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CILJI IN HIPOTEZE
CILJI:

- Raziskati stanje delovno aktivnega prebivalstva v Sloveniji,
- primerjati občine in regije na podlagi neenakosti med sektorji, plačami, spoloma in starostjo med delovno 

aktivnim prebivalstvom v Sloveniji,
- izdelati kazalnik, s pomočjo katerega bomo razvrstile regije in občine  po primernosti za bivanje.

HIPOTEZE:

1. NEENAKOSTI MED SEKTORJI V REGIJAH IN OBČINAH
a. Največje povprečno število ur dela na mesec je v primarnem sektorju.
b. V občinah, kjer prevladuje terciarni sektor, je povprečna višina neto plače v vseh letih višja kot 

tam, kjer prevladuje sekundarni sektor.
c. Večji kot je v regiji odstotek ljudi z opravljeno višjo šolo, večji je delež zaposlenih v terciarnem 

sektorju.
2. RAZLIKE MED PLAČAMI V REGIJAH IN SLOVENIJI

a. Največja povprečna mesečna neto plača je v Osrednjeslovenski regiji, najmanjša pa v Pomurski 
regiji.

b. Indeks plač za Slovenijo je največji v dejavnosti informacijske in komunikacijske dejavnosti, 
najmanjši pa v kategoriji kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo.

c. Večja kot je plača v regiji, večji je delež medregijskih imigrantov, ki dela v tej regiji.
3. NEENAKOSTI MED SPOLOMA, STAROSTJO IN INVALIDNOST V REGIJAH IN 

OBČINAH
a. Plačna vrzel med spoloma v regijah se z leti zmanjšuje.
b. Koeficient starostne odvisnosti je bil leta 2010 manjši kot leta 2020.
c. Vsaj polovica delovno aktivnih invalidov dela v eni od desetih največjih občin.

4. INDEKS DELOVNIH PRILOŽNOSTI ZA REGIJE
a. Vrednost indeksa delovnih priložnost je najmanjša za Osrednjeslovensko regijo in največja za 

Pomursko regijo.
5. INDEKS DELOVNIH PRILOŽNOSTI ZA OBČINE V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI

a. Vrednost indeksa delovnih priložnosti je najmanjša za občino Ljubljana.

NAČIN DELA IN METODE ANALIZE 
PODATKOV

● Microsoft Excel
○ zbrani podatki (vir: SURS)
○ razvrščanje in analiza podatkov
○ izračuni

■ povprečnih vrednosti
■ absolutnih vrednosti
■ deležev
■ vsot
■ indeksev

● Datawrapper + Excel
○ interpretacija podatkov

■ infografike
■ tabele
■ karte
■ diagrami
■ grafi



število občin, 
kjer prevladuje 

sekundarni 
sektor 

število občin, 
kjer 

prevladuje 
terciarni 

sektor 

višina povprečne 
mesečne neto plače v 

občinah, kjer 
prevladuje sekundarni 

sektor 
(v €)

višina povprečne 
mesečne neto plače v 

občinah, kjer 
prevladuje terciarni 

sektor 
(v €)

razlika med višino 
povprečne mesečne neto 

plače v občinah med 
terciarnim in sekundarnim 

sektorjem*
(v €)

leto 2010 59 150 859 898 39

leto 2015 45 164 931 935 4

leto 2020 47 163 1.205 1.170 -35

povprečno 
število ur 

dela na 
mesec v 

primarnem 
sektorju

povprečno 
število ur dela 

na mesec v 
sekundarnem 

sektorju

povprečno 
število ur 

dela na 
mesec v 

terciarnem 
sektorju

leto 2010 176 178 173

leto 2015 172 177 174

leto 2020 168 174 168

Povprečno število ur 
dela na mesec se v vseh 

sektorjih zmanjšuje. 
V sekundarnem 

sektorju je število ur 
dela največje.

NEENAKOSTI MED 
SEKTORJI

Razlika med višino plače se je 
najprej zmanjšala od leta 2010 do 

leta 2015, v letu 2020 pa 
ponovno povečala. 

V občinah kjer prevladuje 
sekundarni sektor, je plača 

postala večja, kot v občinah kjer 
prevladuje terciarni sektor.

