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je treba
delat!

Cilji in hipoteze
Cilj 1:

Cilj 2:

Cilj 3:

Opazovati, kaj se je dogajalo
s številom zaposlenih v
številčno najobsežnejših
dejavnostih v obdobju
2010-2020 v Sloveniji.

Ugotoviti, katera regija
namenja največji delež svojega
delovno aktivnega prebivalstva
za posamezno dejavnost na
dan 31. 12. 2020.

Preveriti, v katerih
dejavnostih so bile najvišje
rasti mesečnih neto plač v
obdobju 2010-2020.

Hipoteza 1:
V dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva ter v dejavnosti izobraževanja se je
število delovno aktivnega prebivalstva v
obdobju 2010-2020 povečevalo.

Cilj 4:

Ugotoviti korelacijo med
deležem visoko izobraženih
delovno aktivnih
prebivalcev in višino
povprečne mesečne neto
plače v letu 2010, 2015 in
2020.

Hipoteza 3:
V obdobju 2010-2020 so najbolj narasle
mesečne neto plače v dejavnosti oskrba
z električno energijo, plinom in paro.

Hipoteza 2:
Dejavnosti javne uprave in obrambe namenja Osrednjeslovenska
regija največji delež svojega delovno aktivnega prebivalstva (v ostalih
regijah je v tej dejavnosti manjši delež delovno aktivnega
prebivalstva)

Cilj 5:

Izvedeti, katera statistična
regija ima največ delovnih
migrantov in katera jih največ
prejme na dan 31. 12. 2020.

Hipoteza 5:
Največje število delovnih
migrantov iz drugih regij odhaja
v Osrednjeslovensko regijo.

Hipoteza 4:
V Osrednjeslovenski regiji je najvišji delež visoko
izobraženega delovno aktivnega prebivalstva in so
najvišje povprečne mesečne neto plače, saj obstaja
korelacija med stopnjo izobrazbe in višino plače.

Metode dela:
Microsoft Excel: obdelava podatkov, izdelava tabel in
grafov, izračun količnikov, koeficientov, deležev...
Datawrapper: izdelava infografik, tabel in zemljevidov
Canva: grafično oblikovanje predstavitve

V katerih dejavnostih je največji delež delovno
aktivnega prebivalstva?
Dejavnosti, v katerih je bil zaposlen največji delež delovno aktivnega prebivalstva Slovenije
na dan 31.12.2020
Manj zastopane dejavnosti
22,44%

Kakšna je bila stopnja rasti števila delovno
aktivnih v letu 2020 glede na 2010?
Koeficient in stopnja rasti števila delovno aktivnih
prebivalcev najpomembnejših dejavnosti - primerjava
stanja na dan 31.12.2020 glede na 31.12.2010

Predelovalne dejavnosti
22,90%

Največja rast števila delovno aktivnih
prebivalcev v letu 2020 glede na leto
2010 je bila v zdravstvu in socialnem
varstvu (za 29,41 %) ter v strokovnih,
znanstvenih in tehničnih dejavnostih
(za 22,05 %).
Edini padec pri najpomembnejših
dejavnostih je bil v letu 2020 glede na
leto 2010 zabeležen v dejavnosti
gradbeništva (za 8,27 %) ter v javni
upravi in obrambi (za 3,59 %).

Javna uprava, obramba,
obvezna socialna varnost
5,57%

Promet, skladiščenje
6,29%
Strokovne, znanstvene,
tehnične dej.
6,43%

Gradbeništvo
7,42%

Izobraževanje
8,41%
Zdravstvo, socialno
varstvo
7,74%

Število delovno
aktivnih
ki delajo
v dejavnosti
Število
delovnoprebivalcec,
aktivnih prebivalcec,
ki delajo
v dejavnosti

Največ delovno aktivnih prebivalcev Slovenije je bilo v predelovalnih dejavnostih (22,90 %), v
dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil (12,80 %) ter v izobraževanju (8,41 %).

Kakšno je bilo gibanje števila delovno
aktivnega prebivalstva v najpomembnejših
dejavnostih v obdobju 2010-2020?
Če primerjamo število delovno aktivnega prebivalstva v letih 2010, 2015 in 2020, vidimo, da je prišlo v
vseh opazovanih dejavnostih do povečanja števila iz leta 2015 na 2020. Število se je povečalo v večini
dejavnosti tudi iz 2010 na 2015, z izjemo gradbeništva in dejavnosti javna uprava, obramba in obvezna
socialna varnost.
V letu 2020 se je glede na leto 2010 številčno najbolj povečalo število delovno aktivnih v predelovalnih
dejavnostih (za več kot 20 000).

