski_parlament and 

SN6299Slovenija$q27.5zaupanje_vlada  

t = 40.9001, df = 999, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 0.7669012 0.8133484  

sample estimates: 

      cor  

0.7912634 

 

> cor.test(SN6299Slovenija$q27.5zaupanje_vlada,  

+   SN6299Slovenija$q27.6politicne_stranke, alternative="two.sided", +   method="pearson") 

 

 Pearson's product-moment correlation 

 

data:  SN6299Slovenija$q27.5zaupanje_vlada and SN6299Slovenija$q27.6politicne_stranke  

t = 21.5569, df = 793, p-value < 2.2e-16 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0  

95 percent confidence interval: 

 0.5620760 0.6499149  

sample estimates: 

      cor  

0.6078517 

 



 

 

Tabela 6.70.: Kakovost javnih storitev 

 Slovenska regija Q56. Na splošno, kako bi ocenili kakovost vsake izmed 

sledečih JAVNIH storitev v Sloveniji. Prosim, uporabite 

lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da je zelo slaba 

kakovost in 10 pomeni, da je zelo visoka kakovost . 

  q56.1 

Zdrav. 

storitve  

q56.2 

Izobraž. 

sistem 

q56.3 

 Javni 

prevoz 

q56.4 

Varstvo 

otrok 

q56.5 

Nega za 

starejše 

ljudi 

q56.6 

Državni 

pokojn. 

sistem 

1. Pomurska regija 6,05 6,84 5,08 7,55 6,39 4,89 

2. Podravska regija 6,18 7,15 6,23 8,00 6,59 5,10 

3. Koroška regija 5,42 6,50 5,05 6,25 6,44 5,81 

4. Savinjska regija 5,95 6,10 5,09 6,96 5,79 4,04 

5. Zasavska regija 5,45 6,41 5,81 6,75 6,44 5,50 

6. Spodnjeposavska 6,71 7,34 6,76 7,21 6,64 6,02 

7. Gorenjska regija 6,47 6,86 5,25 6,81 5,71 4,90 

8. Notranjsko-kraška 4,42 5,68 3,95 5,17 6,21 3,47 

9. Goriška regija 6,22 7,00 5,31 7,74 6,13 3,94 

10. Obalno-kraška 5,02 6,24 5,52 6,86 6,02 3,49 

11. Jugovzhodna 6,47 7,12 5,55 7,10 6,20 4,89 

12. Osrednjeslovenska  5,85 6,96 6,67 6,84 6,14 5,18 

 skupaj Slovenija 5,86 6,79 5,82 7,09 6,17 4,83 



 

   

 

Priloga 2: Anketni vprašalnik  

I. sklop: Dohodek, življenjski standard in pomanjkanje 

1.  Q67  Mi lahko prosim, poveste, kolikšen je mesečni NETO prihodek vašega 

gospodinjstva? Če ne veste točnega zneska, lahko poveste približek. 

 

 

  

Znesek v EVRIH 

 

1 manj kot 50 € 

2 od 50 do 99 € 

3 od 100 do 149 € 

4 od 150 do 199 € 

5 od 200 do 299 € 

6 od 300 do 449 € 

7 od 450 do 549 €  

8 od550 do 674 € 

9 od 675 do 899 € 

10 od 900 do 1124 € 

11 od 1125 do 1349 € 

12 od 1350 do 1574 € 

13 od 1575 do 1799 € 

14 od 1800 d0 2024 € 

15 od 2025 do 2249 € 

16 od 2250 do 2699 € 

17 od 2700 do 3149 € 

18 od 3150 do 3599 € 

19 od 3600 do 4049 € 

20 od 4050 do 4499 € 

21 4500 € in več 

22 zavrnitev 

23 ne vem 
 

   

 

2.  Q19 Obstajajo nekatere stvari, ki si jih mnogi ne morejo privoščiti, čeprav bi si jih želeli. 

Za vsako od stvari, napisanih na kartici, bi rad preveril, ali si jih v vašem 

gospodinjstvu lahko privoščite, če si tega želite! 