Povprečno število ur dela po sektorju na mesec po letih, Slovenija

Povprečna mesečna neto plača v sekundarnem in terciarnem sektorju po občinah po letih

Legenda: 

Delež zaposlenih v terciarnem 
sektorju, glede na delež ljudi, 
ki imajo dokončano višjo- ali 

visokošolsko izobrazbo je 
največji v Osrednjeslovenski in 

najmanjši v Zasavski regiji.



RAZLIKE MED PLAČAMI

Indeks plač je bil v Sloveniji v letu 
2020 največji v dejavnosti oskrba z 

električno energijo, plinom in paro, 
najmanjši pa v  dejavnosti 

kmetijstvo, lov, gozdarstvo in 
ribištvo.

Najvišja povprečna 
mesečna neto plača je 
v Osrednjeslovenski 
regiji, najmanjša pa v 

Podravski regiji.

Legenda

Delež medregijskih 
delovnih imigrantov glede 

na višino neto plače  je 
največji v 

Osrednjeslovenski regiji in 
najmanjši v Koroški.



Vrednost koeficienta 
starostne odvisnosti je 

vsako leto večja, kar 
pomeni, da se breme, 
ki ga nosijo delovno 

sposobni ljudje, 
povečuje.

NEENAKOSTI MED SPOLOMA, 
STAROSTJO IN INVALIDNOST 

Koeficient 
starostne 

odvisnosti za 
Slovenijo

(%)

leto 2010 44,44

leto 2015 49,75

leto 2020 55,47

Več kot 49 % 
invalidov dela v 

eni od 10 
največjih občin.

(2020)

Razlika med plačami med 
spoloma se je leta 2015 

povečala glede na leto 2010, v 
letu 2020 pa se je ponovno 

zmanjšala. 
V vseh regijah, razen v Zasavski 
in Jugovzhodni Sloveniji, imajo 

višjo plačo moški.



INDEKS DELOVNIH PRILOŽNOSTI ZA REGIJE

Predlagamo vpeljavo kazalnika, ki smo ga poimenovale Indeks delovnih priložnosti (DP), in ga 
izračunale na podlagi 4 parametrov, podatki so za regijo/občino:  
P = plačna vrzel med spoloma
N = povprečna neto plača
DT = delež terciarnega sektorja**
DL = delež ljudi v regiji, ki delajo v občini prebivališča

Pri vsakem parametru smo regije rangirale od 1 do 6 (razloženo na 10 prosojnici), kjer 6 predstavlja 
najboljši rezultat. Vsakemu parametru smo pripisale 25 % teže, saj smo predpostavile, da so vsi enako 
pomembni. Indeks delovnih priložnosti izračunamo tako, da od 25 odštejemo vsoto vseh 4 parametrov 
za določeno regijo. Po tem principu je najmanjša možna vrednost indeksa 1 in največja možna vrednost 
21. Velja, da je najbolj ugodno delati v regiji, z najnižjim rezultatom indeksa. 

V tabeli so navedeni izračunani indeksi delovnih priložnosti za regije v letu 2020. Savinjska regija je na 
dnu tabele, saj ima najmanjšo vsoto vrednosti vseh parametrov, medtem ko je Osrednjeslovenska regija na 
vrhu, saj ima največjo vsoto parametrov. Glede na rezultate, je najbolj ugodno delati v Osrednjeslovenski 
regiji in najmanj ugodno v Savinjski regiji.

**Predpostavile smo, da je za ljudi najugodneje delati tam, kjer prevladuje terciarni sektor, ki je povezan z 
razvitostjo. 

