
SLOVENSKI TRG DELA 
OD A DO Ž

Skupina MILOSH
Gimnazija Poljane

osrednjeslovenska regija
kategorija B



H1: Povprečna starost delovno aktivnega prebivalstva se z leti viša.

Primerjati povprečno plačo po letih in poiskati 
morebitne povezave z epidemijo covid-19

Raziskati, ali je Slovenija z vidika delovnih mest 
centralizirana država

Poiskati upade št. zaposlenih v posameznih dejavnostih 
in ovrednotiti, ali so posledica epidemije covida-19 

Preveriti, kateri tip dejavnosti prevladuje

Ugotoviti starostno sestavo delovno aktivnega 
prebivalstva

CILJI IN HIPOTEZE NAČIN DELAH = hipoteza

• pregled podatkov in 
postavitev hipotez

• obdelava podatkov z 
Microsoft Excelom

• prikaz podatkov s 
programi Slikar, 
Canva, Datawrapper

• oblikovanje PPT 
predstavitve po 
predlogi SlidesGo

slidesgo.com 

• vrednotenje hipotez

H2: Prevladujejo storitvene dejavnosti. 

H3: V dejavnostih, kot je gostinstvo, se je z epidemijo zmanjšalo št. delavcev.

H4: Največ delovnih migrantov prihaja v osrednjeslovensko regijo.

H5: Plače se v večini dejavnosti višajo. 



• Stopnja delovne aktivnosti (SDA) je odstotni
delež vseh delovno aktivnih oseb med vsemi
prebivalci, sposobnimi za delo, v starosti od 15 do
64 let.

• Najvišjo SDA ima v celotnem preučevanem
desetletju (2010-2020) primorsko-notranjska regija
(v letu 2020 69 %). Na dnu lestvice nespremenjeno
ostajajo naslednje regije, naštete po padajočem
vrstnem redu: koroška, podravska in pomurska.

• Leta 2020 je v primerjavi z letom 2010 v vseh regijah opazen
porast SDA, iz česar lahko sklepamo, da brezposelnost upada.

• Največji porast je v zasavski regiji (10 %), ki se ji je z letom 2015
priključila občina Litija, sicer zelo visoko uvrščena občina glede
na SDA. Skoraj pol manjši porast SDA beleži pomurska regija.

• Večji delež delovno aktivnega prebivalstva predstavljajo moški.
Spolna struktura delovno aktivnega prebivalstva se z leti sicer le
minimalno spreminja.

• Korenitih sprememb starostne strukture delovno
aktivnega prebivalstva ni opaziti, prisotna so manjša
nihanja. Veča se delež delovno aktivnega prebivalstva nad
60 let. Od leta 2010 je narasel za več kot 4 %.

zasavska
SDA: 10 % 

Vir podatkov: SURS

Vir podatkov: SURS

Vir podatkov: SURS



• Skoraj 4 % delovno aktivnega
prebivalstva v Sloveniji predstavljajo
invalidi.

• Delež invalidov med delovno aktivnim
prebivalstvom je od leta 2015 do leta
2020 rahlo narastel (iz 3,84 % na 3,91
%).

• Najvišji delež invalidov med delovno aktivnim prebivalstvom
ima koroška regija; najnižji, približno pol manjši delež, ima
gorenjska.

• Med deležem invalidov in stopnjo delovne aktivnosti v
posamezni regiji nismo ugotovili korelacij.

Sveti Tomaž
edina kmetijska občina

• Dejavnosti so klasificirane v tri večje skupine: kmetijstvo, industrija in storitve.

• V največ slovenskih občinah (v več kot 160) so v letu 2020 prevladovale
storitvene dejavnosti. Občina z najvišjim deležem storitvenih dejavnosti je
Ankaran, kjer delež znaša 93,94 %.

• Industrija kot prevladujoča dejavnost se je pojavljala v manj kot polovici
slovenskih občin. Občina z najvišjim deležem je Odranci, kjer industrija
predstavlja 87,73 % vseh delovnih mest.

• Leta 2020 je bila v Sloveniji le ena občina s prevladujočimi
kmetijskimi dejavnostmi, to je bila občina Sveti Tomaž
(delež kmetijskih dejavnosti dosega 49,21 %).

• Leta 2010 je bilo tovrstnih občin 14. Tudi v občini Sveti
Tomaž se je delež kmetijskih dejavnosti od leta 2010 do
leta 2020 zmanjšal za več kot 15 %. Ugotavljamo, da je v
kmetijski panogi vse manj delovnih mest.

Vir podatkov: SURS

Vir podatkov: SURS



• Leta 2020 je bil največji delež prebivalcev zaposlen v
predelovalnih dejavnostih.

• V primerjavi s preteklimi leti v letu 2020 ni opaziti
skokovitega upada deleža delovnih mest posamezne
dejavnosti. V dejavnostih, kot je npr. gostinstvo, se je
delež zmanjšal minimalno, zato ga ne moremo
zatrdno povezovati z epidemijo covid-19.

