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CILJI

• prikazati, koliko prebivalcev JV Slovenije je zaposlenih v

kateri od dejavnosti

• umestiti JV Slovenijo med ostale regije glede na

stopnjo delovne aktivnosti in določiti najbolj in najmanj

delovno aktivne občine v tej regiji

• prikazati delovno aktivne prebivalce JV Slovenije glede

na starost, spol, izobrazbo in ali so zaposleni

ali samozaposleni

• prikazati plačno vrzel med spoloma in ugotoviti, kakšen

je položaj žensk v JV Sloveniji glede plač

• ugotoviti, kam odhajajo na delo prebivalci JV Slovenije

ven iz domače regije in od kod prihajajo na delo v JV

Slovenijo

• primerjati občine JV Slovenije po deležu zaposlenih

domačih prebivalcev in delovnih migrantov

• primerjati neto plače na uro za posamezne dejavnosti v

letu 2020

• primerjati občine JV Slovenije po povprečni neto plači na

uro za leto 2020

•Excel – urejanje in obdelava podatkov

•Powerpoint – izdelava predstavitve

•Flaticon – uporaba infografik

•Adobe Illustrator – izdelava zemljevidov 

in grafov

OBDELAVA & PRIKAZ PODATKOV



JV Slovenija je 3. najbolj delovno aktivna regija. 

Stopnja delovne aktivnosti v 2020 je bila 67,4 %, kar je 

za 1,7 % več od slovenskega povprečja.

Najbolj delovno aktivne občine so Trebnje, Šmarješke 

Toplice in Mirna, najmanj pa Osilnica, Šentrupert in

Kostel.

Največ aktivnih prebivalcev, ki delajo v JV Sloveniji, je 

zaposlenih v predelovalnih dejavnostih (33,2 %).

Najmanj aktivnih prebivalcev, zaposlenih v JV Sloveniji, 

dela v rudarstvu (0,1 %).

Vir vseh podatkov je SURS.



Večina zaposlenih je 

moških (56,6 %).
Skoraj vsi (89,5 %) so zaposleni 

pri pravni/fizični osebi, ostali pa 
so samozaposleni.

25 – 59 let

15 – 24 let60 ali več let

Največ zaposlenih je starih med 25 

in 59 let (90,1 %). Nekaj jih je 
starih med 15 in 24 (4,9 %), nekaj 

pa je starejših od 60 let.

SŠ

OŠ

Največ zaposlenih ima srednješolsko 

izobrazbo (59,3 %). Nekaj jih ima 
višje-/visokošolsko izobrazbo (31,2 %), 

nekaj pa le osnovnošolsko.

V JV Sloveniji je zaposlenih

56 931 prebivalcev

Slovenije. To je 6,4 % vseh 

delovno aktivnih 

prebivalcev.

PRIMERJAVA POVPREČNE PLAČE ŽENSK S POVPREČNO PLAČO MOŠKIH

%

Delovno aktivne ženske v JV Sloveniji imajo v 

povprečju za 2,3 % višjo plačo od moških.

Ženske v JV Sloveniji imajo najboljši položaj 

glede plače v Sloveniji in so za 4,5 % nad 

slovenskim povprečjem.

Z

Vir vseh podatkov je SURS.



Od 15 849 delovno aktivnih prebivalcev JV 

Slovenije, ki gredo na delo v drugo regijo, jih 

največ migrira na delo v osrednjeslovensko in 

posavsko regijo. To je pričakovano, saj 

najpomembnejši prometni povezavi iz JV 

Slovenije vodita ravno v ti dve regiji. Najmanj jih 

migrira v pomursko in na koroško, kar pa 

lahko povežemo z največjo oddaljenostjo teh 

dveh regij.

Od 9740 delovno aktivnih prebivalcev, ki 

živijo v drugih regijah, jih pride v JV 

Slovenijo največ iz posavske in 

osrednjeslovenske regije. Najmanj jih 

pride iz koroške, pomurske in goriške

regije.

V jugovzhodni Sloveniji živi 7,1 %

vseh delovno aktivnih prebivalcev 

Slovenije. Od teh 63 040 delovno 

aktivnih prebivalcev jih ena četrtina 

(25,1 %) migrira na delo v drugo 

regijo, tri četrtine teh (74,9 %) pa 

je zaposlenih v lastni regiji.

Vir vseh podatkov je SURS.



Največje razmerje v prid zaposlenim 

domačim prebivalcem ima Loški 

potok. Tu je namreč zaposlenih kar 

79 % domačinov in le 21 % migrantov.

