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POVZETEK  

Staranje prebivalstva je novodoben problem, ki v prihodnosti ne bo vplival le na spremembo 

demografskih struktur, temveč tudi na kakovost življenja posameznikov in blaginjo ljudstva v 

nacionalnih (zlasti razvitejših) gospodarstvih. Negativna demografska in gospodarska slika 

napovedujeta spremembe v blagostanju, ki jih ne bomo občutili le v zmanjšanem obilju 

materialnih dobrin, temveč jih bomo zaznavali na vseh področjih. V magistrski nalogi je 

analizirana povezava neugodnih starostnih struktur slovenskega prebivalstva na njihovo 

ekonomsko blaginjo. Raziskava je potrdila negativen demografski vpliv na dolgoročno 

kakovost življenja v Sloveniji. Z razreševanjem problema staranja prebivalstva bo zato 

potrebno začeti čim hitreje, saj bodo posledice s podaljševanjem časa vse bolj boleče, reforme 

pa vedno bolj temeljitejše in agresivnejše. Demografska politika pa hkrati pomeni tudi orodje 

za vodenje ekonomske politike. 

Ključne besede: demografski procesi, staranje prebivalstva, ekonomska blaginja, gospodarski 

razvoj, slovenske občine 

SUMMARY 

Ageing of the population is a modern problem, which will not only influence the demographic 

structure of the future, but will also affect the quality of life and the welfare of people in 

national (especially more developed) economies. Negative demographic and economic 

prognosis predicts changes in welfare, which will be reflected in decreased abundance of 

material assets as well as in all other areas. This master’s thesis analyzes the connection 

between unfavorable age structures of Slovenian population and their economic welfare. The 

research confirmed a negative demographic influence on long-term quality of life in Slovenia. 

The problem of population ageing needs to start being resolved as soon as possible, as any 

delay will cause more and more painful consequences as well as more radical and aggressive 

reforms.  Demographic policy can also apply as a tool for governance of economic policy.  

Key words: demographic processes, ageing of population, economic welfare, economic 

development, Slovenian municipalities 
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1 UVOD 

V času naraščajoče konkurence in v vse bolj globalnem okolju, nam je iskanje novih 

konkurenčnih prednosti in pehanje za doseganjem vse večjih dobičkov, zameglilo pogled na 

spremembe demografskih struktur in življenjskega sloga prebivalstva. Neizprosno iskanje 

novih priložnosti na tržišču, agresivno povečevanje tržnega deleža in manipuliranje z našimi 

željami, ne izpostavlja razreševanja problema staranja prebivalstva v razvitih deželah. Razvoj 

in napredek sta nam prinesla podaljšano življenjsko dobo, potrošništvo pa skrb za višji 

standard in boljšo kakovost življenja, ki je včasih lahko tudi samo navidezna. Novi trendi in 

spremenjen življenjski slog so nam podaljšali obdobje izobraževanja mladih, odložili so tudi 

njihov prvi vstop na trg dela, zaradi začetnih stanovanjskih problemov in slabše finančne 

preskrbljenosti pa tudi kasnejše odločanje za družino. V družbi je tako vse več starejših 

predstavnikov delovno aktivnega prebivalstva, ki je tik pred upokojitvijo (ali to pravico že 

uživa), manj srednjega delovno aktivnega prebivalstva, ki že dela in še manj mladega 

prebivalstva, ki se izobražuje in bo šele v prihodnosti vstopala na trg dela. Proces in celotna 

prebivalstvena problematika se tako gibljeta v vzročno-posledičnem krogu blaginje 

posameznikov. 

V magistrski nalogi smo najprej predstavili obravnavano problematiko vpliva staranja 

prebivalstva na ekonomsko blaginjo ter jo podkrepili z teoretičnimi izhodišči različnih 

avtorjev. Nato smo opredelili namen in cilje naloge ter postavili temeljno tezo in z njo 

povezane hipoteze. Opisali smo metodologijo in glavne metode, ki so bile uporabljene z 

namenom doseganja ciljev naloge ter z namenom testiranja temelje teze ter ostalih hipotez 

magistrske naloge. Opredelili smo tudi predpostavke, iz katerih smo izhajali ter omejitve, ki 

so nam po eni strani določale okvir, po drugi strani pa domet naše raziskave. V nadaljevanju 

naloge smo pregledali dosedanje raziskave in teorije na področju vpliva različnih dejavnikov 

na blaginjo. Predstavili smo tudi demografske in ekonomske kazalce po občinah v letu 2009 

ter s pomočjo grafičnih ponazoril prikazali njihovo dinamiko skozi različna obdobja v 

Sloveniji. Nato smo s pomočjo izbranih demografskih in ekonomskih kazalnikov izvedli še 

raziskavo, ki predstavlja empirični del magistrske naloge. V tem delu smo s konkretnimi 

demografskimi kazalniki ugotavljali vpliv staranja prebivalstva na izbrane kazalnike 

ekonomske blaginje. K analizam smo, poleg demografskih in ekonomskih kazalnikov, 

dodatno vključili še kontrolne spremenljivke, ki so nam dodatno preverjale vpliv izbranih 

kazalnikov staranja na proučevane neodvisne spremenljivke ekonomske blaginje. Zaradi  

boljšega razumevanja smo poleg obrazložitev rezultatov k analizam raziskave dodali še 

tabelarična in grafična ponazorila in različne teoretične poglede domačih in tujih avtorjev. 
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1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Raziskovalni problem magistrske naloge predstavljajo značilni ter v nekaterih primerih 

neugodni demografski procesi v Sloveniji, ki so povezani z neugodno starostno strukturo 

slovenskega prebivalstva ter tako posredno z ekonomsko blaginjo v Sloveniji. Statistični 

podatki Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljevanju SURS) kažejo, da se je 

povprečna starost prebivalstva Slovenije v enajstih letih, to je od popisa leta 1991 do leta 

2002, zvišala iz 35,9 na 39,5 let, indeks staranja pa se je v istem obdobju povečal iz 53,6 na 

96,3. Povprečna starost Slovencev je konec leta 2010 znašala že 41,5 let, indeks staranja pa je 

dosegal 117,4. Prav tako narašča delež starega prebivalstva - leta 1991 smo zabeležili 12,6 % 

ljudi starih 65 let ali več, leta 2002 je bilo teh prebivalcev že 14,6 %, v letu 2010 pa smo jih 

namerili že 16,6 % (SURS 2011a). Tudi napovedi kažejo, da bo naravni prirastek (-0,9) v 

Sloveniji leta 2050 predvidoma že močno negativen (U.S. Cenzus Bureau 2011), kar pomeni, 

da bo v prihodnosti še naprej naraščal delež starejših, upadal pa bo delež mlajših ljudi v 

celotni slovenski populaciji. Tudi po projekcijah OZN naj bi bilo leta 2050 v Sloveniji že 

33,1 % ljudi starih 65 let ali več, mediana starosti pa bi naj bila 52,2 leta (United 

Nations 2006). Taki zaskrbljujoči statistični podatki pa niso značilni le za Slovenijo, temveč 

tudi za celo Evropsko unijo in ostale države razvitega sveta.  

Pojav staranja prebivalstva prinaša potrebo po prilagajanju ter nujnih spremembah na 

različnih področjih delovanja neke države. Malačič (2008b, 795) ugotavlja, da se posledice 

staranja prebivalstva kažejo v vseh porah življenja. Te posledice sistematično razdeljuje na 

demografske, ekonomske, socialne, psihološke, kulturne, institucionalne in politične. Staranje 

prebivalstva in demografske spremembe torej vplivajo tudi na življenjski standard, kakovost 

življenja oziroma blaginjo prebivalstva na opazovanem območju. Temu pritrjuje tudi 

Malešičeva (2008, 1-10), ki meni, da so demografski procesi pomembni dejavniki blaginje. V 

svojih raziskavah pojmuje blaginjo kot stanje sreče, zdravja in prosperitete1 ter ugotavlja, da 

blaginja vpliva na gospodarska, socialna, okoljska, politična in pravna vprašanja. V splošnem 

pa Murnova (2010, 3) navaja, da blaginja sicer zajema širok spekter dejavnikov, v grobem pa 

jih lahko razdelimo na tri dimenzije: ekonomsko, socialno in okoljsko blaginjo. 

Čeprav je blaginja lahko proučevana iz več različnih vidikov, smo se v magistrski nalogi 

omejili le na ekonomsko pojmovanje blaginje. Malačič (2008b, 796) poudarja, da spremembe 

starostne strukture prebivalstva vplivajo na ekonomsko aktivnost, strukturo gospodarstva po 

dejavnostih in faze gospodarskega procesa. Ugotavlja, da demografske strukture vplivajo tudi 

na proizvodnjo, razdelitev, potrošnjo, varčevanje in investicije. Poleg tega dodaja 

(Malačič 2003, 294), da je neposredna posledica staranja prebivalstva staranje delovno 

aktivnega prebivalstva, kar pa lahko privede do upada inovativnosti in produktivnosti ter 

posledično do upada ekonomske blaginje. Novo znanje, sveže izzive, inovativne ideje in 

                                                 

1 Prosperiteta: uspevanje (v poslih), blaginja, gospodarski razcvet (Verbinc 1974) 
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naklonjenost razvoju naj bi prinašali predvsem mladi ljudje. To potrjuje tudi Dixonova (2003, 

70-74), saj ugotavlja, da staranje delovno aktivnega prebivalstva prinaša naraščanje stroškov 

delodajalcem, zmanjšanje delovnih migracij, zastaranje znanja, povečanje strukturne 

brezposelnosti, zmanjšanje delovnih spretnosti, povečanje invalidnosti in boleznin ter 

posledično nižje prihodke in upad gospodarske aktivnosti.  

Razmišljanja in pogledi različnih avtorjev nam torej dokazujejo povezanost staranja 

prebivalstva z ekonomsko blaginjo. Novim demografskim in gospodarskim okoliščinam pa se 

že skušamo prilagajati tudi v Sloveniji, saj se v zadnjem času srečujemo z reformami 

pokojninskega in invalidskega sistema, ki se skušajo prilagoditi neugodnim spremembam na 

trgu dela in v starostni strukturi prebivalstva (Vlada Republike Slovenije 2011). Če 

podrobneje proučimo podatke Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju 

ZRSZ) lahko ugotovimo, da smo v decembru leta 2002 zabeležili 11,6 % povprečno stopnjo 

registrirane brezposelnosti, decembra 2008 je bila ta 6,7 %, konec leta 2010 pa se je ponovno 

dvignila na 10,7 % (ZRSZ 2011). Na  SURS-u (2011a) ugotavljajo tudi znižanje stopnje 

delovne aktivnosti oseb starih 65 let ali več, in sicer iz 9,2 % v letu 2009 na 8,1 % v letu 2010. 

Na ZRSZ (2011) menijo, da so take spremembe v starostni strukturi delovno aktivnega 

prebivalstva posledica povečanega deleža dolgotrajno brezposelnih oseb in brezposelnih, 

starih 50 let in več. Za tako stanje pa je deloma kriva svetovna gospodarska kriza, deloma pa 

tudi spreminjanje starostne strukture prebivalstva. 

Ker v določeni meri posledice strukturnih demografskih sprememb na ekonomsko blaginjo že 

čutimo, smo zato v magistrski nalogi proučevali, kako in koliko vpliva starostna struktura 

prebivalstva na gospodarski razvoj oziroma ekonomsko blaginjo v Sloveniji. Proučevali smo 

povezanost povprečne starosti, indeksa staranja, strukture prebivalstva po starostnih razredih 

ter nekaterih drugih kazalnikov prebivalstva s kazalniki ravni ekonomske blaginje, kot so 

izobraženost prebivalstva, brezposelnost, delovna aktivnost, povprečna plača ter relativno 

število podjetij (na 100 prebivalcev) v posameznih slovenskih občinah. Da bi se z 

enostavnimi regresijskimi analizami izognili posploševanju realnega stanja v Sloveniji, smo 

poleg povezav med ekonomskimi in demografskimi kazalniki, v analize vključili tudi 

kontrolne spremenljivke. Tako smo s pomočjo kazalnikov velikosti občine (števila 

prebivalstva), prisotnostjo univerze in številom podjetij, dodatno preverili veljavnost 

zastavljenih hipotez in glavne teze. 