Gibanje števila delovno aktivnih prebivalcev v najpomembnejših
dejavnostih v obdobju 2010-2020

Predelovalne dejavnosti

Trgovina, vzdrževanje,
popravila motornih vozil

Leto

Število delovno aktivnih prebivalcec, ki delajo v dejavnosti

Trgovina, vzdrževanje,
popravila motornih vozil
12,80%

Izobraževanje

Zdravstvo, socialno
varstvo

Gradbeništvo

Strokovne, znanstvene,
tehnične dejavnosti
Promet, skladiščenje
Javna uprava,
obramba, obvezna
socialna varnost

Leto

Katera regija zagotavlja največji
delež delovno aktivnega prebivalstva
za posamezno dejavnost?
V tabeli na desni so podatki razvrščeni po abecednem vrstnem
redu glede na naziv regije. Prikazali smo, katera je tista regija, ki
zagotavlja največji delež svojega delovno aktivnega prebivalstva
za posamezno dejavnost (v primerjavi z drugimi regijami - torej
imajo vse ostale regije manjši delež svojih delovno aktivnih
prebivalcev v tej dejavnosti).
Osrednjeslovenska regija namenja največje deleže delovno
aktivnega prebivalstva kar petim skupinam dejavnosti, in sicer:
za trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil (14,93 %)
za strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (9,03 %)
za javno upravo in obrambo (8,56 %)
za informacijske in komunikacijske dejavnosti (6,01 %)
za finančne in zavarovalniške dejavnosti (3,78 %)
Pomurska regija je po deležu delovno aktivnih, ki se ukvarjajo
z določeno dejavnostjo na dan 31.12.2020 vodilna v treh
dejavnostih:
zdravstvo in socialno varstvo (10,83 %)
kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo (8,02 %)
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki ter
saniranje okolja (2,03 %)
Na Koroškem se kar več kot tretjina delovno aktivnega
prebivalstva ukvarja s predelovalno dejavnostjo (38,78 %)
Gorenjska, primorsko-notranjska, podravska regija in
jugovzhodna Slovenija v nobeni dejavnosti nimajo
večjega deleža delovno aktivnih glede na ostale regije.

Delež delovno aktivnega prebivalstva, ki se v regiji ukvarja z določeno dejavnostjo na dan 31.12.2020

V kateri dejavnosti
je bila najvišja rast
plač?

Povprečne mesečne neto plače v letih 2010, 2015 in 2020 in njihova rast (v %) v posameznih dejavnostih v Sloveniji
padec plače
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Najnižja rast plač je bila v gostinstvu
(10,71 %)
Najvišjo rast plač beleži zdravstvo in
socialno varstvo (kar za 61,14 %)
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Iz podatkov je razvidno, da se je
povprečna mesečna neto plača v letu
2020 glede na leto 2010 v vseh
dejavnostih zvišala:
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V osmih dejavnostih je bila povprečna
mesečna neto plača leta 2015 nižja kot
leta 2010. V obdobju 2010-2015 je
najbolj upadla v dejavnosti rudarstvo
(padec za 7.42 %).
V enajstih dejavnostih je bila
povprečna mesečna neto plača višja
leta 2015 v primerjavi z letom 2010.
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Ali obstaja korelacija med deležem visoko izobraženih delovno aktivnih prebivalcev
in višino plače? Povprečna mesečna neto plača (v €) v odvisnosti od deleža visoko izobraženega delovno aktivnega prebivalstva
v statističnih regijah (in Sloveniji) v letih 2010, 2015 in 2020
2015

2010

2020

Slovenija

Slovenija

Slovenija

Iz grafov je razvidno, da obstaja korelacija med višino povprečne mesečne neto plače in deležem visoko
izobraženega delovno aktivnega prebivalstva. Višji je delež visoko izobraženih, višje so povprečne mesečne
neto plače. Tudi Pearsonov koeficient kaže na povezanost in sicer:
zelo visoka/zelo močna povezanost za leti 2010 in 2015 (Pearsonov koeficient je višji od 0,90),
visoka/močna povezanost za leto 2020 (Pearsonov koeficient je med 0,70 in 0,89)

Pearsonov koeficient za leto 2010, 2015 in 2020:
korelacija med povprečno mesečno neto plačo
in deležem visoko izobraženega prebivalstva

Kakšna je povprečna višina plače po regijah? Katera regija ima najvišje povprečne plače?
Povprečna mesečna neto plača (v €) in delež delovno aktivnih prebivalcev s končano višje- in visokošolsko izobrazbo po statističnih regijah v letu 2020
Delež delovno aktivnih preb. s končano
višje- in visokošolsko izobrazbo
1208 €
1218 €

Leta 2020 so bile povprečne mesečne neto plače najvišje v
osrednjeslovenski regiji (1426 €), najnižje pa v pomurski regiji (1208 €).