Največje razmerje v prid delovnim 

migrantom ima Šentrupert. Tu pa je 

zaposlenih le 33 % domačinov in kar 

67 % migrantov.

Mokronog – Trebelno, Dolenjske 

Toplice, Trebnje, Šentjernej in Semič

imajo približno enak delež zaposlenih 

domačih prebivalcev in migrantov.

Primerjava deleža zaposlenih domačih prebivalcev in delovnih 

migrantov po občinah

Razmerje med zaposlenimi 

domačimi prebivalci in 

delovnimi migranti je 1:1.

Vir vseh podatkov je SURS.



Najvišjo neto plačo na uro so imeli 

v povprečju zaposleni v 

Šentrupertu (9,4 €).

Najnižjo neto plačo na uro so imeli 

v povprečju zaposleni v Semiču

(6,2 €).

Neto plača na delovno uro v JV 

Sloveniji je v povprečju za 0,1 € višja 

od slovenskega povprečja.

7,8 € 7,7 €

PRIMERJAVA NETO PLAČ NA URO ZA POSAMEZNE DEJAVNOSTI, 2020 PRIMERJAVA NETO PLAČ NA URO PO OBČINAH, 2020

Najvišjo neto plačo na uro v JV Sloveniji 

imajo v povprečju zaposleni v dejavnosti 

zdravstvo in socialno varstvo (9,9 €)

Najnižjo neto plačo na uro v JV Sloveniji 

imajo v povprečju zaposleni v 

dejavnostih promet in skladiščenje ter 

druge poslovne dejavnosti (5,2 €)

Vir vseh podatkov je SURS.



ZAKLJUČKI

Click to add text

Stopnja delovne 

aktivnosti v JV 

Sloveniji je 67,4 %, 

kar je za višje od 

slovenskega 

povprečja. Najbolj 

delovno aktivna 

občina je Trebnje, 

najmanj pa Osilnica.

Največ delovno 

aktivnih prebivalcev, 

ki delajo v JV 

Sloveniji, dela v 

predelovalnih 

dejavnostih, najmanj 

pa jih dela v 

rudarstvu.

15 849 delovno aktivnih 

prebivalcev JV Slovenije 
migrira na delo v druge 

regije, 47 191 pa jih dela 

v lastni regiji. Največ 
tistih, ki odhajajo na delo 

v tujo regijo, dela v 
osrednjeslovenski regiji, 
najmanj pa v pomurski.

Največji delež 

zaposlenih domačih 

prebivalcev ima Loški 

Potok. Največji delež 

zaposlenih migrantov 

iz drugih občin ima 

Šentrupert.

V JV Sloveniji je 

zaposlenih 56 931 

aktivnih prebivalcev 

Slovenije. Največ 

zaposlenih v JV 

Sloveniji spada v 

starostni razred med 

25 in 59 let in ima 

končano srednjo 

šolo.

Neto plača na 

delovno uro v JV 

Sloveniji je za 0,1 € 

višja od slovenskega 

povprečja. Najvišjo 

neto plačo na uro ima 

v povprečju 

Šentrupert, najnižjo 

pa Semič.

Skoraj vsi zaposleni 

v JV Sloveniji 

so zaposleni pri fizični 

oz. pravni osebi. V JV 

Sloveniji je zaposlenih 

več moških kot 

žensk in plačna vrzel 

med spoloma je 

najbolj v prid 

ženskam.

V JV Sloveniji ima 

najvišjo neto plačo na 

uro dejavnost 

zdravstvo in socialno 

varstvo. Najnižjo neto 

plačo na uro imata v 

JV Sloveniji 

dejavnosti promet in 

skladiščenje ter druge 

poslovne dejavnosti.

5 občin ima približno 

enak delež domačih 

zaposlenih in 

zaposlenih migrantov.

Na delo v JV 

Slovenijo prihaja 9740 

prebivalcev drugih 

regij.

Največ zaposlenih v 

JV Sloveniji, ki ne 

živijo v tej regiji, 

prihaja iz posavske 

regije, najmanj pa iz 

koroške.



• zemljevidi na drugi vsebinski prosojnici so podani z logaritemsko legendo in sicer:

• v graf, ki prikazuje plačno vrzel, so vstavljene nasprotne vrednosti, da je bolj 

poudarjen status ženskih plač.

• vsi deleži so bili izračunani po procentnem računu

POJASNILA