1.2 Namen naloge 

Glavni namen magistrske naloge je bil ugotavljanje povezanosti med demografskimi procesi 

oziroma starostno strukturo prebivalstva ter ekonomsko blaginjo. Raziskovali smo korelacijo 

med kazalci staranja prebivalstva in kazalci ekonomske razvitosti po vseh občinah v Sloveniji, 

hkrati pa smo pridobili tudi mnenje občanov Občine Loška dolina o povezavi med 

demografskim razvojem ter gospodarskim napredkom njihove občine. Ugotavljali smo, ali 
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staranje prebivalstva vpliva na trg dela, na strukturo zaloge človeškega kapitala in končno na 

raven ekonomske blaginje v Sloveniji. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo po pregledu relevantne strokovne literature in po 

analizi dosedanjih raziskav, ki so povezane z obravnavano problematiko, najprej predstavili 

različne vidike blaginje ter se v okviru raziskave omejili le na ekonomski vidik. Proučili smo 

literaturo glede povezanosti staranja prebivalstva z ekonomsko blaginjo, nato pa predstavili 

demografske spremenljivke, ki merijo staranje prebivalstva ter spremenljivke, ki merijo 

ekonomsko blaginjo v Sloveniji. Sledil je empirični del naloge v katerem smo izvedli lastno 

kvantitativno raziskavo, kjer smo s pomočjo podatkov po vseh slovenskih občinah analizirali 

vpliv starostne strukture na ekonomsko blaginjo v Sloveniji. Veljavnost kvantitativnih analiz 

smo preverili tudi s pomočjo kontrolnih spremenljivk, ki so nam še dodatno preverjale vpliv 

staranja prebivalstva na ekonomsko blaginjo. Na koncu smo rezultate osvetlili še z mnenjsko 

anketo. 

1.3 Cilji naloge 

Cilji magistrske naloge so bili: 

1. pripraviti pregled vrednosti demografskih spremenljivk, ki so relevantne za starostno 

strukturo prebivalstva ter s katerimi običajno merimo starostno strukturo prebivalstva, kot 

so povprečna starost, indeks staranja, delež prebivalstva po posameznih starostnih 

skupinah, selitveni prirast in naravni prirast po vseh slovenskih občinah; 

2. sistematično predstaviti vrednosti spremenljivke, s katerimi smo merili raven ekonomske 

blaginje, kot so delež prebivalstva po izobrazbi, delovna aktivnost in registrirana 

brezposelnost, povprečna mesečna neto plača, relativno število podjetij na 

100 prebivalcev ter indeks delovne migracije po vseh občinah v Sloveniji; 

3. proučiti ter analizirati povezavo med starostno strukturo ter ravnijo ekonomske blaginje; 

4. dodatno pridobiti mnenje, poglede in subjektivne izkušnje občanov Občine Loška dolina o 

povezanosti staranja prebivalstva z ekonomsko blaginjo. 

1.4 Temeljna teza in hipoteze 

V magistrski nalogi smo preverili naslednjo temeljno tezo: »Staranje prebivalstva je 

pomemben dejavnik, ki statistično značilno negativno vpliva na ekonomsko blaginjo v 

Sloveniji«. Zaradi pesimističnih demografskih napovedi, ki zadevajo predvsem razvoj 

starostne strukture prebivalstva v prihodnje, smo se odločili, da bomo proučili in analizirali 

starostno strukturo prebivalstva Slovenije ter njeno povezanost z ekonomsko blaginjo.  

Z namenom preverjanja temeljne teze, postavljamo tudi naslednje hipoteze, ki so neposredno 

povezane z raziskovalnim problemom: 
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1. Večji odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je pozitivno povezan s 

stopnjo brezposelnosti. 

2. Večji odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je negativno povezan 

z višino izobrazbene ravni prebivalstva.  

3. Večji odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je negativno povezan 

z višino povprečne mesečne neto plače. 

4. Večji odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je negativno povezan 

s številom podjetij na 100 prebivalcev.  

1.5 Metodologija 

Zastavljen raziskovalni problem v magistrski nalogi smo raziskali s pomočjo analize 

primarnih in sekundarnih podatkov.  

V teoretičnem delu so bili relevantni le sekundarni podatki, saj smo proučili in analizirali 

različne poglede strokovnjakov na obravnavan problem. V empiričnem delu pa smo - poleg 

sekundarnih podatkov, ki so prosto dostopni preko različnih podatkovnih baz, kot so baze 

SURS-a in ZRSZ-ja - uporabili tudi primarne podatke pridobljene s pomočjo ankete. Tako 

primarne kot sekundarne podatke smo ustrezno urejene prenesli v računalniški statistični 

paket SPSS, s katerim smo si pomagali pri njihovi regresijski analizi in pri analizi anketnih 

rezultatov. 

Na podlagi pridobljenih, preoblikovanih ter preračunanih sekundarnih podatkov po 

posameznih slovenskih občinah smo izvedli najprej bivariatno, kasneje pa še multiplo 

regresijsko analizo, ki nam je pomagala analizirati povezanost med spremenljivkami, ki 

merijo starostno strukturo prebivalstva ter ekonomsko blaginjo v Sloveniji. Ker smo 

pričakovali, da na odvisno spremenljivko, ki meri raven ekonomske blaginje, vpliva več 

neodvisnih spremenljivk, smo v raziskavi uporabili poleg bivariatnih, tudi multivariatni 

regresijski model. Najprej smo postavili teoretične predpostavke o odnosih oziroma 

povezanosti med izbranimi spremenljivkami in postavili regresijski model, ki smo ga testirali 

na razpoložljivih vzorčnih podatkih po vseh slovenskih občinah. S pomočjo regresijske 

analize smo nato ocenili parametre modela in statistični pomen tega modela. Poleg teoretične 

vloge je imel naš regresijski model tudi napovedovalno vlogo, saj smo lahko s pomočjo 

najprimernejšega končnega modela in ocen njegovih parametrov na podlagi pričakovanega 

razvoja vrednosti izbranih pojasnjevalnih spremenljivk, ki merijo dejavnike ekonomske 

blaginje, ocenili raven ekonomske blaginje ob poljubnih vrednostih za kazalnike staranja 

prebivalstva. Pri ocenjevanju ustreznosti spremenljivk smo si pomagali z velikostjo 

standardne napake modela, velikostjo popravljenega determinacijskega koeficienta, velikostjo 

F-statistike in statistično značilnostjo posameznih regresijskih koeficientov. Podobno kot 

multivariatni regresijski model je bil opredeljen tudi bivariatni regresijski model, s to razliko, 

da je vključeval le eno pojasnjevalno spremenljivko. S pomočjo regresijske analize in njene 
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možnosti proučevanja odvisnosti smo tako ugotovili, kolikšen del variabilnosti ravni 

ekonomske blaginje po občinah, lahko pojasnimo z variiranjem spremenljivk, ki merijo 

staranje prebivalstva v Sloveniji. Kasneje smo veljavnost izvedenih bivariatnih in 

multivariatnih regresij preverjali še s pomočjo kontrolnih spremenljivk. Te so nam pokazale 

podobne rezultate glede vpliva neodvisnih kazalnikov staranja na odvisne kazalnike 

ekonomske blaginje. Celotna raziskava je slonela na transverzalnih letnih podatkih za vse 

slovenske občine, saj so se uporabljeni podatki nanašali le na eno izbrano obdobje – to je leto 

2009.    

Z anketnim vprašalnikom pa smo dodatno ugotavljali poglede in izkušnje občanov občine 

Loška dolina glede povezanosti staranja prebivalstva z ekonomsko blaginjo kraja. Naše 

raziskovanje je temeljilo na populaciji vseh 3.900 občanov občine Loška dolina, kjer smo med 

njimi naključno izbrali 100 anketirancev, ki so v obdobju od 5. do 25. marca 2012 odgovarjali 

na zaprta vprašanja s 5-stopenjsko Likertovo mersko lestvico. Likertova merska lestvica je 

bila kodirana tako, da je vrednost 1 predstavljala »popolnoma se ne strinjam«, vrednost 2 – 

»se ne strinjam«, vrednost 3 – »niti-niti«, vrednost 4 – »se strinjam« in vrednost 5 – 

»popolnoma se strinjam«. Pri izvajanju anketiranja smo naleteli tudi na omejitve, saj smo 

tekom analiziranja anketnih vprašalnikov naleteli tudi na zadržane oziroma neodgovorjene 

odgovore. Anketiranje je potekalo osebno, vse pridobljene podatke pa smo prenesli v 

Microsoft Excel ter jih nato s pomočjo računalniškega programa SPSS statistično obdelali. Z 

izračuni Hi-kvadrat (χ2)  testa smo najprej preverili reprezentativnost vzorca po spolu, starosti 

in izobrazbi oziroma možnost posploševanja na celotno populacijo. Nato smo analizirali 

trditve, kjer smo skozi enostavno opisno statistiko, ki nam je prikazovala povprečja 

odgovorov, mediano, modus, statistično napako in standardni odklon, dobljene podatke 

interpretirali. Povprečja odgovorov so nam prikazovala povprečno vrednost vseh obkroženih 

odgovorov, mediana nam je grupirala podatke in nam delila vzorec na dva enaka dela, modus 

pa nam je prikazoval najpogosteje obkroženo vrednost v anketnem vprašalniku. Standardni 

odklon (tudi standardna deviacija) nam je prikazovala statistično razpršenost odgovorov okoli 

aritmetične sredine, statistična napaka pa možnost slučajnih napak. Poleg opisne statistike 

smo pri posamezni trditvi izračunali tudi frekvenčne porazdelitve in primerjali grafični prikaz 

odgovorov z normalno porazdelitvijo. Tako smo s pomočjo enostavnega slučajnega vzorčenja 

raziskovali problem vpliva staranja prebivalstva na ekonomsko blagostanje skozi subjektivna 

mnenja prebivalcev občine Loška dolina. 

V sklepnem delu magistrske naloge pa smo upoštevajoč načela sinteze, povezali teorijo ter 

dosedanje raziskave z lastnimi izvirnimi ugotovitvami, ki so nam jih prinesli izsledki 

raziskave. Bistveni znanstveni prispevek tega dela so izvirna spoznanja, povezana s teorijo 

demografskih dejavnikov na raven ekonomske blaginje. Ugotovitve raziskave so uporabne 

tudi kot pripomoček in kot eden od vzvodov, ki so pomembni pri napovedovanju in vplivanju 

na razvoj ekonomske blaginje v prihodnje.  
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1.6 Predvidene predpostavke 

Predpostavke raziskave predstavljajo izhodišča, iz katerih izhajamo in jih ne preverjamo. V 

magistrski nalogi navajamo predvsem predpostavke povezane s kazalniki ekonomske blaginje 

oziroma s kazalniki, ki merijo ekonomsko blaginjo in tega v nalogi ne testiramo. Raziskava 

temelji na naslednjih predpostavkah: 

1. Višja raven ekonomske blaginje je pozitivno povezana z višjim relativnim številom 

podjetij. 

2. Višja raven ekonomske blaginje je pozitivno povezana z višjo izobraženostjo prebivalstva.  

3. Višja raven ekonomske blaginje je pozitivno povezana z višjo delovno aktivnostjo 

prebivalstva. 

4. Višja raven ekonomske blaginje je pozitivno povezana z višjo povprečno mesečno neto 

plačo. 

5. Višja raven ekonomske blaginje je negativno povezana z višjo stopnjo registrirane 

brezposelnosti. 

6. Višja raven ekonomske blaginje je pozitivno povezana z višjo vrednostjo delovnih 

migracij. 

7. Manj ugodna demografska struktura prebivalstva je tista starostna struktura, v kateri je 

večji odstotek starega in manjši odstotek mladega prebivalstva. 

8. Manj ugodna starostna struktura je pozitivno povezana z višjim indeksom staranja. 

9. Višji naravni prirastek je pozitivno povezan z mlajšo starostno strukturo prebivalstva.  

10. Višji skupni selitveni prirastek je pozitivno povezan z mlajšo starostno strukturo 

prebivalstva. 

