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Cilji:

• prikaz pojavov v slovenskih 
regijah na razumljiv, jasen in 
atraktiven način

• pregled stanja v statističnih 
regijah:
• značilnosti družbe in življenjske 

razmere (izobraženost, zaposlitev, poraba 

antidepresivov, plača),

• odkrivanje povezanosti med 
pojavi,

• odkrivanje razlik in podobnosti 
med regijami.

Način dela:

Obdelava in analiza podatkov:
• Excel:

• uporaba vrtilnih tabel

• izdelava grafov

Predstavitev podatkov:
• Slikar

• izris zemljevidov

• Excel:
• uporaba že izdelanih infografik

• uporaba dodatka People Graph



Izobrazba
v letu
2016





Primerjava brezposelnosti v letih 2011 in 2016

Brezposelnost v Sloveniji 2016
5,5%

• Ugotovimo, da se odstotek brezposelnih ni bistveno spremenil, med letoma 2011 in 2016 se je 
povečal za 0,2%.

Brezposelnost v Sloveniji 2011
5,3%

• največja brezposelnost:
POMURSKA (8,6%)

• najmanjša brezposelnost:
GORENJSKA (4,1%)

• največja brezposelnost:
POMURSKA (8,3%)

• najmanjša brezposelnost:
GORENJSKA (3,9%)



Povezava med porabo antidepresivov in 
brezposelnostjo/povprečno neto plačo (2016)
Poraba antidepresivov in odstotek 
brezposelnih po regijah

Poraba antidepresivov in povprečna 
neto plača po regijah

PORABA ANTIDEPRESIVOV [DDO na 1000 prebivalcev]PORABA ANTIDEPRESIVOV [DDO na 1000 prebivalcev]

BREZPOSELNOST [%] POVPREČNA NETO PLAČA [€]Korelacijski koeficient: 0,37 Korelacijski koeficient: -0,34



Zaključki

• Ugotovili smo, da je v Sloveniji največ ljudi s srednješolsko izobrazbo, med temi pa
je več moških kot žensk.

• Ugotovili smo, da je v celotni Sloveniji (po vseh regijah) več žensk z
višješolsko/visokošolsko izobrazbo kot moških.

• Ugotovili smo, da četudi se je stopnja brezposelnosti v Sloveniji povečala za 0,2%,
se je le-ta zmanjšala tako v regiji z največjo kot tudi v regiji z najmanjšo stopnjo
brezposelnosti.

• Ugotovili smo, da v Sloveniji med porabo antidepresivov in brezposelnostjo
obstaja šibka pozitivna korelacija, kar dokazuje pozitivni korelacijski koeficient.

• Ugotovili smo, da v Sloveniji med porabo antidepresivov in povprečno neto plačo
obstaja šibka negativna korelacija, kar dokazuje negativni korelacijski koeficient.