1189 €

Slovenija:
1307 €

1235 €

1315 €

1203 €

1269 €

1426 €

1291 €

1216 €

1269 €

Najmanjši delež delovno aktivnih prebivalcih s končano
višje- in visokošolsko izobrazbo je v pomurski regiji (28.92 %).

1341 €

V letu 2020 je v
Sloveniji povprečna
mesečna neto plača
znašala 1315 €.

Osrednjeslovenska regija ima daleč najvišji delež delovno
aktivnih prebivalcev s končano višje- in visokošolsko
izobrazbo (43,95 %). Sledita ji obalno-kraška (34,66 %) in
goriška regija (34,31 %).

Koliko delovnih migrantov prihaja v posamezno regijo in koliko jih odhaja iz svoje regije?
Število delovnih migrantov po statistični regiji, v katero prihajajo na delo iz drugih
statističnih regij, na dan 31. 12. 2020

Osrednjeslovenska
Podravska
Savinjska
Gorenjska
Jugovzhodna Slovenija
Obalno-kraška

Največ delovnih migrantov je na dan 31.12.2020 prihajalo v
osrednjeslovensko regijo (98.525), na drugem mestu je
podravska regija (sem prihaja 17.281 delovnih migrantov),
na tretjem mestu je savinjska (s 16.356 dnevnih migrantov).

Goriška

Najmanj delovnih migrantov je 31.12.2020 prihajalo na
Koroško (le 2.187)

Pomurska
Posavska
Zasavska
Primorska-notranjska
Koroška

Delež delovno aktivnega prebivalstva v posamezni regiji, ki odhaja na delo v drugo statistično
regijo, na dan 31. 12. 2020

19,49 %

19,72 %
Delež delovnih migrantov, ki odhajajo v drugo regijo je največji v
regijah, ki mejijo na osrednjeslovensko regijo; najvišji je v zasavski
regiji (52,10 %), sledi primorsko-notranjska regija (40,55 %).

29,08 %

19,32 %

Več kot polovica (52,10 %) vseh delovno aktivnih prebivalcev
zasavske statistične regije ima status delovnih migrantov.
Najmanjši delež delovnih migrantov glede na celotno število
delovno aktivnih prebivalcev ima osrednjeslovenska regija (9,86 %).

16,51 %

52,10 %

16,31 %

9,86 %

33,72 %

40,55 %
20,85 %

25,14 %

Zaključki

Med izdelovanjem raziskovalne naloge in obdelavo podatkov smo ugotovili veliko zanimivih
dejstev in se naučili veliko novega.
Raziskovali smo, kako se je spreminjalo število delovno aktivnih prebivalcev in delovnih
migrantov ter kakšno je bilo gibanje vrednosti povprečnih neto plač po različnih dejavnostih
v Sloveniji. Opazovali smo tudi odvisnost višine izobrazbe in mesečnih plač.

Hipoteza 1:
V dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter v dejavnosti
izobraževanja se je število delovno aktivnega prebivalstva v
obdobju 2010-2020 povečevalo.

Hipoteza 2:
Dejavnosti javne uprave in obrambe namenja Osrednjeslovenska
regija največji delež svojega delovno aktivnega prebivalstva (v
ostalih regijah je v tej dejavnosti manjši delež delovno aktivnega
prebivalstva).

Hipoteza 3:
V obdobju 2010-2020 so najbolj narasle mesečne neto plače v
dejavnosti oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

Hipoteza 4:
V Osrednjeslovenski regiji je najvišji delež visoko izobraženega
delovno aktivnega prebivalstva in so najvišje povprečne
mesečne neto plače, saj obstaja korelacija med stopnjo
izobrazbe in višino plače.

Hipoteza 5:
Največje število delovnih migrantov iz drugih regij odhaja v
Osrednjeslovensko regijo.