11. Metodološke predpostavke so navedene v poglavju o metodologiji. 

1.7 Omejitve pri raziskovanju problema 

Omejitve raziskave so tisti pogoji, ki zožujejo področje obravnavanega problema ter se 

nanašajo na metodološke težave povezane z raziskavo. Magistrska naloga je temeljila na 

naslednjih omejitvah: 

1. Raziskava je bila omejena na analiziranje vpliva demografskih struktur na spreminjanje 

izbranih kazalnikov ekonomskega vidika blaginje. Kot je bilo predstavljeno v okviru 

teoretičnih izhodišč, obstaja širok spekter in več vidikov blaginje, vendar pa smo se za 

potrebe naše raziskave omejili le na ekonomski vidik. 

2. Raziskavo smo izvedli po vseh slovenskih občinah, zato so rezultati veljavni neposredno 

za celotno Slovenijo, posploševanje na tuje države pa je zaradi specifičnosti drugih 

gospodarstev manj ustrezno in omejeno. 

3. Omejitev pri empiričnem delu raziskave predstavlja tudi različna metodologija in omejena 

razpoložljivost sekundarnih podatkov v bazah pri SURS-u, ZRSZ in drugih inštitucijah.  
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4. Pri analiziranju brezposelnosti smo sloneli le na podatkih o registrirani brezposelnosti, ki 

so dostopni po posameznih mesecih in občinah. Izključili smo torej anketno brezposelnost 

(ILO), ker so podatki dostopni le za celotno agregatno (nacionalno) raven in za četrtletna 

obdobja. 

5. Pri analiziranju o povprečnih plačah smo se omejili le na neto povprečne mesečne plače. 

Ko smo analizirali spreminjanje slovenskih neto plač v daljšem časovne obdobju, smo pri 

tem naleteli na metodološko omejitev, saj smo Slovenci v opazovanem obdobju 

spremenili valutno plačilno sredstvo, zato smo pri tem upoštevali 1 SIT = 239,64 €.  

6. Pri kontrolnih spremenljivkah smo velikost občine merili s številom prebivalstva, bruto 

investicije pa s številom podjetij. Zaradi nerazpoložljivosti podatkov nismo uporabili 

bruto investicij, saj zaradi zaupnosti podatkov nekatere občine niso želele razkriti tega 

podatka.  

7. Kontrolno spremenljivko prisotnost univerze smo kodirali 1 – »prisotnost«, 0 – »ni 

prisotnosti univerze«. Pri tem smo upoštevali samo prisotnost sedeža javnih univerz, ker 

imajo te najdaljšo tradicijo in so največje, v nadaljnje raziskave pa bi lahko vključili tudi 

prisotnost zasebnih univerz.  

8. V okviru metodologije raziskave smo se omejili na regresijsko analizo ter na opisno 

analizo odgovorov v anketnih vprašalnikih. V okviru regresijske analize pa smo se omejili 

na regresijo z vključeno konstanto, saj je bila regresija brez konstante v našem primeru 

vsebinsko manj smiselna.  

9. Primarni podatki, pridobljeni s pomočjo anketnega vprašalnika, so vsebovali subjektivne 

poglede prebivalstva, ki so bili pogojeni z njihovo pripadnostjo občini Loška dolina in 

njenemu razvoju, zato je možnost posploševanja teh rezultatov izven obravnavane občine, 

omejena.  

10. Glede reprezentativnosti vzorca vprašanih anketirancev smo ugotovili, da je pri spolni 

strukturi posploševanje na celotno populacijo občine Loška dolina mogoče, pri starostni in 

izobrazbeni strukturi pa to ni povsem mogoče. Prav tako smo pri dohodku naleteli na 

zadržane odgovore oziroma neodgovorjena vprašanja. Zaradi zaupnosti podatka tudi 

SURS ne spremlja prebivalstva po določenih dohodkovnih razredih, zato ni bilo mogoče 

preveriti reprezentativnosti vprašanih po dohodku glede na populacijo Loške doline. 
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2 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKAV IN TEORIJ NA PODRO ČJU VPLIVA 
RAZLI ČNIH DEJAVNIKOV NA BLAGINJO 

V tem poglavju najprej predstavljamo pojem blaginje ter njene različne vidike, v nadaljevanju  

pa povzemamo dosedanje znanstvene ugotovitve na področju povezanosti staranja 

prebivalstva in ekonomske blaginje. Dosedanja spoznanja, do katerih so prišli številni domači 

in tuji raziskovalci, so nam služila kot izhodišče naše raziskave.  

Blaginja se nanaša na pozitivne in trajnostne značilnosti, ki omogočajo posameznikom in 

organizacijam, da uspevajo in uspejo. Gre za znanstveno razumevanje splošnega dobrega 

počutja, ki zajema področje psihologije, biomedicinskih znanosti, družbenih znanosti, 

ekonomije in naravnega okolja (University of Cambrige 2011). 

2.1 Različne dimenzije in pojem blaginje 

S problemom pomena in opredelitve različnih vidikov kakovosti življenja se je srečala že 

Evropska unija (European Foundation for the Improvement of Living and Working 

Conditions (Eurofound 2010), ko je v letu 2007 raziskovala stanje znotraj svojih 27 članicah 

in treh državah kandidatkah (Watson, Pichler in Waallace 2010, 1). Ugotovili so, da na 

blaginjo vplivajo demografski, socialno-ekonomski, zdravstveni, socialni in gospodarski 

dejavniki, kjer pa ne zanemarjajo tudi pomena zdravja, izobraževanja, socialnih transferov za 

socialno ranljive skupine, invalidnosti, brezposelnosti, dostopnosti do javnih storitev, 

materialne preskrbe posameznikov, njihovega optimizma in končnega zadovoljstva. Watson, 

Pichler in Waallace (2010, 1-3) hkrati razmišljajo, da je kakovost življenja odvisna od 

številnih objektivnih dejavnikov, kjer pa pomembno vlogo igra tudi element subjektivne 

zadovoljnosti. Kljub temu, da gospodarski kazalci kažejo nenehno rast in izboljšanje 

splošnega zadovoljstva, subjektivna blaginja kaže bolj pesimistične poglede in višjo stopnjo 

nezadovoljstva ljudi. Človeško dojemanje lastnega življenjskega standarda ponavadi odstopa 

od statističnih slik, vendar bistveno vpliva na uspeh politik oziroma reform v posameznih 

državah. Tudi Frey in Stutzer (2002, 171) ugotavljata, da zadovoljstvo ljudi vpliva tudi na 

druge stvari, kot so demokracija in soodločanje, politično stabilnost in socialno enakost. 

Osberg in Sharpe (2011, 1-5) pa k temu dodajata, da zgolj ekonomski trendi in gospodarska 

raven BDP ne kažejo dobre predstave o blaginji o in splošnem zadovoljstvu ljudi. Po njunem 

mnenju je nujno potrebno v koncept blaginje vključiti tudi socialni kapital. Ta vidik blaginje 

sta proučevala tudi Stevenson in Wolfers (2011, 1-7), saj sta s svojim raziskovanjem skušala 

ovreči Esterlinov paradoks, ki pravi, da gospodarski razvoj ne vpliva na povprečno raven 

sreče. Po njunem mnenju namreč gospodarska rast vpliva na življenjski standard, ta pa na 

posameznikovo zadovoljstvo, srečo in subjektivno blaginjo. Različne raziskave so namreč 

pokazale, da so ljudje v bogatejših državah srečnejši. Dubska (2010, 5) pa je družbeni 

napredek opredelila kot širjenje očitnega izboljšanja trajnostne, pravične in poštene blaginje 
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družbe na nacionalni in mednarodni ravni. Prepričana je, da je potrebno, če želimo izmeriti 

raven blaginje, oceniti pričakovanja in zadovoljstvo posameznikov na vseh področjih, to je od 

zdravstva, izobraževanja, prostega časa, do političnega udejstvovanja in socialnega omrežja. 

Zaradi oteženega dojemanja nekaterih elementov posameznikove sreče in zadovoljstva z 

življenjem, je oteženo tudi merjenje dobrega počutja družbe in blaginje njenih ljudi. Zapisala 

je, da globalna kriza odpira nova vprašanja o paradigmi merjenja napredka in podaja zahteve 

o novem konceptu, ki naj bi temeljil predvsem na gospodarskem, okoljskem in socialnem 

stebru. 

Če pogledamo še mnenja slovenskih strokovnjakov, so pogledi na blaginjo podobni. Kavčič 

(2010, 3) je mnenja, da so neločljivo povezani vidiki blaginje predvsem ekonomija, ekologija 

in etika. Kralj (2007) je opredelil blaginjo kot temeljni cilj h kateremu morajo težiti vsa 

področja družbenega delovanja, to je od področja politike, ekonomije, znanosti, tudi 

izobraževanja in celo religije. Blaginja je po njegovem mnenju temelj na katerem lahko 

posamezniki, skupine, narodi in človeštvo uresničijo namen svojega bivanja in izrazijo svoje 

potenciale. Mandičeva in Filipovič Hrastova (2011, 16-17) pa sta zapisali, da je pojme 

blaginja (welfare), blagostanje (well-being) in kakovost življenja možno razumeti kot 

sopomenke in so v literaturi pogosto tako tudi uporabljene, vendar pa vseeno obstaja razlika 

med njimi. Po njunem mnenju označuje kakovost življenja v ožjem pomenu besede, nek 

specifičen okvir za opisovanje in merjenje blaginje posameznika (kot so npr. materialna 

varnost, delo in zaposlitev, izobraževanje, zdravje, stanovanje, družina itd.). Kot širši, krovni 

pojem pa kakovost življenja pokriva izboljšavo objektivnih življenjskih razmer, krepitev 

subjektivnega blagostanja, socialno kohezijo2 (krepitev družbenih vezi ter manjšanje 

neenakosti in nasprotij) in trajnostni razvoj (ohranitev societalnega3 kapitala za prihodnje 

generacije, demografski razvoj). Mandičeva in Filipovič Hrastova (2011, 16-17) sta še dodali, 

da se je vsebina koncepta kakovosti življenja aktualizirala in se še razširila na aktualnejše 

teme, kot so usklajevanje delovnega in družinskega življenja, skrb za starejše, socialna opora, 

kohezija, medgeneracijska solidarnost itd. Pri kakovosti življenja gre torej za koncept, ki služi 

beleženju in merjenju blaginje posameznikov, skupin in na agregatni ravni tudi držav ter 

omogoča sistematične primerjave ravni blaginje med izbranimi kategorijami. Hrenova (2011, 

28-46) je kakovost življenja prebivalcev opredelila še nekoliko širše, saj h blaginji prišteva 

kazalnike samooskrbe države s hrano, cestno infrastrukturo in  dostopnost javnih prevozov, 

proizvodnjo in porabo energije, ekologijo in skrb za okolje, dostopnost do zdravstvenih 

storitev, strukturo prihodkov in odhodkov gospodinjstev, socialne transferje, tveganje 

revščine in dohodkovne neenakosti, rast cen življenjskih potrebščin ter porabo prostega časa 

ljudi. V Strategiji razvoja Slovenije so tudi Šušteršič, Rojec in Korenika (2005, 7) v ospredje 

postavili celovito blaginjo vsakega posameznika in posameznice, ki pa se ne osredotoča le na 

                                                 

2 Socialna kohezija: družbena vez, zveza, povezanost (Verbinc 1974) 
3 Societeta: družba, društvo, združenje (Verbinc 1974) 
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gospodarska vprašanja, temveč vključuje tudi socialna, okoljska, politična, pravna ter kulturna 

razmerja. V ta namen so za Slovenijo postavili pet razvojnih prioritet, ki sledijo zgornjim 

ciljem in se nanašajo na:  

1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejšo gospodarsko rast,  

2. učinkovito ustvarjanje, dvosmerni pretok in uporabo znanja za gospodarski razvoj in 

kakovostna delovna mesta,  

3. učinkovito in cenejšo državo,  

4. povezovanje ukrepov dosedanjega trajnostnega razvoja ter  

5. moderno socialno državo in večjo zaposlenost.  