DP = 25 - (P+N+DT+DL) REGIJA DP

Osrednjeslovenska 8

Zasavska 9

Primorsko-notranjska 9

Goriška 10

Obalno-kraška 10

Pomurska 12

Podravska 12

Jugovzhodna Slovenija 12

Posavska 14

Koroška 14

Savinjska 15

Vrednosti indeksa delovnih priložnosti regij za leto 2020



INDEKS DELOVNIH PRILOŽNOSTI ZA OBČINE V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI 
Osrednjeslovenska regija je po vrednosti indeksa delovnih priložnosti na prvem 
mestu. Zato smo izračunale indeks za posamezno občino v Osrednjeslovenski regiji in 
tako dobile še natančnejše podatke, o tem, kje v Sloveniji je najbolje delati. 
V tabeli so prikazani izračuni indeksa delovnih priložnosti za občine v 
Osrednjeslovenski regiji za leto 2020. Izračuni indeksa kažejo na to, da je najbolj 
ugodno delati v občini Ljubljana, ki ima najnižjo vrednost indeksa 4, in najmanj 
ugodno v občini Mengeš in Moravče, ki imata vrednosti 14.

OBČINA DP

Ljubljana 4

Lukovica 6

Vrhnika 7

Domžale 8

Kamnik 8

Logatec 8

Borovnica 9

Brezovica 9

Ivančna Gorica 9

Škofljica 9

Ig 10

Komenda 10

Log - Dragomer 10

Medvode 10

Dol pri Ljubljani 10

Dobrova - Polhov 
Gradec 11

Grosuplje 11

Trzin 11

Dobrepolje 12

Šmartno pri Litiji 13

Velike Lašče 13

Vodice 13

Horjul 13

Mengeš 14

Moravče 14

Vrednosti indeksa delovnih priložnosti za občine v Osrednjeslovenski regiji (2020)



ZAKLJUČKI
1. NEENAKOST MED SEKTORJI V REGIJAH IN OBČINAH

a. Povprečno število ur dela na mesec je največje v sekundarnem sektorju in se od leta 2010 do leta 2020 zmanjšuje v vseh treh sektorjih.  
b. Povprečna neto plača je bila v  terciarnem sektorju v letu 2010 višja za 39 evrov, v letu 2015 za 4 evre, leta 2020 pa je bila manjša za 35 evrov, kot v 

sekundarnem sektorju.
c. Med višino izobrazbe in deležem ljudi, zaposlenih v terciarnem sektorju je močna korelacija. Večji kot je v regiji odstotek ljudi z opravljeno višjo šolo, večji je 

odstotek zaposlenih v terciarnem sektorju. 

2. RAZLIKE MED PLAČAMI V REGIJAH IN SLOVENIJI
a. Najvišja povprečna mesečna neto plača je v Osrednjeslovenski regiji, najmanjša pa v Podravski regiji. Pomurska regija ima tretja najnižjo povprečno mesečno 

neto plačo.
b. Indeks plač v Sloveniji je v letu 2020 največji v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro, najmanjši pa v  dejavnosti kmetijstvo, lov, gozdarstvo in 

ribištvo. Informacijske in komunikacijske dejavnosti so po vrednosti indeksa na drugem mestu.
c. Odstotek medregijskih imigrantov se veča z višino plače v tej regiji, torej večja kot je plača v regiji, večji je odstotek medregijskih imigrantov, ki dela v njej. 

3. NEENAKOSTI MED SPOLOMA, STAROSTJO IN INVALIDNOST V REGIJAH IN OBČINAH
a. Plačna vrzel med spoloma je bila leta 2015 večja kot 2010, nato pa se je leta 2020 ponovno zmanjšala. V  Zasavski in Jugovzhodni Sloveniji imajo ženske višjo 

plačo od moških, v vseh ostalih regijah pa imajo višjo plačo moški. Najmanjša vrzel med spoloma je v Zasavski v letu 2020.
b. Koeficient starostne odvisnosti je bil vsako opazovano leto večji, torej se breme za delovno sposobne ljudi povečuje. Od leta 2010 do leta 2020 se je koeficient 

povečal za 11,03 %.
c. Skoraj polovični delež delovno aktivnih invalidov dela v eni od desetih največjih občin.

4. INDEKS DELOVNIH PRILOŽNOSTI ZA REGIJE
a. Vrednost indeksa delovnih priložnosti je najmanjša za Osrednjeslovensko regijo (4), največja pa za Savinjsko regijo (15). Torej je najbolj ugodno delati v 

Osrednjeslovenski regiji. Pomurska regija je nekje na sredini z vrednostjo 12.