HIPOTEZA POTRJENA

HIPOTEZA POTRJENA

HIPOTEZA OVRŽENA

HIPOTEZA POTRJENA

HIPOTEZA POTRJENA

V dejavnosti zdravstva in socialnega varstva je bilo na dan
31.12.2020 za 29,41 % več delovno aktivnega prebivalstva kot
pred desetimi leti. V dejavnosti izobraževanja je bilo povečanje
v enakem obdobju za 16,48 %. Zelo visoko rast števila delovno
aktivnih prebivalcev so v enakem obdobju zabeležile tudi
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 22,05 %).
Osrednjeslovenska regija zagotavlja največji delež delovno
aktivnega prebivalstva kar petim skupinam dejavnosti: za
trgovino, vzdrževanje in popravila motornih vozil (14,93 %), za
strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (9,03 %), za
javno upravo in obrambo (8,56 %), za informacijske in
komunikacijske dejavnosti (6,01 %) ter za finančne in
zavarovalniške dejavnosti (3,78 % delovno aktivnega
prebivalstva).
Dejavnost zdravstva in socialnega varstva je imela v primerjavi
z ostalimi dejavnostmi najvišjo rast plač v letu 2020 glede na
leto 2010 (in sicer kar 61,4-odstotno rast), zaradi česar smo
hipotezo ovrgli. Povprečne mesečne neto plače v dejavnosti
oskrbe z električno energijo plinom in paro so bile v letu 2020
glede na leto 2010 višje le za 29.71 %.
Na podlagi Pearsonovega koeficienta smo ugotovili, da obstaja
korelacija med stopnjo izobrazbe in višino plače. Izračunali smo,
da je bila soodvisnost med višino povprečne mesečne neto
plače in deležem deležem delovno aktivnega prebivalstva z
dokončano višje- ali visoko šolsko izobrazbo leta 2010
(koeficient 0,9249), še višja kot 2020 (koeficient 0,7567).
Osrednjeslovenska regija je na vrhu tako glede na delež
delovno aktivnih prebivalcev z dokončano višje- ali visokošolsko
izobrazbo kot tudi glede višine povprečne mesečne neto plače.
Največ delovnih migrantov odhaja iz drugih regij na delo v
osrednjeslovensko regijo, predvsem iz njenih sosednjih regij. Ta
podatek ni presenetljiv, saj je Ljubljana gospodarsko in upravno
središče države. Posledično je delež delovno aktivnega
prebivalstva, ki migrira v drugo statistično regijo, najmanjši
prav v osrednjeslovenski regiji.

Izračuni
Seštevek vrednosti zaposlenih delovno aktivnih prebivalcev (Dak_delo_41) in samozaposlenih delovno aktivnih prebivalcev (Dak_delo_42) je enak skupnemu številu
vseh delovno aktivnih prebivalcev za statistično regijo.
Število zaposlenih (Dak_delo_A-T) smo za posamezno vrsto dejavnosti delili s skupnim številom delovno aktivnih ljudi v državi (Dak_delo_41+42) in rezultat množili s
sto. Dobili smo vrednosti deležev posameznih vrst dejavnosti, glede na skupno število ljudi v regiji. Preizkus smo opravili tako, da smo vse deleže za dejavnosti sešteli
in dobili rezultat 100 %, kot pričakovano. Rezultate smo uredili po vrsti in jih uredili v tabelo. V nadaljne analize smo vključili 8 tipov dejavnosti z največjimi vrednostmi
izračunanih deležev.
V enačbi predstavlja X: Delež delovno aktivnih prebivalcev za tip dejavnosti; Y: Dak_delo_A-T; Z: Dak_delo_41+42

Vključili smo tudi število zaposlenih v posamezni vrsti dejavnosti po regijah (Dak_delo_A-T) brez dodatnih izračunov. Podatke smo za 8 vrst dejavnosti s številčno
največ zaposlenimi uredili v graf in kronološko (od leta 2010 do 2020) prikazali njihove razlike s trendnimi črtami. Na podlagi razlik vrednosti med leti smo izračunali
koeficiente in stopnje rasti števila zaposlenih za posamezno vrsto dejavnosti za obdobje 2010-2020.
Koeficient in stopnjo rasti smo izračunali z:
pri čemer je Kr: koeficient rasti;
Sr: stopnja rasti;
X2020: število zaposlenih v posamezni dejavnosti za leto 2020;
X2010: število zaposlenih v posamezni dejavnosti za leto 2010.

Stopnjo korelacije med spremenljivkami smo dokazovali s Pearsonovim koeficientom, ki smo ga izračunali po formuli:
I

I

pri čemer je r: Pearsonov korelacijski koeficient; x: vrednost prve spremenljivke; x: povprečna vrednost prve spremenljivke; y: vrednost druge spremenljivke; y:
povprečna vrednost druge spremenljivke.

Delež delovno aktivnih prebivalcev s končano višje- ali visokošolsko izobrazbo smo dobili tako, da smo število delovno aktivnih prebivalcev, ki imajo dokončano višjeali visokošolsko izobrazbo (Dak_delo_33) delili s številom vseh zaposlenih (Dak_delo_31 + Dak_delo_32 + Dak_delo_33 + Dak_delo_34). Dobljen rezultat smo množili s
sto in dobili delež v odstotkih.

Delež delovno aktivnega prebivalstva v posamezni regiji, ki odhaja na delo v drugo statistično regijo, smo izračunali tako, da smo število delovnih migrantov po
statistični regiji, v katero prihajajo na delo iz drugih statističnih regij (Migr_delo), delili s skupnim številom delovno aktivnih ljudi v državi (Dak_preb_delo + Migr_delo)
in rezultat množili s sto. Tako smo dobili delež v odstotkih.