Čeprav je veljavna Strategija razvoja Slovenije izpostavila blagostanje kot ključni družbeni 

cilj, je Javornik Skrbinškova (2011) podala kritiko, saj meni, da je ena temeljnih 

pomanjkljivosti sedanje strategije postavitev konkurenčnosti gospodarstva in hitrejše 

gospodarske rasti na prvo mesto. Po njenem mnenju naj bi tak pristop ustvarjal vtis, da je 

doseganje gospodarske rasti najpomembnejše področje delovanja države, človekovo 

blagostanje in zdravje okolja pa sta drugotnega pomena. Javornik Skrbinškova (2011) 

razmišlja, da bo potrebno nujno družbeno in politično soglasje za nov razvojni model, 

katerega osrednji strateški cilj bo blagostanje ljudi v zdravem okolju, kjer bo gospodarska rast 

v službi človeka in okolja, in ne obratno. Glavi cilj je torej človekovo blagostanje, 

gospodarska rast pa je le sredstvo za doseganje le-tega. Meni še, da bi morala biti družbena 

blaginja opredeljena kot kazalnik z odgovori na temeljna razvojna vprašanja: kaj in kam kot 

družba želimo, kaj lahko dosežemo in kako naj bi do tja prišli. Naša prihodnost je namreč 

odvisna od premišljenih vlaganj v ustvarjalno in dinamično ravnovesje med ljudmi, trgom in 

okoljem. 

Zanimivo je tudi razmišljanje Vojnovičeve (2011, 70), ki pravi, da je koncept pluralnega 

sistema blaginje bistveno širši od socialne države, saj je kolektivna produkcija dobrin in 

storitev razumljena kot celovit sistem, ki ga sestavljajo posamezni storitveni podsistemi, ki 

imajo v sistemu določano avtonomno vlogo, istočasno pa se med seboj dopolnjujejo. Po 

njenem mnenju naj bi država blaginje v nadaljnjem razvoju pri razreševanju problemov in 

zadovoljevanju socialnih potreb obdržala regulativno vlogo in ostala glavni financer ter 

seveda opravljala del storitev skozi javni sektor. Pri tem Kopačeva (2005, 52) ugotavlja, da je 

cilj oziroma merilo države blaginje predvsem »brezpogojna« narava socialnih pravic 

posameznikov na podlagi državljanstva in ne na podlagi svoje vključenosti v zaposlitev (na 

trg dela). Blaginjska socialna politika, ki jo izvaja t. i. država blaginje, naj bi po njenem 

mnenju tako slonela na »brezpogojnih« socialnih pravicah, ki jih država zagotavlja vsem 

posameznikom in tako prevzema odgovornost za zagotavljanje osnovnih oblik blaginje za 

svoje državljane. 
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Pojem blaginje in njene različne dimenzije pa je najlepše opisala Murnova (2010, 5-11), ki 

meni, da je BDP sicer najbolj uporabljeno merilo za merjenje ekonomskih aktivnosti, vendar 

v glavnem meri predvsem tržno proizvodnjo in agregatno ponudbo. Tako je poleg BDP ostale 

elemente razdelila na področja dohodkov, izdatkov, zadolženosti, potrošnje, neenakosti in 

revščine. V svojih raziskavah se strinja z Osberg-Sharpovim indeksom, ki v svoje modele 

vključuje subjektivno ocenjevanje oziroma ocenjevanje z uporabo subjektivnih kazalnikov. K 

neekonomskim kazalnikom blaginje poleg subjektivnih zaznav kohezije prišteva še pomen 

zdravstva, socialno-varstvene mreže, otroškega varstva, izobraževanja, kulture, medijev in 

negativnih dejavnikov kohezije, ki prav tako vplivajo na element posameznikove sreče in 

zadovoljstva z njegovim življenjem (subjektivne blaginje). K temu razmišljanju bi se pridružil 

tudi Kralj (2007), saj je zapisal, da je blaginja povezana s srečo, ki je rezultat človekovih 

aktivnosti in njegovih prizadevanj. Murnova (2010, 5-11) pa je k svojem modelu celotne 

blaginje dodala še element premoženja, ki ga meri s stanovanji in njihovimi stroški (glej 

preglednico 1 na naslednji strani). S tem je zaokrožila različne vidike kakovosti življenja. 
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Preglednica 1:Področja in kazalniki blaginje 

OBLIKA 
BLAGINJE 

PODROČJE KAZALNIKI 

Ekonomska 
blaginja 

BDP BDP na prebivalca po kupni moči 

 Dohodki Razpoložljivi dohodek prebivalstva, plače skupaj in 

njihova distribucija, pokojnine, denarni prejemki 

prebivalstva iz tujih virov 

 Izdatki Izdatki gospodinjstev in njihova struktura 

 Zadolženost Zadolženost gospodinjstev 

 Potrošnja Potrošnja gospodinjstev 

 Neenakost Neenakost v dohodkih, materialna prikrajšanost 

 Revščina Različni kazalniki tveganja revščine 

Neekonomska 
blaginja 

Zdravstvo Kapacitete (diplomanti medicine, zdravniki, 

bolnišnične postelje), storitve (ležalne dobe, 

pričakovano trajanje življenja, umrljivost dojenčkov), 

izdatki (javni in zasebni) 

 Socialno-

varstvena mreža 

Kapacitete (socialno-varstvena mreža), storitve 

(število oskrbovancev), izdatki (javni in zasebni za 

dolgotrajno oskrbo) 

 Otroško varstvo 

in izobraževanje 

Kapacitete (vključenost v VVO, v izobraževanje, 

vključenost odraslih v izobraževanje), storitve 

(diplomanti srednjih šol in terciarnega izobraževanja), 

izdatki (javni in zasebni izdatki) 

 Kultura Kapacitete (vključenost v knjižnice in obiski 

gledališč, kino predstav…) 

 Mediji Dostop do medijev: časopis, TV, radio 

 Negativni 

dejavniki 

kohezije 

Število umorov in ubojev, subjektivna zaznava 

kriminalitete, prometne nesreče s smrtnim izidom, 

število samomorov 

 Subjektivne 

zaznave kohezije 

Subjektivni občutki sreče, zadovoljstvo z življenjem, 

zaupanje ljudem, zaupanje v institucije 

Premoženje Stanovanja Stanovanja, stanovanjski stroški 

Vir: Murn (2010, 13) 
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Pomen blaginje zajema širok pojem, ki v grobem kaže kazalnike kakovosti življenja. Zajema 

splet različnih sektorjev, področij in dejavnosti, ki se med seboj vzročno in posledično 

prepletajo ter hkrati vplivajo na raven subjektivne sreče in zadovoljstva posameznikov. Sreča 

in zadovoljstvo z življenjem pa je pravzaprav temeljni cilj blaginje. Politike posameznih 

nacionalnih držav bi morale natančno predvidevati, primerno načrtovati in skrbno negovati 

blaginjo svojih državljanov, saj lahko le tako dolgoročno zagotavljajo boljšo in višjo kakovost 

življenja, ki je prilagojena posameznemu nacionalnemu življenjskemu standardu. Prav zaradi 

teh razlogov pa bi morale politike blaginji posvečati več pomena in svoje pozornosti. 

2.2 Staranje prebivalstva in (ekonomska) blaginja 

Ugotovili smo, da pojem blaginje zajema širok spekter med seboj različnih, vendar močno 

povezanih vzročno-posledičnih dimenzij. Staranje prebivalstva in ostale demografske 

spremembe vplivajo na raven splošnega zadovoljstva v državi, pomembno pa se odražajo tudi 

na ekonomskem področju. 

S tem bi se strinjal tudi Malmberg (2011, 279), ki pravi, da spremembe starostnih struktur 

močno vplivajo na ekonomsko rast. Pri svojem raziskovanju je temeljil predvsem na teoriji 

človeškega kapitala in teoriji življenjskega cikla njihovih prihrankov. Ugotovil je namreč, da 

ob povečanju delovno aktivnega prebivalstva in povečanju njihovih prihrankov, gospodarska 

raven raste, le-ta pa se upočasni ob povečanju odvisne (vzdrževane) populacije. Podobno se 

spremembe odražajo tudi na pričakovanih tehnoloških spremembah in inovacijah. Tudi 

Gerdinova (2010, 18-19) je ugotovila, da večje število starejših pomeni manj inovacij, slabšo 

poklicno mobilnost in počasnejše sledenje tehnološkim izboljšavam. Zapisala je še, da 

staranje prebivalstva vpliva na vse vidike ekonomskega življenja, med najpomembnejšimi pa 

je zagotovo vpliv na pokojninski in zdravstveni sistem, vpliv na trg dela in finančni trg, vpliv 

na potrošnjo in varčevanje ter vpliv na gospodarsko rast in razvoj države. Podobno sta tudi 

Redek in Godnov (2007, 125-126) pri opredelitvi kompleksnega mehanizma rasti in povezav 

med različnimi dejavniki gospodarske rasti (med katerimi so tudi demografski dejavniki) 

ugotovila, da imajo demografske spremembe obojestranski vpliv na kapital in trg dela ter 

pozitiven, vendar šibek vpliv na razvoj tehnologije. Do podobnih ugotovitev pa je prišel tudi  

Malačič (2008b, 794) saj je zapisal, da mlada gospodarstva ustvarjajo hiter ekonomski in 

družbeni razvoj, zagotavljajo napredek in modernizacijo, kar za stara prebivalstva ne moremo 

trditi. 

Splošno znana je tudi domneva, da starejši delavci predstavljajo podjetjem večje stroške 

zaradi izplačil višjih plač, nadomestil, bonitet in prispevkov za socialno varstvo. Auer in 

Fortuny (2000) tej trditvi nasprotujeta, saj menita, da starejši delavci s svojimi rezultati, 

delovno zmogljivostjo, pridobljenim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami o delovnem procesu 
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(know-how4) odslužijo pravico do večjega nagrajevanja. Poleg tega še dodajata, da je eden od 

glavnih razlogov za nizko produktivnost starejših delavcev prav večje tveganje bolezenskih 

obolenj, začetek zdravstvenih težav pa je po navadi vzrok za hitrejšo upokojitev. Prepričana 

sta, da bo zaradi nastale demografske situacije na političnih dnevnih redih vedno pogosteje 

prihajalo do razprav o pomanjkanju mlade delovne sile in pritiskih na pokojninski sistem 

zaradi prezgodnjega (tudi preštevilnega) upokojevanja starejše delovne sile. Danes pa lahko 

opazimo, da se njune napovedi že uresničujejo. Pengerjeva in Dimovski (2007, 47 - 49) bi ob 

tem še dodala, da bo potrebno v prihodnosti razviti nov odnos do upokojevanja in prepoznati 

produktivno zmogljivost starejših, ki jih bo vredno dodatno usposobiti, prekvalificirati in 

zadržati v podjetju. Ceniti bo potrebno tudi modrost in izkušnje in ne le hitrost in okretnost. 

Premagovanje izzivov starajoče se družbe ne pomeni le reševanja materialnih problemov in s 

tem povezanih gospodarskih posledic, temveč tudi premagovanje medgeneracijskih vrzeli. 

Produktivnost in človeški kapital sta proučevala tudi Novak in Spaija (2008, 155-156). Po 

njunem mnenju je človeški kapital vir proizvodnje novih idej, ki imajo to sposobnost, da 

postanejo del novega inovativnega proizvoda.  Koliko novih idej v nekem narodnem 

gospodarstvu nastane, je odvisno predvsem od zaloge človeškega kapitala, torej tudi od 

demografskih razmer v določenem gospodarstvu. Novak in Spaija (2008, 155-156) sta 

ugotovila, da gospodarstvo z večjo zalogo človeškega kapitala proizvaja več inovativnih idej 

ter preko tega dosega večji tehnološki napredek in končno višjo stopnjo rasti produktivnosti 

dela. Sektorji z manjšim obsegom človeškega kapitala se s tega vidika soočajo s problemom 

dolgoročne stagnacije, saj manjša zaloga človeškega kapitala zavira pritok investicij in s tem 

dolgoročno vzdržno gospodarsko rast. Ob tem pa sta poudarila, da človeški kapital ni edina 

ključna komponenta za rast in razvoj podjetja, ampak predstavlja le sestavni element širše 

spremenljivke intelektualnega premoženja podjetja. Tem ugotovitvam bi pritrdila tudi 

Dixonova (2003, 70-71), ki je zapisala, da naraščanje deleža starejših delavcev v celotni 

strukturi delovne sile škodljivo vpliva na skupno raven gospodarske aktivnosti. Do podobnih 

zaključkov je prišel tudi Malačič (2008b, 795-798), ko je opazoval spremembe demografskih 

dejavnikov in starostne strukture prebivalstva na gospodarski razvoj in rast proizvodnje. 

