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CILJI IN HIPOTEZE

METODE DELA

Microsoft Excel

za izdelavo grafov, 

računanje in 

zbiranje podatkov;

Power Point

za izdelavo slik in 

oblikovanje 

prosojnic;

SlidesGo, 

Datawrapper ter 

Storyset

za izdelavo 

infografik in 

zemljevidov

„Sva mladi Pomurki in z raziskovalno nalogo želiva odgovoriti na številna vprašanja o trgu delovne sile v Sloveniji, ki si jih zastavljamo mladi, kot so 

kje se zaposlujejo Slovenci, kakšne so njihove plače ter ali obstajajo med posameznimi regijami velike razlike.“

Ovrednotiti stopnjo delovne aktivnosti v Sloveniji, 

opredeliti razlike med regijami ter analizirati njen trend.

Stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji presega 

50% in je najvišja v osrednjeslovenski regiji. 

Opredeliti izobrazbeno strukturo delovno aktivnega 

prebivalstva.

Največji delež zaposlenih ima visoko ali 

višješolsko izobrazbo.

Ugotoviti v katerih dejavnostih je zaposlenih največ 

Slovencev ter ovrednotiti razlike med posameznimi 

regijami. 

V vseh slovenskih regijah je največ 

zaposlenih v predelovalni dejavnosti.

Ugotoviti povprečne plače v statističnih regijah in 

povprečne plače glede na dejavnost dela.

Povprečna plača v letu 2020 v Sloveniji znaša 1500€, 

najbolje pa bodo plačani posamezniki, ki delajo v 

informacijskih in komunikacijskih dejavnostih.
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Oceniti korelacijo med številom zaposlenih v 

posamezni dejavnosti ter plačo.
Višje povprečne plače bodo v dejavnostih 

z večjim številom zaposlenih.

Ugotoviti v katerih poklicih je rast plač najvišja.
Najvišjo rast plač v obdobju 2010-2020 dosega 

zdravstvena dejavnost.

Oceniti plačno vrzel med moškimi in ženskami. V večini regij bodo moški bolje plačani kot 

ženske.



KAKO DELOVNO AKTIVNI SMO SLOVENCI?
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Stopnja delovne aktivnosti, statistične regije, 
2010-2025 [%]*

*stopnja delovne aktivnosti za leto 2025 je izračunana na podlagi linearnega trenda

trend

Povprečna stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji v letu 

2020 je znašala 65,7%. 

Najvišja stopnja delovne aktivnosti je bila v primorsko-

notranjski regiji (69,0%), medtem ko je bila najnižja v 

pomurski regiji (56,9%).

Rast stopnje delovne aktivnosti v obdobju od 

leta 2010 do leta 2020 je v Sloveniji znašala 

13,9%. 

Tako v primorsko-notranjski regiji (12,9%) kot 

v pomurski regiji (10,1%), je bila rast 

podpovprečna.

Če se bo trend rasti iz obdobja 2010-2020 

nadaljeval, bo v letu 2025 stopnja delovne 

aktivnosti v Sloveniji znašala 68,6%.
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Stopnja delovne aktivnosti, statistične regije, 2020 [%]

Vir: SURS

Vir: SURS



KDO S(M)O ZAPOSLENI SLOVENCI?
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Starost delovno aktivnega prebivalstva, Slovenija, 2020 [%]
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Delež zaposlenih po izobrazbi, Slovenija, 2010-2020 [%]

osnovna izobrazba srednja izobrazba višja/ visokošolska izobrazba

Kar 90% delovno aktivnih Slovencev je bilo v letu 2020 

starih 25-59 let. Mlajših od 25 let je bilo le 4,5%. 

Več kot polovica delovno aktivnih Slovencev je imelo 

srednješolsko izobrazbo (55%). 36% jih je imelo 

višješolsko izobrazbo, 9% pa osnovnošolsko.

Najvišji delež visoko izobraženih delovno aktivnih je bil v 

osrednjeslovenski regiji (44%), najmanjši pa v 

pomurski regiji (29%).

Delež delovno aktivnih z višjo/visokošolsko izobrazbo 

se je v obdobju 2010-2020 povečal za 10 odstotnih 

točk. 

koeficient rasti VŠ: 1,36

Vir: SURS

Vir: SURS



KJE DELAMO IN KOLIKO SMO PLAČANI?

Plača v letu 2020 v predelovalni industriji je nižja od povprečne 

plače v vseh regijah z izjemo gorenjske in jugovzhodne regije.

V letu 2020 je povprečna slovenska plača znašala 1315€.Od 

leta 2010 je povprečna slovenska plača narasla za 326€. 

Najvišja povprečna plača v letu 2020 je bila v osrednjeslovenski 

regiji (1426€), najnižja pa v podravski regiji (1189€).