      

  (PREBERI) Da, lahko si 

privoščimo, 

če to želimo 

Ne, ne 

moremo si 

privoščiti 

(Ne 

vem) 

 1 Imeti primerno ogrevan dom 1 2 3 



 

   

 

 2 plačati letne enotedenske počitnice izven doma 1 2 3 

 3 zamenjati katerikoli dotrajani kos pohištva 1 2 3 

 4 vsak drugi dan imeti obrok, ki vključuje meso, 

piščanca ali ribo, če bi to želeli 

1 2 3 

 5 kupovati nova in nerabljena (second-hand) oblačila 1 2 3 

 6 povabiti prijatelje ali sorodnike na pijačo ali obrok 

vsaj enkrat na mesec 

1 2 3 

 

3. Q57 Vsako gospodinjstvo ima lahko različne vire prihodka in več kot en član 

gospodinjstva lahko prispeva k prihodku gospodinjstva. Če pomislite na skupni 

mesečni dohodek vašega gospodinjstva, ali ste se v vašem gospodinjstvu zmožni 

(finančno) prebiti čez mesec? 

 

Zelo lahko 1 

Lahko 2 

Dokaj lahko 3 

Z nekaj težavami 4 

Težko  5 

Zelo težko 6 

(Ne vem) 7 

 

4. Q60  Ali vam je v vašem gospodinjstvu v zadnjih 12 mesecih zmanjkalo denarja za hrano? 

Da  1 

Ne 2 

(Ne vem) 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
5. Q61 Ali ste v vašem gospodinjstvu v zadnjem letu gojili sadje, zelenjavo, perutnino ali 

živino, da bi lahko zadostili potrebam po hrani v vašem gospodinjstvu? 

 

Ne, sploh ne 1 

Da, do desetine potreb gospodinjstva po hrani 2 

Da, od desetine do polovice potreb gospodinjstva po hrani 3 

Da, polovico ali več potreb gospodinjstva 4 

(Ne vem) 5 

 



 

   

 

6. Q62 Ali je vaše gospodinjstvo v zadnjem letu redno pomagalo v obliki denarja ali hrane 

osebi, ki ne živi v vašem gospodinjstvu (npr. staršem, odraslim otrokom, drugim 

sorodnikom ali komu, ki ni v sorodu z vami)? 

 

Da  1 

Ne 2 

(Ne vem) 3 

 

7. Q63 Ali je vaše gospodinjstvo v zadnjem letu redno prejemalo pomoč v obliki denarja ali 

hrane od osebe, ki ne živi v vašem gospodinjstvu (npr. od staršev, odraslih otrok, 

drugih sorodnikov ali od koga, ki ni v sorodu z vami)? 

 

Da  1 

Ne 2 

(Ne vem) 3 

 

 

II. sklop: Subjektivno zaznavanje zadovoljstva  

 

8. Q28 Povejte mi, ali se popolnoma strinjate, strinjate, niti strinjate niti ne strinjate, se ne 

strinjate ali se sploh ne strinjate z vsako izmed naslednjih izjav. 

 

 (PREBERI) 
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1 Glede prihodnosti sem optimističen (-a) 1 2 3 4 5 6 

2 Gledano v celoti je moje življenje 

približno takšno, kot si želim 

1 2 3 4 5 6 

4 Počutim se izključen(-a) iz družbe 1 2 3 4 5 6 

 

 

 

       



 

   

 

9. Q29 Gledano v celoti, kako zadovoljni ste trenutno s svojim življenjem? Uporabite 

lestvico od  1 do 10, kjer 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni in 10 pomeni, da 

ste zelo zadovoljni. 

 

1 

zelo nezadovoljen/a 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

zelo zadovoljen/a 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(Ne vem) 11 

 

10. Q40 Ali mi lahko poveste, kako zadovoljni ste z vsako izmed naslednjih stvari? Uporabite 

lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da ste zelo nezadovoljni in 10 pomeni, da ste 

zelo zadovoljni. 

              

  (PREBERI) 
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 1 Vaša izobrazba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 2 Vaša sedanja zaposlitev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 3 Vaš sedanji življenjski standard 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 4 Vaš dom 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 5 Vaše družinsko življenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 6 Vaše zdravje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 7 Vaše družabno življenje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

11. Q42 Gledano v celoti, kako srečni bi rekli, da ste? Uporabite lestvico od 1 do 10, kjer  

pomeni, da ste zelo nesrečni in 10 pomeni, da ste zelo srečni. 