Ugotovil je, da starostne strukture prebivalstva vplivajo na vse faze gospodarskega procesa, to 

je na proizvodnjo, razdelitev, potrošnjo ter varčevanje in investicije. Še posebej je poudaril 

vpliv na trg dela in kapitala, saj je ugotovil, da staranje prebivalstva povzroča spremembe 

razmerij med aktivnim in vzdrževanim prebivalstvom. Ugotovil je, da v mladih prebivalstvih 

prevladuje obremenjenost aktivnih ljudi z mladim vzdrževanim prebivalstvom, kjer družba 

porabi sredstva za investiranje v mlade (v človeški kapital), kar dodatno spodbudi gospodarski 

in družbeni razvoj. V starih prebivalstvih pa nastopi zaradi nizke rodnosti obremenjenost 

aktivnih ljudi s starim vzdrževanim prebivalstvom. V takih fazah procesa družba porablja 

                                                 

4 Know-how: na raziskovanju, izkušnjah temelječe znanje, zlasti tehnično, za (praktično) uresničitev 
zastavljenih nalog (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2012) 
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svoja sredstva za pokojnine ter zdravstveno in dolgotrajno oskrbo starih, kar negativno vpliva 

na gospodarski razvoj. 

O posledicah staranja prebivalstva na ekonomsko blaginjo je razmišljal tudi Miles (2005,      

1-3). Po njegovem mnenju vplivajo demografske spremembe na javni in zasebni sektor, kar 

naj bi vplivalo na investicije, ponudbo delovne sile, davčne stopnje in rast plač. Ugotovil je, 

da imajo države s starejšo delovno silo in večjim deležem že upokojenih ljudi, nižjo stopnjo 

varčevanja, kar vpliva na izgubo vrednosti izplačanih pokojninskih sredstev. Ob tem je dodal, 

da so v državah razvitega sveta, kjer v večini prevladuje starajoča populacija, nujno potrebne 

reforme pokojninskega sistema. Tej ugotovitvi bi pritrdila tudi Pengerjeva in Dimovski 

(2007, 42), ki sta ugotovila, da trenutna demografska gibanja kažejo na podaljševanje 

življenjske dobe in zmanjševanje stopnje rodnosti kar vodi v krčenje delovno zmožnega 

prebivalstva in hkrati k podaljševanju obdobja prejemanja pokojnin. Države to že občutijo kot 

pritisk na povečanje izdatkov za pokojnine in invalidnine, zdravstveno zavarovanje in 

financiranje dolgotrajne oskrbe, kar pa lahko ogrozi gospodarsko rast. Tudi Stanovnik in 

Stropnikova (1999, 1-5) sta zapisala, da se bodo vse države srednje in Vzhodne Evrope začele 

v bližnji prihodnosti srečevati z velikimi političnimi, gospodarskimi in družbenimi 

spremembami. Med njimi je tudi Slovenija, kjer že od leta 1989 zaznavamo upad industrijske 

proizvodnje in naraščanje družbenih potreb, zaradi povečanja potencialno ranljivih skupin 

prebivalstva (upokojenci, brezposelni). Demografske spremembe v našem gospodarstvu 

povzročajo začaran medgeneracijski krog – zgodnje upokojevanje starejšega prebivalstva 

povzroča velike socialne stroške, preprečevanje množične brezposelnosti starejših pa 

onemogoča zaposlovanje mladih. Kot rešitev sta Simončič in Kuzmin (1999, 20) predlagala 

nujnost pokojninske reforme z naslednjimi glavne spremembami: 

1. postopno povečanje števila let za izračun pokojninske osnove; 

2. postopno povečanje minimalne starosti ob upokojitvi; 

3. zmanjšanje dejanskih stopenj. 

Malačič (2008b, 796) je zapisal, da podjetja, ki delujejo na konkurenčnih trgih, v slabih časih 

najprej odpuščajo tiste delavce, ki so na obeh koncih starostne piramide. To so mladi, ki so 

nazadnje prišli v podjetje in starejši, ki so (tik) pred upokojitvijo. Zakrajškova (2009, 12 - 16) 

bi to ugotovitev podkrepila še z dejstvom, da je v nekaterih državah zavarovaje za primer 

brezposelnosti eden najpogostejše uporabljenih načinov za zgodnjo upokojitev. Meni namreč, 

da se želijo podjetja znebiti tistih starejših zaposlenih, katerih plače presegajo njihovo 

produktivnost. Ti brezposelni starejši posamezniki nato dobivajo denarno pomoč, dokler se 

uradno ne upokojijo, kljub temu, da so še vedno učinkovita delovna sila. Zato v nadaljevanju 

navaja, da je pri starejših ljudeh čas trajanja brezposelnosti daljši kot pri ostalih starostnih 

skupinah oziroma obstaja celo verjetnost, da bodo ostali brezposelni do svojega 

upokojitvenega leta. Vzrok za daljšo brezposelnost starejše delovne sile tako vidi predvsem v 

nezadostnem znanju in premajhnih formalnih kvalifikacijah. Kljub temu meni, da so starejši 
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ljudje na trgu dela diskriminirani, saj starejše brezposelne osebe težje dobijo zaposlitev kot 

mlajše brezposelne osebe. Malačič (2008b, 796) si je upal napovedati, da se bodo v 

prihodnosti težave starejših z brezposelnostjo nadaljevale, saj brezposelnost bolj pogosto 

prizadene starejše kot tiste v mlajših zrelih letih. Ker bo starejših mnogo več, bo tudi problem 

njihove brezposelnosti za družbo precej večji. Pengerjeva in Dimovski (2007, 47) pa menita, 

da bodo demografske spremembe v prihodnosti pomembno dolgoročno opredeljevale 

družbene, gospodarske in finančne posledice ter vprašanja davčne vzdržnosti, učinkovitosti in 

socialne pravičnosti. Zapisala sta, da se bodo predvsem razvitejše države zaradi demografskih 

gibanj ubadale s pomanjkanjem delovne sile, to pa bo po njunem mnenju povzročilo pritisk na 

višino plač. Padanje povprečne neto plače v primerjavi z naraščanjem deleža starejših ljudi je 

povezano s tem, da starejši ljudje od 65 leta naprej po navadi niso več v službi, kar jim 

znižuje povprečje njihovih plač. Dosedanje analize nam potrjujejo domnevo, da so ti ljudje že 

v pokoju in dobivajo pokojnino, kar pa ustvarja pritisk na javne finance. Hrenova (2011,      

22 – 23) še ugotavlja, da se povprečna starost ob upokojitvi sicer res podaljšuje, vendar pa se 

hkrati zaradi splošnega daljšanja življenjske dobe, podaljšuje tudi povprečna doba prejemanja 

pokojnine. Ugotovila je celo, da se je število starostnih upokojencev od leta 1991 do 2010 

povečalo za 62 % ali povprečno vsako leto za 2,6 %. Zaradi vse nižjega razmerja med 

aktivnim in vzdrževanim prebivalstvom to povzroča pritisk na državno blagajno, zato meni, 

da bi morali za pravico do pokojnine delati dlje in se upokojevati pri višji starosti. Na podlagi 

raziskave, ki jo je leta 2005 opravil Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER 1999), je bilo 

namreč ugotovljeno, da bo zaposleni, ki danes prejema 1.000 enot plače, leta 2025 prejemal 

pokojnino le v višini 488 enot plače (48,8 %). Kot zanimivost naj še dodamo, da je povprečna 

pokojnina v letu 2010 znašala 577 €. Poleg tega se bo po projekcijah Eurostata (2012) delež 

starejših od 65 let povečal iz tretjine (v letu 2008) kar na polovico celotnega prebivalstva 

(projekcija za 2050), kar bo povzročilo velik pritisk na pokojninsko blagajno (Nova 

Ljubljanska banka 2011). 

Kožuh Novakova (2006, 12-13) je opozorila na vrsto fenomenov v Sloveniji, do katerih 

prihaja v zadnjih letih v zvezi s problematiko staranja prebivalstva na kakovost življenja. 

Zapisala je, da je zaposlovalna politika po drugi svetovni vojni omogočila velikemu številu 

starejših, da si prisluži pokojnino. Samostojnost starejših je zmanjšala njihovo odvisnost od 

mlajših generacij, s tem pa je razrahljala medgeneracijsko solidarnost v družbi. Po drugi strani 

je Slovenija petdeset let grdila socialno državo po meri človeka, zaradi česar pričakovanja 

prebivalstva o državi, ki jim bo nudila pomoč skozi vse življenje, rastejo. Zato z naraščajočim 

številom starejših postajajo potrebe po organizaciji javnih služb vedno težje obvladljive. 

Kožuh Novakova (2006, 12-13) je s svojim razmišljanjem zaokrožila vpliv staranja 

prebivalstva na celotno blaginjo, zlasti pa poudarila pomen na ekonomskem področju. Meni, 

da je preusmeritev politične filozofije v zadnjem desetletju, ki izrazito podpira profitno 

podjetništvo in kumulacijo financ v rokah manjšine, pripeljalo do prerazporeditve dostopnosti 

do življenjskih dobrin in revščine – majhne pokojnine puščajo veliko upokojenih prebivalcev 

pod nivojem revščine. Slovenija se poleg tega sooča tudi z visoko stopnjo brezposelnosti. V 
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družinah so se tako oblikovale različne vrste medgeneracijskih pomoči, ko starejši s svojo 

pokojnino prostovoljno ali neprostovoljno doprinašajo k družinskemu proračunu svojih 

potomcev. Kožuh Novakova (2006, 12-13) pa je pomislila tudi vpliv demokratičnega 

soodločanja starejših. Volilni glasovi starejšega prebivalstva so zelo pomembni, ker so to 

najbolj zvesti  in najbolj organizirani volivci. Vpliv, ki ga imajo starejši na kreiranje razvojne 

politike, postavlja načrtovalce razvoja pred zahtevno nalogo, kako izrabiti to moč za kreiranje 

skladne medgeneracijske politike. Tudi Malačič (2008b, 795) je zapisal, da v demokratičnih 

družbah prihaja do političnih posledic staranja prebivalstva, zaradi političnih interesov 

različnih starostnih skupin in njihovega obnašanja v političnih procesih. 

Lešnik Hrenova (2003, 887) ugotavlja, da se prebivalstvo v Sloveniji stara, saj že vrsto let 

beležimo negativne demografske karakteristike, kot so nizka stopnja rodnosti, nizka stopnja 

fertilnosti5, nizka stopnja rasti populacije in podaljšanje življenjske dobe prebivalstva. 

Zapisala je, da zato v organizacijah 21. stoletja lahko pričakujemo številne spremembe. V 

svojih raziskavah namreč ugotavlja, da poslovni sektor že v 20. stoletju ni bil rastoči sektor, 

delež zaposlenih v gospodarskih dejavnostih pa je danes bistveno nižji, kot je bil pred stotimi 

leti. Sektor, ki bo po njenem doživel največjo rast bo nepridobitni sektor družbenih 

dejavnosti, to je zdravstvo, izobraževanje, vlada in prosti čas. Prepričana je, da se bo trend teh 

štirih sektorjev še nadaljeval, hkrati pa dodaja še nekaj organizacijskih načel, ki naj bi bile 

značilnost uspešnih organizacij v starajoči se populaciji. Ta načela so preglednost, določena 

pristojnost nekaterih posameznikov, učinkovitost in strokovnost timov ter strukturna ploskost 

organizacij. Tudi Bojnec in Novak (2005, 158) sta raziskovala vpliv človeškega kapitala na 

ekonomsko rast po nekaterih občinah v Sloveniji. Tekom svoje raziskave sta ugotovila, da 

ima človeški kapital bistveno vlogo pri medsektorski mobilnosti delovne sile, zlasti v sektorju 

kmetijstva, industrije in storitev. Zapisala sta, da sta v Sloveniji glavna vzroka za različne 

stopnje gospodarskega razvoja, predvsem lokacija statistične regije in struktura obstoječega 

človeškega kapitala. Kljub temu pa človeški kapital predstavlja pomemben prispevek k skupni 

gospodarski rasti, vendar menita, da je glavni razlog za stagnacijo gospodarstva, predvsem 

neučinkovita uporaba človeškega kapitala v proizvodnem procesu.  

