LATTE
GIMNAZIJA KRANJ
GORENJSKA REGIJA
KATEGORIJA B

HIPOTEZA 1

HIPOTEZA 4

Edina regija, v kateri podnevi
dela več ljudi, kot pa jih ponoči v
njej spi, je osrednjeslovenska.

HIPOTEZA 2
Osrednjeslovenska regija ima
najvišjo povprečno plačo.

Višja, kot je razlika v plači med drugo
in domačo regijo, več delavcev se bo iz
domače vozilo vanjo.

CILJ

Ugotoviti
povezavo med
migracijami in
plačami.

Iz osrednjeslovenske regije se bo na delo v
Ljubljano vozilo več delavcev, če bo plača v
Ljubljani višja od plače v njihovi občini za
enako delovno mesto.

HIPOTEZA 6

HIPOTEZA 3
Višja, kot bo plača v neki
regiji, večji bo IDM.

HIPOTEZA 5

Ne govorimo na
pamet, ampak se raje
lotimo računov!

Plače v osrednjeslovenski regiji
so višje tako zaradi višjih
postavk kot tudi zaradi
strukture dejavnosti.

Ti, ej, zakaj je pa osrednjeslovenska na obeh
zemljevidih najmočnejše obarvana? Ali si
bila pri barvanju na tisti točki najbolj jezna
ali tiči za to obarvanostjo kakšen drug
razlog?

Ali se ti ne zdi, da je malo preveliko
naključje, da je osrednjeslovenska na
obeh najmočneje obarvana, ali si
prepričana, da za tem ne stoji tvoja jeza?

Sara, prosim ne začenjaj o mojem
osebnem življenju, ker nimava dovolj
robčkov pri sebi ... imava pa dovolj
podatkov, da ugotoviva povezanost
oz. nepovezanost med migracijami in
višino plač v osrednjeslovenski regiji.

Prepričana Sara!!!
Naj ti dokažem z
grafom.

No, poglej! Determinacijski koeficient
znaša 0,4022, kar pomeni, da je 40 %
variance indeksa delovnih migracij
(IDM) pojasnjene z linearnim vplivom
višine plače v namembni regiji.
Torej, če sem prav razumela ... Po
slovensko to pomeni, da se s
povečevanjem plač v regiji povečujejo
tudi delovne migracije v to regijo. Torej
lahko rečemo, da je 40 % migracij (oz.
tudi nemigracij) posledica medregijskih
razlik v plačah, preostalih 60 % pa je
posledica ostalih dejavnikov, npr.
oddaljenosti, razpoložljivosti dela ipd.

Smerni koeficient premice
k = 0,16, pove strmino oz.
„da se za vsak 1 € povišanja
pri plačah IDM v tej regiji
poveča za 0,16" oz. "za vsakih
100 € povišanja pri plačah se
IDM poveča za 16.“

Pustita meni, da razložim,
obe preveč komplicirata!

Sara, ali bi se ti raje vozila v
drugo regijo, kjer bi imela višjo
plačo, ali bi raje prihranila
ta čas, ki bi ga porabila za
vožnjo, in delala v svoji regiji za
manj denarja?

Osebno bi raje izbrala
nižjo plačo in delala v
svoji ljubi domači
regiji, kot pa tratila čas
na cesti.

Naj te šokiram s podatki! Precej Slovencev daje prednost boljšemu plačilu. Za
boljšo predstavo sva določili še smerni koeficient, ki je 0,025 v regresijski
premici, kar pomeni, da se za vsakih 100 € razlike v plačah delež delavcev, ki se
vozi v drugo občino, poveča za 2,5 odstotni točki.

Iskreno, vedno, ko omeniva
osrednjeslovensko
regijo, sanjam le o Ljubljani.
Ona sanja o
Ljubljani, ko
vsako jutro ob
petih vstane …

POZOR!
Vsi podatki se
nanašajo na
osrednjeslovensko
regijo.

Ampak, ali je Ljubljana res središče najboljših plač med
vsemi občinami v osrednjeslovenski regiji, ker opazimo, da
je povezanost med vožnjo na delo v Ljubljano in razliko v
plači v primerjavi z domačo občino zelo šibka. Čeprav se
ljudje v Ljubljano vozijo precej množično (na vsakega, ki se
iz Ljubljane odpelje, se jih *4,9 pripelje), ne moremo trditi,
da je to zaradi tega, ker je plača v Ljubljani višja kot v
njihovi domači občini.

Kaj pa, če se v Ljubljano
iz Brezovice zaradi
plače vozijo zato, ker
jim je bilo iz Ribnice
predaleč?

*4,9 je razmerje Ljubljana : ostala
osrednjeslovenska regija;
razmerje Ljubljana : ostala
Slovenija pa celo 5,9.

Počakaj! Zakaj pa je
povprečna plača
najvišja ravno v
osrednjeslovenski?

Kaj pa zaradi
strukture
dejavnosti??

Zaradi postavk.
Ali ni to logično?! Če
bi imela
osrednjeslovenska
enako strukturo kot
ostala Slovenija bi
povprečna plača
znaša 1.342 €, torej
93 € več od ostale
Slovenije.

OD KOD
PRIHAJAJO

PREDELOVALNE
DEJAVNOSTI
DEJAVNOSTI TRGOVINE,
VZDRŽEVANJA IN
POPRAVILA MOTORNIH
VOZIL

Imaš prav, zaradi strukture
dejavnosti so potem plače
višje še za dodatnih 84 €.