 

1 

Zelo nesrečni 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Zelo srečni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(Ne vem) 11 

 



 

   

 

III. sklop: Ravnovesje med delom in življenjem 

12. Q11 Kako pogosto se vam je v zadnjem letu zgodilo kaj od naslednjega? 

 

  (PREBERI) 
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 1 Z dela sem se vrnil(-a) preutrujen(-a), da bi 

opravil(-a) nekatera gospodinjska opravila, ki 

bi jih bilo treba opraviti 

1 2 3 4 5 6 

 2 Zaradi količine časa, ki sem ga prebil(-a) v 

službi, sem s težavo izpolnil(-a) svoje 

družinske obveznosti 

1 2 3 4 5 6 

 3 Na delovnem mestu sem se s težavo 

osredotočil(-a) na delo zaradi svojih 

družinskih obveznosti 

1 2 3 4 5 6 

 

13. Q38 Ali menite, da sodelujete pri gospodinjskih opravilih....? 

 

Več kot menite, da bi morali 1 

Ravno prav 2 

Manj kot menite, da bi morali 3 

(Ne vem) 4 

 

14. Q39 Prebral vam bo nekaj področij iz vsakdanjega življenja, za katere bi lahko porabili 

svoj čas. Za vsak področje povejte ali porabite preveč, premalo ali ravno prav časa. 

 

  (PREBERI) P
rev

eč 
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o
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alo
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p
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o

) (N
e v
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 2 Stik z družinskimi člani, ki živijo v istem 

gospodinjstvu ali drugje 

1 2 3 4 5 

 3 Stiki z drugimi osebami  (ne družinskimi člani) 1 2 3 4 5 

 4 Vaši konjički / interesi 1 2 3 4 5 

 5 Udeleževanje pri prostovoljnem delu ali 

političnih aktivnostih 

1 2 3 4 5 

 

 



 

   

 

IV. sklop: Družinsko življenje 

15. Q32 V povprečju, če pomislite na ljudi, ki ŽIVIJO IZVEN VAŠEGA GOSPODINJSTVA, 

kako pogosto imate z njimi neposreden (oseben) stik? 

 

  (PREBERI) 
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 1 S katerimkoli od svojih otrok 1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 Z mamo ali očetom 1 2 3 4 5 6 7 8 

 3 S katerimkoli bratom, sestro ali drugim 

sorodnikom 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4 S katerimkoli prijateljem ali sosedom 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

16. Q36 Kako pogoste ste vključeni v katero od  dejavnosti izven vaše plačane zaposlitve? 

 

  (PREBERI) 

 

 

 

V
sak

 d
an

 

V
ečk

rat n
a ted

en
 

E
n

k
rat ali d

v
ak

rat 

n
a ted

en
 

M
an

j 
k

o
t 

en
k

rat 

n
a ted

en
 

N
ik

o
li 

(N
e v

em
) 

         

 1 Skrb in vzgoja otrok 1 2 3 4 5 6 

 2 Kuhanje in gospodinjska dela 1 2 3 4 5 6 

 3 Skrb za ostarele / invalidne sorodnike 1 2 3 4 5 6 

 4 Prostovoljne in dobrodelne dejavnosti 1 2 3 4 5 6 

 

V. sklop: Nastanitev in lokalno okolje 

17. Q16 Kaj izmed sledečega najbolje opiše vaše stanovanje (hišo)? 

 

Lastniško brez hipoteke (t.j. brez kreditov) 1 

Lastniško s hipoteko ali kreditom 2 

Najemnik, plačujem najemnino zasebniku 3 

Najemnik, plačujem najemnino za socialno/neprofitno/občinsko stanovanje 4 

Ne plačujem najemnine 5 

(Drugo) 6 

(Ne vem) 7 

 



 

   

 

18. Q17 Ali imate kateregakoli od naslednjih problemov s stanovanjem (hišo), v katerem 

živite? 

 

 (PREBERI) Da Ne (Ne vem 

     

1 Pomanjkanje prostora 1 2 3 

2 Trohnoba v oknih, vratih ali tleh 1 2 3 

3 Vlaga ali voda, ki pušča skozi stene ali streho 1 2 3 

4 Nimamo notranjega stranišča na izplakovanje s tekočo vodo 1 2 3 

5 Nimamo kadi ali tuša 1 2 3 

6 Nimamo prostora za posedanje zunaj (t.j. vrt, balkon, terasa) 1 2 3 

 

19. Q54 Prosim, pomislite na področje, kjer živite sedaj, s tem mislim na neposredno okolico 

vašega doma. Ali imate zelo veliko razlogov, veliko razlogov, nekaj razlogov ali 

nobenega razloga, da bi se pritoževali nad sledečimi problemi? 