Čeprav se Slovenija uvršča med razvite države EU, se kljub temu sooča z zmanjšano 

nataliteto6 in posledično s staranjem obstoječe populacije. Tudi Dimovski in Žnidaršičeva 

(2006, 3-11) sta mnenja, da se prebivalstvo Slovenije stara, kar prinaša vidne posledice na 

ekonomskem, družbenem in političnem dogajanju ter na individualni, organizacijski in 

družbeni ravni (glej preglednico 2). Na individualni ravni je vprašljivo zagotavljanje 

zdravstvene blaginje, ekonomske neodvisnosti starejših, socialne izključenosti, zmanjšanega 

medgeneracijskega sožitja ter padajoče delovne motivacije in njihovega znanja. Na 

                                                 

5 Fertilnost: plodnost, rodnost, rodovitnost (Verbinc 1974) 
6 Nataliteta: rodnost (Verbinc 1974) 
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organizacijski ravni bo prišlo do glavnega problema starajoče delovne sile, pomanjkanja le-te 

ter spremenjene organizacijske strukture, vrednot in kulture, zaradi česar bo nujno potrebno 

iskanje novih konkurenčnih prednosti. Družbena raven pa nam bo zaradi demografskih 

sprememb prinesla spremembe na trgu dela, nova medgeneracijska razmerja in predvsem 

pritiske na izdatke državne blagajne. Posledice staranja bodo številne, tako ekonomske kot 

širše družbene, najbolj izrazito pa se bodo kazale na področjih dela in zaposlenosti, 

upokojevanja in pokojninskega sistema, privatnega bogastva in varčevalnih navad, 

medgeneracijskih razmerij ter zdravja in blaginje v postaranih prebivalstvih. Dimovski in 

Žnidaršičeva (2006, 3-11) sta prepričana, da politično že danes razvite države postajajo 

gerontokracije7.  

Ekonomske posledice staranja prebivalstva pa sta razdelila v dve večji skupini:  

1. porast izdatkov za pokojnine ter zdravstveno in socialno varstvo in nego starejših; 

2. zmanjšano število delovno sposobnega prebivalstva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

7 Gerontokracija: vlada ali vladavina starejših, starcev (Verbinc 1974) 
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Preglednica 2: Posledice staranja na ekonomsko blaginjo 

 Nekatere značilne posledice staranja 

Individualna raven • Vprašljivo zdravje in zagotavljanje ekonomske blaginje v 

starosti 

• Padajoča delovna motivacija, kompetence in znanja 

• Socialna izključenost 

• (po)upokojitvena depresija 

• Novi življenjski cikel 

• Ciklični potek faz zaposlitvenega kontinuuma 

• Nova medgeneracijska razmerja 

• Spreminjajoči se pogled na delo in življenje 

Organizacijska 
raven 

• Starajoča se delovna sila 

• Pomanjkanje delovne sile 

• Izguba znanj, izkušenj in veščin 

• Poslovni razlogi (projekti, stiki in osebne povezave s 
partnerji) 

• Iskanje konkurenčnih prednosti 

• Spremenjena organizacijska kultura 

Družbena raven • Demografski trendi 

• Spremembe na trgu dela 

• Nova medgeneracijska razmerja 

• Nova definicija starosti 

• Starostno-zaposlitveni paradoks 

• Povečanje stopnje celotne demografske odvisnosti 

• Nedopustnost starostne diskriminacije 

• Pritiski na izdatke države blaginje 

Vir: Dimovski in Žnidaršič (2006, 11) 

Kraigher (2008, 3-4) je v izogib vplivu staranja prebivalstva na ekonomsko blaginjo, 

predlagal nekaj rešitev. Kot osnovo, s katero bi bilo možno ublažiti stroške, javnofinančno 

neravnotežje in negativne posledice, navaja uskladitev prebivalstvene, zaposlitvene, socialne 

in ekonomske politike s politiko javnih financ. Prepričan je, da bi s prebivalstveno in 

zaposlitveno politiko ublažili pričakovano vedno bolj neugodno razmerje med starim in 

delovno sposobnim prebivalstvom tako, da bi povečali davkoplačevalsko oziroma 

demografsko ekonomsko bazo, ki bo potrebna za kritje bodočih izdatkov iz 

socialnovarstvenih pravic. S socialno politiko naj bi po drugi strani omejili oziroma 

racionalizirali sisteme pravic, z ekonomsko politiko skrbeli za zadostno gospodarsko rast, ki 

bi lahko nadomestila posledice predvidenega zmanjševanja aktivnega prebivalstva, z 

učinkovito javnofinančno politiko pa poskrbeli za zadostne javnofinančne prihodke in 
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ustrezno časovno ravnovesje med javnofinančnimi prihranki in javnofinančnim 

zadolževanjem. Kraigher (2008, 3-4) še dodaja, da je pomanjkanje delovno aktivnega 

prebivalstva moč nadomestiti tudi z zadostno rastjo produktivnosti dela, ki pa je spet odvisna 

od konkurenčnosti gospodarstva, ta pa po eni strani od razpoložljivih domačih in uvoženih 

kadrov in njihovih izobrazbenih profilov ter po drugi strani od obsega in kakovosti kapitalskih 

naložb. Davčna politika bo morala iskati ravnovesje med tisto ravnijo obdavčitev, ki je še 

spodbudna za gospodarsko rast in ravnijo, ki bo potrebna za financiranje povečanih socialnih 

izdatkov zaradi staranja prebivalstva.  

Demografske spremembe in napovedi na podlagi dosedanjih trendov kažejo neugodne 

rezultate in negativne posledice, ki se bodo v prihodnosti pokazale na vseh ravneh družbe. 

Staranje prebivalstva in nizka rodnost, ki ne omogoča zdrave obnove populacije, nam 

napovedujeta demografsko krizo, ki bo zahtevala nekatere spremembe v gospodarstvu in v 

ekonomski blaginji prebivalstva, zlasti pa na trgu dela. Na trgu dela bo vse manj mladega 

delovno aktivnega prebivalstva, ki bo poskušalo ustvarjati nove vrednosti in vse več 

starejšega vzdrževanega prebivalstva, ki bo s svojo številčnostjo ustvarjalo pritisk na državno 

blagajno. Nacionalne politike posameznih držav bi morale najprej kratkoročno povečevati 

pomen medgeneracijskega sodelovanja, nato pa dolgoročno strmeti k izboljševanju 

prebivalstvene politike, ki je tudi orodje za učinkovito vodenje ekonomske politike. Krčenje 

delovno aktivnega prebivalstva in podaljševanje obdobja prejemanja pokojnin zato zahtevata 

nujnost reform pokojninskega sistema. Poleg povečane delovne aktivnosti in poznejšega 

upokojevanja, bo poleg pokojninskih reform, potrebna tudi večja vključenost starejših na trg 

dela, obnova fleksibilnih oblik zaposlovanja ter vzpostavitev trdnejše medgeneracijske 

solidarnosti. Na podlagi takih ugotovitev sta Dimovski in Žnidaršičeva (2006, 12) opozorila, 

da bo v prihodnosti potrebna celovita in vsestranska obravnava pojava staranja in ostalih 

sprememb na demografskem področju, ki naj bi nujno vključevala tudi različne znanstvene 

discipline. 
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3 PREGLED DEMOGRAFSKIH KAZALNIKOV 

Pri izvedbi empiričnega dela magistrske naloge smo sloneli na prosto dostopnih demografskih 

podatkih za vse slovenske občine iz leta 2009, ki jih SURS vsakoletno pridobiva za izvajanje 

svojih raziskav. Iz številnih baz podatkov smo uporabili le izbrano statistiko, ki je relevantna 

za razrešitev našega raziskovalnega problema. S pomočjo izbranih demografskih podatkov 

smo kasneje v okviru regresijske analize analizirali povezanost demografskih sprememb z 

ekonomsko blaginjo v Sloveniji, hkrati pa smo pojasnili variiranje ravni ekonomske blaginje z 

spreminjanjem slovenske prebivalstvene strukture. Ker smo tekom raziskovanja temeljili na 

SURS-ovih podatkih, se bomo v nadaljevanju držali tudi njihovih opredelitev posameznih 

pojmov. 

Jakoš (2007) je v svojih razmišljanjih o trenutni situaciji demografske slike Slovenije povedal, 

da staranje prebivalstva ni največji problem, temveč je dosežek človeštva, da ljudje živijo 

dlje. Po njegovem mnenju je največji problem zmanjševanje rodnosti. V nadaljevanju 

predstavljamo posamezne relevantne demografske kazalnike, najprej njihove definicije, 

potem pa tudi podatke za vseh 210 slovenskih občin in podrobneje za občino Loška dolina. 

Omejili smo se predvsem na presečne podatke za leto 2009, saj bodo podatki za to leto tudi 

uporabljeni v okviru regresijske analize v empiričnem delu raziskave. Pri posameznem 

kazalcu pa smo pogledali tudi njegovo statistično nihanje v daljšem časovnem obdobju za 

celotno Slovenijo. Ugotovili smo, da demografske spremenljivke res kažejo na staranje 

slovenskega prebivalstva in negativno sliko, ki po Malačiču (2008a) lahko pripeljejo do 

demografske krize z značilnimi demografskimi in ekonomskimi problemi. 

3.1 Povprečna starost prebivalstva 

SURS (2002) povprečno starost oseb opredeljuje kot starost ob določenih dogodkih oziroma 

časovnih presekih, ki je tehtana aritmetična sredina starosti določene skupine prebivalstva. 

Izračunava jo iz absolutnih podatkov in jih pri izračunu upošteva kot uteži sredine starostnih 

razredov. Matematično enačbo za izračun povprečne starosti prebivalstva opredeljuje kot 

(SURS 2002): 
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Pri čemer je: 

X = povprečna starost prebivalstva 

x = starost 

Px = število prebivalcev starih x let 

 

Po statističnih podatkih je bila v letu 2009 povprečna starost prebivalstva 41,4 let 

(SURS 2011a). Kot kriterij za kategorizacijo prebivalstva po občinah smo izbrali mejo 

povprečne starosti 40 let, iz česar lahko sklepamo, da je v povprečju prebivalstvo Slovenije že 

staro. Le približno 24 % oziroma 50 občin je imelo povprečno starost prebivalstva pod 40 let, 

kar pomeni, da v teh občinah prevladuje mlajše prebivalstvo, v ostalih občinah pa je 

prebivalstvo že relativno staro. Najnižjo povprečno starost svojih občanov so leta 2009 merili 

v občini Gorenja vas – Poljane, kjer so prebivalci v povprečju stari 36,85 let (glej Prilogo 1). 

Tej občini so nato sledile občine Benedikt (37,15 let), Komenda (37,5 let) in Moravče 

(37,5 let). V povprečju najstarejši prebivalci so prihajali iz občine Osilnica, kjer so bili občani 

v povprečju stari 49 let. Tej občini so nato sledile občine Kostel (48,3 let), Šalovci (45,65 let) 

in Gornji Petrovci (45,5 let). Povprečna starost občanov občine Loška dolina v letu 2009 je 

bila 41,5 leta in je bila nad povprečjem celotne Slovenije, kar pomeni, da v občini Loška 

dolina živijo relativno stari ljudje. Standardni odklon povprečne starosti po občinah je v letu 

2009 znašal 1,804 (glej SPSS izpis v Prilogi 1). 

Da se prebivalstvo Slovenije stara, lahko razberemo tudi iz slike 1 na naslednji strani, ki nam 

prikazuje naraščanje povprečne starosti Slovencev v obdobju od leta 2000 do leta 2011. 

Vidimo lahko, da se je povprečna starost naših državljanov postopoma zviševala, saj smo v 

letu 2000 zabeležili povprečno starost 38,7 let, enajst let kasneje (torej leta 2011) pa že 

41,8 let. Iz navedenega lahko sklepamo, da je v Sloveniji upad rojstev obratno sorazmeren z 

povprečno starostjo. Večje število starejših v populaciji, pomeni manjše število rojstev. 