METODE DELA

HIPOTEZA 1

Microsoft Excel

Edina regija, v kateri podnevi dela več ljudi, kot pa
jih ponoči v njej spi, je osrednjeslovenska.

izbor podatkov, izračun
kazalnikov, regresijska
analiza, izdelava grafov

HIPOTEZA 2

Microsoft PowerPoint

Osrednjeslovenska regija ima najvišjo povprečno
plačo.

izdelava prosojnic

Datawrapper
izdelava zemljevidov

HIPOTEZA 3

Višja, kot je plača v neki regiji, večji bo IDM.

HIPOTEZA 4

Višja, kot je razlika v plači med drugo in domačo
regijo, več delavcev se bo iz domače vozilo vanjo.

HIPOTEZA 5

Vav, dejansko sva potrdili skoraj vse
hipoteze, ki sva si jih zastavili, razen
pete, saj nisva našli direktne
povezanosti med delovnimi migracijami
v Ljubljano ter tamkajšnjo
nadpovprečno visoko plačo.

Iz osrednjeslovenske regije se bo na delo v Ljubljano
vozilo več delavcev, če bo plača v Ljubljani višja od
plače v njihovi občini za enako delovno mesto.

HIPOTEZA 6

Plače v osrednjeslovenski regiji so višje tako
zaradi višjih postavk kot tudi zaradi strukture
dejavnosti.

Diagrams.net
izdelava Vennovega
diagrama

Bitmoji
izdelava avatarjev

SURS
vir podatkov

Ampak, če bi imeli še podatke o
migracijah po dejavnostih, bi lahko
raziskali, če so migracije v Ljubljano
tako velike zato, ker kot glavno
mesto nudi delavna mesta v
dejavnostih, ki jih domače občine
ne.

Pa do naslednjič …

IZRAČUNI
HIPOTEZA 3
Izračun determinacijskega (R^2) in regresijskih koeficientov (k in n v enačbi premice): Excel->raztreseni
grafikon->trendna črta
HIPOTEZA 4
 𝑅𝑎𝑧𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑣 𝑝𝑙𝑎č𝑖 𝑚𝑒𝑑 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜 𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑜 = 𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡 [𝑑𝑟𝑢𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎] −
𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡 [𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎] (𝑣𝑠𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒)
𝑃 𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑒 = 𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 𝐷𝑒𝑙𝑜 = 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎
𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑗 𝑣 𝑑𝑟𝑢𝑔𝑜 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑜 =
∗
𝑃𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑒=𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎
100% 𝑣𝑠𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑗𝑒

HIPOTEZA 5
𝑅𝑎𝑧𝑙𝑖𝑘𝑎 𝑚𝑒𝑑 𝑝𝑙𝑎č𝑜 𝑣 𝐿𝑗𝑢𝑏𝑙𝑗𝑎𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑖 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑖 = 𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡 [𝐿𝑗𝑢𝑏𝑙𝑗𝑎𝑛𝑎] − 𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡 [𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑎]
𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑚𝑖𝑔𝑟𝑎𝑐𝑖𝑗 𝑣 𝐿𝑗𝑢𝑏𝑙𝑗𝑎𝑛𝑜 =

[𝑃𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑒=𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑎, 𝐷𝑒𝑙𝑜=𝐿𝑗𝑢𝑏𝑙𝑗𝑎𝑛𝑎]
[𝑃𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑒=𝑑𝑜𝑚𝑎č𝑎 𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑎]

∗ 100%

Na vsakega, ki se iz Ljubljane odpelje, se jih v Ljubljano pripelje

=

𝑀𝑖𝑔𝑟_𝑑𝑒𝑙𝑜
; 𝑐𝑒𝑙𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎
𝑀𝑖𝑔𝑟_𝑝𝑟𝑒𝑏
൞[𝑃𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑒=𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑒, 𝐷𝑒𝑙𝑜=𝐿𝑗𝑢𝑏𝑙𝑗𝑎𝑛𝑎]
; 𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎
[𝑃𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑒=𝐿𝑗𝑢𝑏𝑙𝑗𝑎𝑛𝑎, 𝐷𝑒𝑙𝑜=𝑜𝑏č𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑒]

IZRAČUNI
HIPOTEZA 6
 Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑐𝑒𝑣 𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑖 = σ𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐴−𝑇 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡
 𝑃𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑝𝑙𝑎č𝑎 𝑖𝑧𝑣𝑒𝑛 𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑒 =

σ𝑣𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑒 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛 08 Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑐𝑒𝑣 𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑖∗𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡 𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑖
σ𝑣𝑠𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑒 𝑟𝑎𝑧𝑒𝑛 08 Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑐𝑒𝑣 𝑣 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑖

 𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑣 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 (𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑣𝑛𝑠𝑘𝑎/𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎) =
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 [𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑣𝑛𝑠𝑘𝑎/𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎]
Š𝑡𝑒𝑣𝑖𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑎𝑣𝑐𝑒𝑣 [𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑣𝑛𝑠𝑘𝑎/𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎]

 𝑃𝑙𝑎č𝑎 𝑣 𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑖 𝑜𝑏 𝑒𝑛𝑎𝑘𝑖 𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑢𝑟𝑖 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑘𝑜𝑡 𝑣 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑖 =
σ𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝐴−𝑇 𝐷𝑒𝑙𝑒ž 𝑧𝑎𝑝𝑜𝑠𝑙𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑣 𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎 𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 ∗ 𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑑𝑒𝑗𝑎𝑣𝑛𝑜𝑠𝑡 [𝑜𝑠𝑟𝑒𝑑𝑛𝑗𝑒𝑠𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑠𝑘𝑎]

Vsi izračuni se nanašajo
na leto 2020.