 

  (PREBERI) 
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 1 Hrup 1 2 3 4 5 

 2 Onesnaženost zraka 1 2 3 4 5 

 3 Pomanjkanje dostopa do rekreacijskih ali zelenih 

površin 

1 2 3 4 5 

 4 Kakovost vode iz pipe 1 2 3 4 5 

 5 Kriminal, nasilje ali vandalizem 1 2 3 4 5 

 6 Smeti na cesti 1 2 3 4 5 

 

VI. sklop: Zdravje in zdravstveno varstvo 

20. Q43 Ali bi na splošno rekli, da je vaše zdravje....? 

 

Zelo dobro 1 

Dobro 2 

Zadovoljivo 3 

Slabo 4 

Zelo slabo  5 

(Ne vem) 6 



 

   

 

21. Q44 Ali imate kakšno kronično (dolgotrajno) fizično ali psihično zdravstveno težavo, 

bolezen ali invalidnost? 

 

Da 1 

Ne 2 

(Zavrnitev) 3 

(Ne vem) 4 

 

22. Q46 Za vsako izmed petih izjav mi prosim, povejte, katera najbolje opiše vaše počutje v 

preteklih 2 tednih. 

 

  (PREBERI) 
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 1 Bil(-a) sem vesel(-a) in dobre volje 1 2 3 4 5 6 7 8 

 2 Bil(-a) sem miren(-a) in sproščen (-a) 1 2 3 4 5 6 7 8 

 3 Bil(-a) sem aktiven(-a) in poln(-a) 

energije 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 4 Zbudil(-a) sem se svež(-a) in spočit(-a) 1 2 3 4 5 6 7 8 

 5 Moje vsakodnevno življenje je bilo 

polno stvari, ki me zanimajo 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

23. Q47 Zadnjikrat, ko ste potrebovali zdravnika ali specialista, v kolikšni meri so vam 

naslednji dejavniki to oteževali? 
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N
e 

u
streza  

(N
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 1 Oddaljenost do zdravnikove ordinacije / bolnice 

/zdravstvene ustanove 

1 2 3 4 5 

 2 Čakalna doba do dneva, ko ste bili naročeni 1 2 3 4 5 

 3 Čakalni čas na dan pregleda 1 2 3 4 5 

 4 Stroški obiska pri zdravniku 1 2 3 4 5 

 

 



 

   

 

VII. sklop: Kakovost družbe 

24. Q23 Na splošno, ali menite, da lahko večini ljudi zaupate ali da pri ravnanju z ljudmi 

nikoli ne morete biti dovolj previdni? Pomagajte si s pomočjo lestvice od 1 do 10, 

kjer 1 pomeni, da nikoli ne morete biti dovolj previdni in 10 pomeni, da lahko 

večini ljudi zaupate. 

 

1 

Nikoli ne moreš biti dovolj 

previden 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Večini ljudi lahko zaupamo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

(Ne vem) 11 

 

25. Q25 V vsaki državi se včasih pojavijo nestrpnosti med družbenimi skupinami. Koliko 

nestrpnosti je po vašem mnenju v Sloveniji med naslednjimi družbenimi skupinami? 

 

  (PREBERI) 
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 1 Med revnimi in bogatimi 1 2 3 4 

 2 Med ljudmi na vodilnih položajih in delavci 1 2 3 4 

 5 Med različnimi rasnimi in etničnimi skupinami 1 2 3 4 

 6 Med različnimi verskimi skupinami 1 2 3 4 

       

26. Q27 Povejte mi, prosim, kako močno vi osebno zaupate vsaki izmed naslednjih institucij. 

Uporabite lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da sploh ne zaupate instituciji in 

10 pomeni, da instituciji popolnoma zaupate. 
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1 Slovenski parlament 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Vlada            

6 Politične stranke            



 

   

 

27. Q56 Na splošno, kako bi ocenili kakovost vsake izmed sledečih JAVNIH storitev v 

Sloveniji. Prosim, uporabite lestvico od 1 do 10, kjer 1 pomeni, da je zelo slaba 

kakovost in 10 pomeni, da je zelo visoka kakovost. 
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1 Zdravstvene storitve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2 Izobraževalni sistem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3 Javni prevoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 Varstvo otrok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5 Nega za starejše ljudi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

6 Državni pokojninski 

sistem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