Manjše število rojstev pa predstavlja manjši delež mladih ljudi, ki v populaciji znižuje njihovo 

povprečno starost. 
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Slika 1: Naraščanje povprečne starosti slovenskega prebivalstva (v letih) 

Vir: povzeto po SURS 2011a 

3.2 Indeks staranja 

Indeks staranja je opredeljen kot razmerje med starim prebivalstvom (starim 65 let in več) in 

mladim prebivalstvom (starim od 0 let do 14 let) pomnoženo s 100, kar predstavlja razmerje 

med številom oseb starih 65 let ali več, in številom oseb mlajših od 15 let (SURS 2002). 

Matematični zapis enačbe je opredeljen kot (SURS 2002): 
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Kjer so spremenljivke: 

Ks = indeks staranja 

P(65+) = prebivalstvo staro 65 let in več 

P(0-14) = prebivalstvo staro od 0 let do 14 let 

 

Za Slovenijo je značilno (SURS 2011a), da ima že od leta 2003 več starega kot mladega 

prebivalstva, saj je delež prebivalcev starih 65 let ali več, večji od deleža prebivalcev mlajših 

od 15 let. Indeks staranja je tako v letu 2009 dosegel vrednost 117,8, kar pomeni, da je na 

100 oseb, mlajših od 15 let, v državi prebivalo skoraj 118 oseb starih 65 let ali več. Mejo za 

kategorizacijo prebivalstva po občinah smo postavili na indeks staranja 100, kar pomeni, da je 

v populaciji mladih ljudi starih od 0 do 14 let enako število kot ljudi starih 65 let ali več. Iz 

postavljene kategorizacijske meje lahko torej še enkrat potrdimo že zgoraj ugotovljeno 

trditev, da je prebivalstvo Slovenije staro. Zaskrbljujoč je tudi podatek, da je kar 72 % 

oziroma 152 občin beležilo indeks staranja nad 100 (glej Prilogo 2). Najvišji indeks staranja je 

zabeležila občina Osilnica, saj je v tej občini na 100 mladih oseb, starih do 15 let, živelo kar 
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324 ljudi starejših od 65 let ali več (indeks staranja 323,9). Tej občini so nato sledile občine 

Kostel (263,5), Šalovci (200,05) in Gornji Petrovci (193,85). Največ mladega prebivalstva je 

živelo v občini Benedikt, saj so tu zabeležili najnižji indeks staranja (65,4), nato pa so sledile 

občine Moravče (67,6), Gornja vas – Poljane (68) in Komenda (68,7). Standardni odklon 

indeksa staranja je po občinah v letu 2009 znašal 30,542 (glej SPSS izpis v Prilogi 2). In 

kakšen je bil v letu 2009 delež indeksa staranja v občini Loška dolina? Med prebivalci te 

občine je bilo število najstarejših - tako kot v večini slovenskih občin - večje od števila 

najmlajših: na 100 oseb, starih od 0 do 14 let, je prebivalo 123 oseb, starih 65 let ali več. To 

razmerje pove, da je bila vrednost indeksa staranja višja od vrednosti indeksa za celotno 

Slovenijo (ta je bila 118) ter da se je povprečna starost občanov dvigala v povprečju hitreje 

kot v celotni Sloveniji.  

Slika 2 nam prikazuje naraščanje indeksa staranja v Sloveniji v obdobju od leta 2000 do leta 

2011. Iz slike lahko razberemo, da je bilo v Sloveniji do leta 2002 več mladega prebivalstva, v 

letu 2003 se je število mladih (starih do 15 let) izenačilo s številom starih ljudi (starih 65 let 

ali več), od leta 2004 naprej pa beležimo vztrajno naraščanje starejše populacije. Tako smo v 

letu 2002 zabeležili indeks staranja 86,9, leta 2003 99,65, leta 2010 že 117,5 in leta 2011 rahel 

upad na 116,65. Naveden graf je premo sorazmeren z grafom povprečne starosti prebivalstva, 

saj narašča ob povečevanju povprečne starosti ljudi tudi indeks staranja. 

 
Slika 2: Naraščanje indeksa staranja v Sloveniji 

Vir: povzeto po SURS 2011a 

Omenjene statistične podatke je skušal interpretirati Malačič (2003, 23), ko je zapisal, da 

lahko z naraščanjem odstotka starega prebivalstva, naraščanjem povprečne starosti  in 

povečanjem indeksa staranja določimo nivo staranja prebivalstva. Na podlagi zgornjih 

podatkov lahko ugotovimo, da se slovensko prebivalstvo uvršča že med zelo stara oziroma 

pretirano stara prebivalstva. Podobno pa bi se uvrstila tudi večina evropskih držav. 

Biščak (2004) pa je pomislil še na posledice staranja populacije, saj meni, da se bo z 

dvigovanjem povprečne starosti prebivalstva in dvigovanjem indeksa staranja, začelo 
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postopoma zmanjševati število delovno aktivnega in povečevati število neaktivnega 

prebivalstva. Meni, da se bo število delavcev v prihodnje še zmanjševalo, ker Slovenija nima 

takšne rodnosti, da bi lahko sama obnavljala delovno silo. Od zmanjševanja števila delavcev 

je odvisen tudi bruto domači proizvod, kar pomeni, da se bo ta pri nespremenjeni 

produktivnosti dela zmanjševal, kar lahko privede do hude gospodarske katastrofe. Kljub 

temu ostaja optimist, saj pričakuje da bo produktivnost ostala večja kot se bo zmanjševalo 

število delavcev.  

3.3 Struktura prebivalstva po posameznih starostnih razredih 

Delež prebivalstva po posameznih starostnih razredih je izračunan kot razmerje med izbranim 

posameznim enoletnim (ali petletnim) razredom in celotnim prebivalstvom, pomnoženo s 

100. Matematična enačba za izračun je opredeljena kot: 

PPPPx%x%x%x%    = = = = 100*
∑
∑

P

Px
    

Kjer spremenljivke predstavljajo:  

Px% = delež prebivalstva po enoletnih (tudi petletnih) starostnih razredih 

Px = prebivalstvo izbranega starostnega razreda 

P = celotno prebivalstvo 

 

 

Slika 3: Naraščanje starega in padanje mladega prebivalstva (v %) 

Vir: povzeto po SURS 2011a 
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Ker izhajamo iz trditve, da se prebivalstvo v Sloveniji stara, si najprej poglejmo sliko 3, ki 

nam prikazuje naraščanje deleža ljudi starega 65 let (ali več) in padanje deleža ljudi starega do 

15 let v obdobju od leta 2000 do leta 2011. Kritično mejo za določanje relativno mladega 

oziroma relativno starega prebivalstva smo si postavili na meji 15 %, kar pomeni, da je v 

populaciji 100 oseb, 15 oseb starih 65 let (ali več) oziroma 15 oseb starih od 0 do 14 let. Iz 

grafa lahko razberemo, da je bilo leta 2000 v Sloveniji le 14 % ljudi starih 65 let (ali več), 

ostalih 86 % ljudi je bilo mlajših. Povedano drugače, v populaciji je bilo kar 16 % otrok stari 

do 15 let. Vse od leta 2003 je Slovenija beležila nižji delež ljudi starih 65 let (ali več), kar 

pomeni, da se je do takrat še uvrščala med relativno mlada prebivalstva. Do tega leta je 

beležila tudi večji delež otrok od postavljene kritične meje. Od leta 2004 dalje pa beležimo 

konstantno naraščanje starejše populacije in konstantno padanje mlajše populacije. Tako smo 

v letu 2011 zabeležili že 16,6 % ljudi starih 65 let (ali več) in le 14,2 % otrok v starosti od 

0 do 14 let. Slika 3 je torej premo sorazmerna z grafoma povprečne starosti in indeksa 

staranja, saj se ob povečanju deleža ljudi starega 65 let (ali več), poveča tudi povprečna 

starost in indeks staranja opazovane populacije. Glede na delež ljudi v starosti od 0 do 14 let 

pa je slika 3 obratno sorazmerna, saj s padanjem deleža mladih ljudi, narašča povprečna 

starost in indeks staranja. 

Ostale starostne razrede in strukturo prebivalstva po posameznih starostnih razredih pa 

najlažje razumemo, če so predstavljeni v grafični obliki, to je v obliki prebivalstvene 

piramide. Iz takega prikaza lahko nazorno razberemo letna nihanja rojstev, podaljševanje 

življenjske dobe, vpliv selitev, vojn in drugih izrednih dogodkov, posredno pa tudi 

spremembe v življenjskem slogu prebivalstva (SURS 2009b). S tem bi se strinjal tudi 

Jakoš (2007), ki pravi, da nam starostna piramida prikazuje vso zgodovino Slovenije. 

Vizualizacija podatkov o starostni in spolni strukturi prebivalstva nam prikazuje dejansko 

demografsko stanje, hkrati pa nam omogoča projekcije za prihodnost ter razpravo o staranju 

prebivalstva in njegovih posledicah (SURS 2009b). Ker naša raziskovalna naloga temelji na 

Slika 4: Prebivalstveni piramidi slovenskega prebivalstva leta 2009 in leta 2050 

Vir: SURS 2012a 
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analiziranju podatkov za leto 2009, smo se odločili, da primerjamo obliko prebivalstvene 

piramide za omenjeno leto z letom 2050 (slika 4). 

Že takoj lahko ugotovimo, da prebivalstveni piramidi po obliki nista enaki. Vizualni prikaz iz 

leta 2009 ima še (zabrisano) zasnovo v obliki piramide, kar za projekcijo iz leta 2050 ne 

moremo več trditi. Pravilno obliko piramide sicer beležimo za mlada prebivalstva, ko 

najštevilčnejšo skupino prebivalstva predstavljajo otroci, saj je takrat piramida v spodnjem 

delu najširša (SURS 2009b).  

V letu 2009 je sicer najštevilčnejšo skupino prebivalstva predstavljala srednja (»baby boom«) 

generacija, vendar se oblika prebivalstvene strukture v spodnjem delu še širi, na vrhu pa se s 

starostjo zožuje (leva piramida slike 4). To pomeni, da je bilo leta 2009 rojenih več otrok 

kakor prejšnja leta, število starejšega prebivalstva pa upada, saj s starostjo narašča tudi 

verjetnost smrti. Kljub trenutnim pozitivnim statistikam v letu 2009, nam omenjena 

prebivalstvena piramida že napoveduje pojav staranja prebivalstva. V Sloveniji namreč že od 

osemdesetih let 20. stoletja zaznavamo izrazito zmanjševanje števila rodnosti in kasnejše 

odločanje za družino (sprememba življenjskega sloga žensk je vidna kot oženje v spodnjem 

delu piramide) (SURS 2009b). Tudi naše raziskave so nam pokazale, da je bilo v Sloveniji 

leta 2009 že 16,5 % ljudi starih 65 let ali več (SURS 2011a). Ker smo si mejo za 

kategorizacijo prebivalstva starega nad 65 let po občinah postavili na 15 %, lahko zopet 

potrdimo trditev, da v Sloveniji že prevladuje relativno staro prebivalstvo, saj je leta 2009 le 

27 % oziroma 56 občin beležilo delež ljudi starih 65 let ali več pod zastavljeno mejo 

(glej Prilogo 3). Najmanjši delež ljudi starih 65 let ali več je beležila občina Benedikt, saj je 

imela leta 2009 le 12 % takih ljudi. Tej občini so nato sledile občine Velenje (12,25 %), Dol 

pri Ljubljani (12,4 %) in Zavrč (12,4%). Največji delež starejših ljudi pa je beležila občina 

Kostel, saj je zabeležila kar 27,1 % ljudi starih 65 let ali več. Tej občini so nato sledile še 

občine Osilnica (25,7 %), Šalovci (22,4 %) in Gornji Grad (22,3 %). Standardni odklon deleža 

ljudi starega 65 let (ali več) je po občinah v letu 2009 znašal 2,313 (glej SPSS izpis v 

Prilogi 3). In kakšna so bila statistična nihanja mladih ljudi starih od 0 do 14 let v letu 2009? 