Največ Slovencev je v letu 2020 delalo v predelovalni 

dejavnosti (23%), kateri sledi trgovinska dejavnost 

(13%), zdravstvena ter izobraževalna dejavnost (8%). 

Vse regije z izjemo osrednjeslovenske in obalno-

kraške imajo največji delež zaposlenih v predelovalni 

dejavnosti.

Povprečna neto plača ter povprečna plača v predelovalni 

dejavnosti, statistične regije, 2020 [€]
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Črke v oklepajih označujejo razvrstitev dejavnosti na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD)

Vir: SURS

Vir: SURS



SLO: 1860 €

max: 2682 € -Posavje

min: 1151 € -Pomurje

SLO: 827 €

max: 1216 € -Jugovzhodna

min: 675 € -Zasavje

Najvišja, najnižja in povprečna plača v izbranih dejavnostih, 2020 [€]
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Rast povprečne plače po dejavnostih, Slovenija, 2010-2020 [€]

Energija (D) Zdravstvo (Q) IKT (J) Finance (K)

Gradbeništvo (F) Druge dejavnosti (N) Gostinstvo (I)

KAM PO NAJBOLJŠO PLAČO? 

Pearsonov korelacijski koeficient kaže, da je povezava 

med številom zaposlenih v posamezni dejavnosti ter plačo 

negativna, znaša -0,02.

V letu 2020 je bila najvišja povprečna plača v sektorju 

energije (D) in je znašala 1860€. Sledita mu sektor 

zdravstvo (Q) z 1787€ ter sektor IKT (J) z 1766€. 

Posamezne dejavnosti razvrščene po višini povprečne plače, 2020 [€]

Najnižja povprečna plača je bila v gostinstvu (I) in je 

znašala 827€. 

V sektorju energija (D) so imeli najvišje plače v posavski 

regiji (2682€), najnižje pa v pomurski (1151€).

V sektorju gostinstvo (I) so imeli najvišje plače v 

jugovzhodni regiji (1216€), najnižje pa v zasavski (675€).

Rast plače med izbranimi sektorji je bila najbolj izrazita v 

zdravstvu (Q), saj je v obdobju 2010-2020 narasla za 678€.

Črke v oklepajih označujejo razvrstitev dejavnosti na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD)

Vir: SURS

Vir: SURS



KJE RASTEJO PLAČE ?                                KAKŠEN JE POLOŽAJ ŽENSK? 

V obdobju 2010-2020 so v vseh dejavnostih plače narasle.

Najbolj so narasle v zdravstveni dejavnosti (Q) in sicer za 61%, ki ji sledita 

predelovalna dejavnost (C) z 41% ter javna uprava (O) z 40%.

Najmanj so plače narasle v gostinstvu (I) z 11%, kulturi in rekreaciji (R) z 

11% ter prometu in skladiščenju (H) z 12%.

V večini slovenskih regij so moški bolje plačani od 

žensk. Najvišja razlika med spoloma je v posavski regiji 

in znaša 5,6%. Ženske so bolje plačane v jugovzhodni 

in zasavski regiji. 

2010-2015 se je razlika v plači med spoloma povečala 

iz 3,7% na 5,9%, vendar je v obdobju 2015-2020 padla 

na 2,2%.
Plačna vrzel med spoloma, 2010-2020 [%]

Črke v oklepajih označujejo razvrstitev dejavnosti na podlagi Standardne klasifikacije dejavnosti (SKD)

Vir: SURS

Vir: SURS



ZAKLJUČKI
Povprečna stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji v letu 2020 je znašala 65,7%, torej je presegla 50%. Najvišja stopnja 

delovne aktivnosti pa je bila v primorsko-notranjski regiji z 69%.
HIPOTEZA 1 DELNO POTRJENA, DELNO ZAVRNJENA

Največji delež delovno aktivnih prebivalcev v Sloveniji ima srednješolsko izobrazbo, to je 55%.
HIPOTEZA 2 ZAVRNJENA

Največ Slovencev je v letu 2020 delalo v predelovalni dejavnosti (23%). Vse regije z izjemo osrednjeslovenske in obalno-

kraške so imele tudi največji delež zaposlenih v predelovalni dejavnosti.
HIPOTEZA 3 ZAVRNJENA

Povprečna plača v letu 2020 v Sloveniji je znašala 1315€, kar je manj kot predvidena 

povprečna plača 1500 €, najbolje pa so bili plačani posamezniki, ki delajo v dejavnosti oskrba 

z električno energijo, plinom in paro s povprečno plačo 1860 € na mesec.