• V obdobju od leta 2010 do leta 2020 je opaziti kontinuiran upad deleža
delovnih mest kmetijskih dejavnosti.

• Delež delovno aktivnih prebivalcev, ki živijo in delajo v isti občini,
je najvišji v Ljubljani (več kot 80 %).

• Med najvišje uvrščene občine spadajo tudi Novo mesto, Maribor,
Idrija in Bovec, a delež v slednji je le še 64,6 %.

• Med regijami ima najvišji delež osrednjeslovenska, kjer znaša več
kot 90 %. Najnižji delež beleži zasavska (47,90 %).

• Leta 2020 skoraj devet od desetih delovno
aktivnih oseb (natančneje 86,4 %) živi in
dela v isti regiji.

o

Vir podatkov: SURS

Vir podatkov: SURS

Vir podatkov: SURS



• Puščice prikazujejo smer najštevilčnejše delovne migracije za posamezno
regijo in delež, ki ga predstavlja med delovno aktivnim prebivalstvom regije
po podatkih za leto 2020.

• Večina regij (devet) ima najštevilnejši delovni migracijski tok v
osrednjeslovensko regijo. Slednja je tudi regija, iz katere na delo odhaja
najmanj prebivalcev (manj kot 10 %), saj ima, kot že ugotovljeno, najvišji delež
prebivalcev, ki živijo in delajo v isti regiji.

• Kazalnik indeks delovne migracije (IDM) predstavlja
povezavo števila delovnih mest v občini s številom delovno
aktivnih prebivalcev iste občine.

• Glede na višino IDM se občine delijo na delovne (IDM > 96)
in bivalne (IDM < 95,9).

• Najbolj delovna slovenska občina je Trzin, ki je na vrhu
lestvice vseh 10 let, za katere imamo podatke.

• Med pet najbolj delovnih občin se v padajočem vrstnem
redu uvrščajo tudi: Šempeter – Vrtojba, Nazarje, Ljubljana,
Murska Sobota. Opazen je velik upad indeksa, saj ima že
drugo uvrščena občina za več kot 150 nižji IDM v primerjavi
s Trzinom.

• Med regijami ima najvišji IDM osrednjeslovenska (131).
Najnižji IDM imata zasavska in primorsko-notranjska (znaša
manj kot 75 %).

Trzin
IDM: 338,8

2015: 321,5

2010: 379,4

Vir podatkov: SURS, podatki za 2020

Vir podatkov: SURS, podatki 
za 2020



• Od leta 2010 se povprečna neto plača kontinuirano zvišuje. Leta
2020 je znašala 1315 €.

• V istem letu je najnižjo povprečno plačo beležila podravska regija
(90,4 % povprečne plače), najvišjo pa osrednjeslovenska (108,4 %
povprečne plače).

• Med dejavnostmi najvišjo povprečno plačo beleži dejavnost
oskrba z energijo (1860 €), najnižjo pa gostinstvo (827 €).

• Od leta 2010 do leta 2015 je povprečna plača v nekaterih
dejavnostih padla. Največje znižanje je utrpelo rudarstvo (103 €).

• Leta 2020 se je v primerjavi z letom 2015 povprečna plača zvišala v
vseh dejavnostih. Deloma je razlog za to epidemija covid-19, saj je
vštet tudi krizni dodatek.

Dejavnost
Povprečna višina 

neto plače [€]

Oskrba z energijo 1.860

Zdravstvo, socialno 
varstvo 1.787

Komunikacijske 
dejavnosti 1.766

Finance, 
zavarovalništvo 1.702

Rudarstvo 1.618

…

Druge poslovne 
dejavnosti 877

Gostinstvo 827

• Največja rast povprečne plače je v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva (od leta 2015 za 651
€), kar je prav tako povezano z epidemijo covid-19, v
času katere so bili zdravstveni delavci najbolj na
udaru, zato pa so prejemali tudi višje krizne dodatke.

• V letu 2020 sta zasavska regija in jugovzhodna Slovenija edini regiji, kjer so
plače žensk višje od plač moških.

• Plačne vrzeli med spoloma neprestano nihajo. V zadnjih letih je opazna
tendenca znižanja vrzeli. A v preučevanem desetletnem obdobju nobena regija
ne doseže popolne enakosti med spoloma (ničodstotne plačne vrzeli).

• Povprečna plačna vrzel
med bruto plačami moških
in žensk je leta 2020
znašala 2,2 %, kar pomeni,
da je bila plača moških za
2,2 % višja od plače žensk.

Vir podatkov: SURS, podatki za 2020

Vir podatkov: SURS

Vir podatkov: SURS

Vir podatkov: SURS

*Zaradi preglednosti je skala premaknjena.



ZAKLJUČKI

Povprečna starost 
delavcev se z leti viša.

HIPOTEZA 1 
DELOMA DRŽI

Delež delovno aktivnega 
prebivalstva nad 60 let se 

kontinuirano veča. 
Hipotezo lahko potrdimo le 
deloma, saj hkrati narašča 

tudi delež delovno 
aktivnega prebivalstva v 

starosti 15-24 let.

Plače se v večini 
dejavnosti višajo. 