5. INDEKS DELOVNIH PRILOŽNOSTI ZA OBČINE V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI
a. Vrednost indeksa delovnih priložnosti je najmanjša za občino Ljubljana. Glede na rezultate je najbolj ugodno delati v občini Ljubljana, ki ima najnižjo 

vrednost indeksa 4, in najmanj udobno v občini Mengeš in Moravče, ki imata vrednosti 14.

Kje v Sloveniji je torej najbolje delati? 
V Osrednjeslovenski regiji v občini Ljubljana.



IZRAČUNI

Pri koeficientu starostnih odvisnosti smo zanemarili 
napako, da med dak_preb_tot obstajajo tudi delavci mlajši 
od 15 let in delavci starejših od 64 let. Po drugi strani smo 
zanemarili, da je pri dak_sda  nekaj ljudi med 15 in 64 let 
nesposobnih za delo. Zato izračunan koeficient starostnih 
odvisnosti ni popolnoma natančen, vendar so odstopanja 
od pravega rezultata zanemarljive.

NEENAKOSTI MED SEKTORJI

NEENAKOSTI MED SPOLOMA, STAROSTJO IN INVALIDNOST

RAZLIKE MED PLAČAMI

*Delež primarnega sektorja je zanemarljivo 
majhen in ker nas je zanimalo, kaj vpliva na 
večino prebivalcev, smo primerjale samo 
sekundarni in terciarni sektor.

*** *** za mgr_delo smo v 
nalogi uporabljale 

poimenovanje imigranti

Občina Število prebivalcev (2020)

Ljubljana 280 140

Maribor 111 730

Kranj 55 029

Koper 52 700

Celje 48 592

Novo mesto 36 296

Domžale 33 936

Velenje 32 836

Nova gorica 32 112

Kamnik 29 073

10 največjih občin po 
prebivalcih:



IZRAČUNI

RANGI ZA REGIJE
P N DT DL

RANG

Absolutna 
vrednost plačne 

vrzeli med 
spoloma RANG

Povprečna neto plača na 
zaposleno osebo po regiji 

delovnega mesta (€) RANG

Delež 
zaposlenih v 
terciarnem 
sektorju (%) RANG

Delež ljudi v 
regiji, ki dela v 

občini 
prebivališča (%)

1  5-6 1 1150-1200 1 48-53 1 35-40

2  4-5 2 1200-1250 2 53-58 2 40-45

3  3-4 3 1250-1300 3 58-63 3 45-50

4  2-3 4 1300-1350 4 63-68 4 50-55

5  1-2 5 1350-1400 5 68-73 5 55-60

6  0-1 6 1400-1450 6 73-78 6 60-65

P N DT DL

RANG

Absolutna 
vrednost plačne 

vrzeli med 
spoloma RANG

Povprečna neto plača na 
zaposleno osebo po regiji 

delovnega mesta (€) RANG

Delež 
zaposlenih v 
terciarnem 
sektorju (%) RANG

Delež ljudi, ki 
dela v občini 
prebivališča 

(%)

1  20-24 1 1000-1085 1 25-35 1 5-15

2  16-20 2 1085-1170 2 35-45 2  15-25

3  12-16 3 1170-1255 3 45-55 3  25-35

4  8-12 4 1255-1340 4 55-65 4  35-45

5  4-8 5 1340-1425 5 65-75 5  45-55

6 0-4 6 1425-1510 6 75-85 6  55-65

DL za regije in za občine smo izračunale tako, da smo vzele delež 
ljudi, ki dela v občini prebivališča in nato smo za regije vzele 
povprečje vseh občin, ki sestavljajo določeno regijo, medtem ko 
smo za občine ta korak izpustile:

DP = 25 - (P+N+DT+DL)
RANGI ZA OBČINE

DT za regije smo izračunale tako, da smo razdelile delovne 
dejavnosti v tri skupine, ki so predstavljale sektorje, tako kot 
je bilo to razdeljeno pri občinah:
Primarni sektor: dejavnost A
Sekundarni sektor: dejavnost B-F
Terciarni sektor: dejavnost  F-T

Nato smo izračunale delež terciarnega sektorja za vsako 
regijo. 