HIPOTEZA 4 ZAVRNJENA

Podatki so pokazali, da višje povprečne plače niso v dejavnostih z večjim številom 

zaposlenih. S pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta sva pokazali, da je povezava 

med številom zaposlenih ter plačo negativna.

HIPOTEZA 5 ZAVRNJENA

V obdobju 2010-2020 so v vseh dejavnostih plače narasle, največjo rast pa so dosegle v 

zdravstveni dejavnost in sicer za 61 %.
HIPOTEZA 6 POTRJENA

Podatki so pokazali, da so bili v večini regij moški bolje plačani kot ženske. Ženske so 

več plačane kot moški le v dveh regijah in sicer v jugovzhodni sloveniji in zasavski. V 

obdobju 2015-2020 se je sicer razlika v plači med spoloma zmanjšala na 2,2 %.

HIPOTEZA 7 POTRJENA



IZRAČUNI
KAKO DELOVNO AKTIVNI SMO SLOVENCI?

 Primerjava stopnje delovne aktivnosti, po statističnih regijah, 2020 [%] (primerjava Dak_sda)

 Izračunana napoved naraščanja deleža delovno aktivnega prebivalstva (Dak_sda) za leto 2025 

po formuli FORECAST v programu EXCEL – napove prihodnjo vrednost s pomočjo obstoječih

 Rast stopnje deleža aktivno delovnega prebivalstva od 2010 do 2020 po formuli:

o
𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2020 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 – 𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2010 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎

𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2010 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎
∗ 100

o
𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2020𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑟𝑠𝑘𝑜−𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑠𝑘𝑎 – 𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2010𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑟𝑠𝑘𝑜−𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑠𝑘𝑎

𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2010𝑝𝑟𝑖𝑚𝑜𝑟𝑠𝑘𝑜−𝑛𝑜𝑡𝑟𝑎𝑛𝑗𝑠𝑘𝑎
∗ 100

o
𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2020 𝑝𝑜𝑚𝑢𝑟𝑠𝑘𝑎 – 𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2010 𝑝𝑜𝑚𝑢𝑟𝑠𝑘𝑎

𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2010 𝑝𝑜𝑚𝑢𝑟𝑠𝑘𝑎
∗ 100

KDO S(M)O ZAPOSLENI SLOVENCI?

 Delež zaposlenih v letu 2020 po izobrazbi (OŠ, SŠ, VŠ): 

o
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_31

(𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_31 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_32 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_33)
∗ 100

o
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_32

(𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_31 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_32 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_33)
∗ 100

o
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_33

(𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_31 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_32 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_33)
∗ 100

 Koeficient rasti (VŠ): 
𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑉Š_2020

𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑉Š_2010

 Primerjava: Dak_delo_31-332010, 2015, 2020

 Povečanje deleža VŠ: Dak_delo_332020 – Dak_delo_332010

 Starost delovno aktivnega prebivalstva, 2020 [%], Slovenija:

o
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_21

(𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_21 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_22 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_23)
∗ 100

o
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_22

(𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_21 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_22 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_23)
∗ 100



IZRAČUNI
KJE DELAMO IN KOLIKO SMO PLAČANI?

 Primerjava povprečnih mesečnih neto plač po regijah 2020 in povprečnih mesečnih neto plač po regijah v delovni dejavnosti C: 

Plača_delo_tot2020 in Plača_delo_C2020

 Naraščanje povprečne slovenske plače 2010-2020: Plača_delo_tot2020  – Plača_delo_tot2010

 Delež zaposlenih v določeni dejavnosti po statističnih regijah Slovenije v primerjavi s Slovenskim povprečjem, 2020: 

(za delovne dejavnosti C, G, P in Q)  
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑋

𝑣𝑠𝑜𝑡𝑎 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_(𝐴−𝑆)
∗ 100

KAM PO NAJBOLJŠO PLAČO?

 Pearsonov korelacijski koeficient: prikazuje velikost linearne povezave med številom zaposlenih v posamezni dejavnosti ter 

plačo te dejavnosti. Izračunali sva ga s pomočjo funkcije PEARSON v programu Excel. Uporabili sva vse razpoložljive podatke 

za leto 2020. 

 Rast plače v delovni dejavnosti Q: Plača_delo_Q2020 – Plača_delo_Q2010

 Primerjava najvišjih povprečnih plač po dejavnostih 2020: Plača_delo_X

KJE RASTEJO PLAČE?        

 Povečanje deleža povprečne plače 2010-2020: 
𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑋2020 – 𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑋2010

𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑋2010
∗ 100

KAKŠEN JE POLOŽAJ ŽENSK?

 Primerjava plačne vrzeli med spoloma: Plača_spol2010, 2015, 2020

 Ekstremi (max in min) so se določali oz. preverjali s pomočjo programa EXCEL po funkicjah: MAX() in MIN()