HIPOTEZA 5 
DELOMA DRŽI

Od 2010 do 2015 so 
ponekod opazni upadi 

povprečne plače. Od 2015 
do 2020 se povprečna 

plača v vseh dejavnostih 
brez izjem poviša. Hipotezo 
lahko potrdimo le deloma, 
saj so plače višje tudi zaradi 

kriznih dodatkov.

V dejavnostih, kot je 
gostinstvo, se je z 

epidemijo zmanjšalo 
število delavcev.

HIPOTEZA 3 
NE DRŽI

V nobeni dejavnosti v letu 
2020 ni delež delovnih 

mest drastično padel. Tudi 
v gostinstvu se je delež 

zmanjšal minimalno, zato 
ga ne moremo zatrdno 
povezovati z epidemijo 

covid-19.

Prevladujejo 
storitvene dejavnosti. 

HIPOTEZA 2 
DRŽI

V več kot 160 slovenskih 
občinah (več kot 75 %) so 
bile v letu 2020 številčno 

najbolj zastopane 
storitvene dejavnosti.

Največ delovnih 
migrantov prihaja v 
osrednjeslovensko 

regijo.

HIPOTEZA 4 
DRŽI

Osrednjeslovenska regija 
ima najvišji IDM. V 

omenjeni regiji je tudi 
občina z daleč najvišjim 

IDM, Trzin. Devet regij ima 
najštevilčnejše delovne 

migracije v 
osrednjeslovensko regijo. 

IDM = indeks delovne migracije

Dobljene podatke bi z možnostjo uporabe zunanjih virov (izven podatkovnega niza) lahko še bolj vzročno-posledično povezali in utemeljili. Če bi imeli podatke tudi
za npr. leto 2019, bi naše hipoteze, ki so se navezovale na posledice epidemije covid-19, z večjo gotovostjo potrdili/ovrgli. Tema nas je pritegnila, predvsem
področje migracij, zato bi se v morebitnem nadaljnjem raziskovanju osredotočili na omenjeno tematiko. Zanimajo nas delovne migracije iz tujine in v tujino ter kako
se njihova zastopanost spreminja skozi čas (povezava z aktualnimi političnimi vprašanji).



IZRAČUNI
Slide 3

• delež moških:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_12

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡
× 100 (izračun za vsako leto posebej)

• delež žensk:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_11

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡
× 100 (izračun za vsako leto posebej)

• delež starostne skupine 15-24 let:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_21

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡
× 100 (izračun za vsako leto posebej)

• delež starostne skupine 25-59 let:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_22

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡
× 100 (izračun za vsako leto posebej)

• delež starostne skupine 60+ let:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_23

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡
× 100 (izračun za vsako leto posebej)

• delež starostne skupine 25-59 let:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_22

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡
× 100 (izračun za vsako leto posebej)

• rast SDA: 𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2020 − 𝐷𝑎𝑘_𝑠𝑑𝑎2010

Slide 4

• delež invalidov:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑖𝑛𝑣𝑙

š𝑡. 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑏.
× 100 (izračun za vsako regijo posebej)

• št. vseh delovno aktivnih prebivalcev po regiji delovnega mesta: 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑛1 +

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑛2 + 𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑛3 +⋯; n1, n2, n3 ... občine v statistični regiji
(izračun za vsako leto posebej)

• rast deleža invalidov: 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑖𝑛𝑣.2020 − 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑖𝑛𝑣.2010

• zastopanost (delež) posamezne panoge v občini:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝐴

𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡
× 100 (izračun za vsako

leto in za vsako panogo posebej)

• upad deleža kmetijskih dejavnosti v občini Sveti Tomaž: 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑘𝑚𝑒𝑡𝑖𝑗𝑠𝑡𝑣𝑎2020 −
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑘𝑚𝑒𝑡𝑖𝑗𝑠𝑡𝑣𝑎2010
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• delež zaposlenih v posamezni dejavnosti:
𝐷𝑎𝑘_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝐴

š𝑡. 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑏.
× 100 (izračun za

vsako leto in za vsako panogo posebej)

• rast deleža zaposlenih v posamezni dejavnosti: 𝑑𝑒𝑙𝑒ž2020 − 𝑑𝑒𝑙𝑒ž2015

• delež delovno aktivnih prebivalcev, ki živijo in delajo v isti regiji:
σ 𝐷𝑎𝑘_𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑑𝑒𝑙𝑜

š𝑡. 𝑣𝑠𝑒ℎ 𝑑𝑒𝑙𝑜𝑣𝑛𝑜𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑖ℎ 𝑝𝑟𝑒𝑏. 𝑣 𝑆𝑙𝑜.
× 100
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• delež najštevilčnejše delovne migracije za posamezno regijo:
𝑖𝑧𝑏𝑟𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 [𝑑𝑒𝑙𝑜]

𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 [𝑑𝑒𝑙𝑜, 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑖šč𝑒]
× 100
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• delež povprečne plače v regiji v primerjavi s povprečno plačo države:
𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎

𝑃𝑙𝑎č𝑎_𝑑𝑒𝑙𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎
× 100