Raziskave so nam pokazale, da je bilo tega leta povprečno v Sloveniji le 14 % otrok 

(SURS 2011a), saj je kar 63 % oziroma 133 občin beležilo nižji delež mladih ljudi od naše 

zastavljene kritične meje 15 % (glej Prilogo 4). To pomeni, da je le v 37 % oziroma 

77 občinah prevladovalo relativno mlado prebivalstvo. Najvišji delež mladega prebivalstva je 

po pričakovanjih izkazovala občina Gornja vas – Poljane, saj je v letu 2009 zabeležila kar 

20,9 % mladega prebivalstva. Z pozitivno statistiko so se tega leta lahko pohvalile tudi občine 

Škocjan (19,1 %), Vodice (18,8 %) in Moravče (18,7 %). Občina z najmanj mladega 

prebivalstva v starosti od 0 do 14 let pa je bila v letu 2009 občina Osilnica (7,95 %). Tej 

občini pa so sledile še občine Kostel (10,3 %), Gornji Petrovci (10,7 %) in Piran (11,1 %). 

Standardni odklon izračunanega deleža mladega prebivalstva v starosti od 0 do 14 let je 

znašal 1,782 (glej SPSS izpis v Prilogi 4). 
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Desna slika (desni del slike 4) naše predvidevanje o staranju slovenskega prebivalstva le še 

potrdi. Projekcija nam napoveduje, da se bo v prihodnosti število rojstev še zmanjševalo, z 

napredkom in razvojem medicine se bo podaljševala življenjska doba in posledično bo prišlo 

do naraščanja starejšega prebivalstva. Ušlakarjeva (2009, 11-12) je na podlagi projekcij 

napovedala, da se bo delež slovenskega prebivalstva starega 65 let ali več do leta 2060 več kot 

podvojil in naj bi znašal 33,44 % celotnega prebivalstva. Delež najstarejšega prebivalstva, 

starega 80 let ali več, naj bi se do leta 2060 povečal na skoraj štirikratno vrednost in bi 

zajemal 13,85 % celotnega slovenskega prebivalstva. Iz slike 4, ki prikazuje demografsko 

projekcijo Slovenije za leto 2050, lahko vidimo, da se bo spodnji del piramide, ki predstavlja 

mlado prebivalstvo, ožil, zgornji del, ki predstavlja starejše prebivalstvo, pa se bo vse bolj 

širil. To pa potrjuje napovedane negativne scenarije Ušlakarjeve. Tako bomo v prihodnosti 

namesto prebivalstvene piramide, opazovali spreminjanje prebivalstvene »žare«, ki nam bo 

prinesla kategorizacijo (pretirano) starega prebivalstva. Prebivalstvene piramide se bodo v 

času še spreminjale in dobivale vse bolj obliko vaze. 

Prebivalstvena piramida občine Loška dolina iz leta 2009, ki jo prikazuje slika 5 na naslednji 

strani, je po obliki zelo podobna prebivalstveni piramidi celotne Slovenije tega leta. Tudi v 

Loški dolini je kljub pozitivnemu naravnemu prirastku, z leti vse manj rojstev in zato tudi vse 

manj mladega prebivalstva. Najštevilčnejšo skupino tako predstavlja srednja, »baby boom« 

generacija, vrh piramide s starim prebivalstvom pa se z leti lepo oži. Naše raziskave so nam 

pokazale, da je bilo v občini Loška dolina leta 2009 kar 18,9 % občanov starih 65 let ali več 

(glej Prilogo 3) in 15,4 % občanov starih od 0 do 14 let (glej Prilogo 4). Demografsko stanje 

občine je torej zelo podobno nacionalnemu demografskemu stanju, zato lahko v prihodnosti 

tudi v občini Loška dolina pričakujemo porast starejšega ter pomanjkanje mladega 

vzdrževanega prebivalstva. S tem bomo tudi v Loški dolini opazovali spreminjanje oblike 

prebivalstvene »krste«. Jakoš (2002, 64) je napovedal, da starostna sestava prebivalstva 

Slovenije napoveduje upadanje rojstev zaradi zniževanja števila žensk v rodni dobi in 

povečevanja števila starejših, povojnih prebivalcev. Negativnih posledic, ki se bodo kazale 

predvsem v socialnih in ekonomskih spremembah pa ne bomo čutili le v občini Loška dolina, 

temveč tudi v celotni Sloveniji, do sprememb v blaginji pa bo prišlo tudi v večini evropskih 

držav. 
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Slika 5: Prebivalstvena piramida občine Loška dolina v letu 2009 

Vir: SURS 2011b 

3.4 Naravni prirast prebivalstva 

Za razumevanje pomena naravnega prirasta in razmejitve med nekaterimi pojmi, ki so 

povezani z njim, je smiselno, da si pogledamo kaj pomeni nataliteta, rodnost in reprodukcija. 

Malačič (2003, 84) je zapisal, da nataliteta predstavlja razmerje med živorojenimi in celotnim 

prebivalstvom, rodnost kaže razmerje med živorojenimi in ženskim prebivalstvom v rodnem 

obdobju, reprodukcija pa odraža razmerje med živorojenimi deklicami in ženskami v rodnem 

obdobju. Zadnji kazalnik upošteva le obnavljanje današnjih žensk v rodnem obdobju z 

deklicami, ki bodo rojevale v prihodnosti.  

In kaj je torej naravni prirast prebivalstva? SURS (2002) opredeljuje naravni prirast 

prebivalstva kot razliko med številom živorojenih otrok in številom umrlih ljudi na 

določenem območju v izbranem koledarskem letu. Omogoča nam torej ugotavljanje 

predznaka prebivalstvenega praga v Sloveniji. Jakoš (2002, 62) opredeljuje prebivalstveni 

prag kot stanje, ko je v enem letu število rojenih prebivalcev enako številu umrlih (torej je 

naravni prirast ničen). Pri naši empirični raziskavi so bili uporabljeni podatki o naravnem 

prirastu prebivalstva v vseh slovenskih občinah, in sicer za leto 2009. Matematična enačba pa 

je opredeljena kot (SURS 2002): 

NP = N NP = N NP = N NP = N ––––    MMMM    
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Pri čemer je: 

NP = naravni prirast 

N = število živorojenih otrok 

M = število umrlih 

 

Naravni prirast na 1.000 prebivalcev pa predstavlja razmerje med naravnim prirastom v 

določenem koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem območju, 

pomnoženo s 1000 (SURS 2002). Matematični zapis je določen kot (SURS 2002): 

np = np = np = np = 1000*
.)6.30(P

NP
    

Pri čemer so spremenljivke: 

np = naravni prirast na 1.000 prebivalcev 

NP = naravni prirast 

P (30.6.) = število prebivalstva 30. junija izbranega leta 

 

Malačič (2003, 115 – 116) je zapisal, da v globalnem svetu vrednote ekonomskih in političnih 

zadev prevladajo nad vrednotami rojevanja in družine. Meni, da je veliko demografskih 

dejavnikov povezanih s procesom modernizacije družbe. Ta razmišljanja lahko potrdimo tudi 

na primeru Slovenije, saj se je že od sredine prejšnjega stoletja razlika med številom 

živorojenih in številom umrlih skoraj neprestano manjšala (SURS 2009a). V letu 2009 je 

naravni prirast Slovenije znašal 1,5 prebivalca na 1.000 prebivalcev, kar pomeni, da sta se na 

vsakih 1.000 prebivalcev rodila skoraj dva prebivalca več, kot jih je umrlo. Tako je bilo tega 

leta na 1.000 prebivalcev rojenih 10,7 otrok, umrlo pa je 9,2 ljudi (SURS 2011a). Največ 

živorojenih otrok je bilo rojenih v občini Škocjan (17,7), tej občini pa so sledile še občine 

Komenda (17,6), Šmartno pri Litiji (15,6) in Gorenja vas – Poljane (15,3) (glej Prilogo 5). 

Najmanj živorojenih otrok pa se je leta 2009 rodilo v občini Kostel (1,5), Šalovci (4,4) in 

Kuzma (4,5). Občina Hodoš tega leta ni zabeležila celo nobenega rojstva živorojenega otroka. 

V občini Loška dolina so zabeležili 13,2 živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev, med tem ko 

je bilo umrlih le 6,6 (glej Prilogi 5 in 6). Najmanj umrlih na 1.000 prebivalcev so v letu 2009 

zabeležili v občini Trzin (4,8), nato so sledile občine Vodice (4,9), Komenda (5,2) in Gorenja 

vas – Poljane (5,3). Največ ljudi na 1.000 prebivalcev je v letu 2009 umrlo v občini Gornji 

Grad (24,5), sledile so občine Kuzma (21,6), Preddvor (20,1) in Osilnica (19,9). V letu 2009 

je standardni odklon živorojenih po občinah znašal 2,359, standardna deviacija umrlih po 

občinah pa 3,201 (glej SPSS izpisa v Prilogah 5 in 6). Ker nam podatki o številu živorojenih 

in umrlih na 1.000 prebivalcev ne povejo dosti, si poglejmo še statistično variiranje 
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Slovenskega naravnega prirastka v letu 2009 (glej Prilogo 7). Kritično mejo za določanje 

pozitivnega oziroma negativnega naravnega prirastka smo postavili na vrednost 0, kjer 

pozitivni predznak predstavlja naravni prirast, negativni predznak pa naravni upad 

prebivalstva. Na podlagi kritične meje lahko torej v letu 2009 trdimo, da je bilo za Slovenijo 

ugodno, saj je s pozitivnim naravni prirastkom (1,5) lahko omogočila obnavljanje 

prebivalstva. V tem letu je pozitivni naravni prirast izkazovalo približno 59 % vseh občin 

(123), v 80 občinah je bil naravni prirast negativen, v 7 občinah pa je bil enak 0. Največji 

naravni prirast je v letu 2009 beležila občina Komenda (12,5), tej občini so nato sledile še 

občine Škocjan (10,2), Gorenja vas – Poljane (10) in Trzin (8,8). Najnižji naravni prirast pa je 

opazovanega leta izkazovala občina Kuzma (-17,2), nato pa občine Hodoš (-15,2), Gornji 

Grad (-13,2) in Šalovci (-12,5). Občina Loška dolina se je lahko v letu 2009 pohvalila z 

visokim naravnim prirastkom, saj je znašal 6,6, kar pomeni, da je bilo število živorojenih višje 

od števila umrlih. Standardni odklon naravnega prirastka na 1.000 prebivalcev po občinah je v 

letu 2009 znašal 4,310 (glej SPSS izpis v Prilogi 7).  

V sliki 6 smo želeli prikazati naravno gibanje slovenskega prebivalstva v obdobju od leta 

1997 do leta 2010. Iz grafa lahko razberemo, da je bilo v Sloveniji do leta 2005 več umrlih 

kot živorojenih, le leta 2000 smo zabeležili približno enako število živorojenih kot umrlih na 

1.000 prebivalcev. Šele od leta 2006 dalje beležimo večje število živorojenih, število umrlih 

pa ostaja konstantno in se ne spreminja. Podobne ugotovitve nam prikazuje tudi krivulja 

naravnega prirastka, kjer nam kritično mejo 0 predstavlja kar os x. Vidimo lahko, da smo bili 

pred letom 2000 pod demografskim pragom z negativnim naravnim prirastkom, leta 2000 je 

bil ta skoraj ničen (-0,2), nato pa spet negativen do leta 2005. Šele v letu 2006 smo začeli 

beležiti pozitivni prirast (0,4) naravnega gibanja našega prebivalstva, v letu 2010 pa je bil ta 

že močno pozitiven (1,8). 
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Slika 6: Živorojeni in umrli na 1.000 prebivalcev v Sloveniji 

Vir: povzeto po SURS 2011a 

3.5 Selitveni prirast prebivalstva 

Selitveni prirast kaže razliko med številom priseljenih in številom odseljenih ljudi na 

določenem območju v izbranem koledarskem letu (SURS 2002). SURS (2002) ta demografski 

kazalnik opredeljuje z naslednjo matematično formulo: 

SP = I SP = I SP = I SP = I ----    EEEE    

Kjer posamezne spremenljivke predstavljajo: 

SP = selitveni prirast 

I = število priseljenih 

E = število odseljenih 

 

Podoben demografski pokazatelj je tudi selitveni prirast na 1.000 prebivalcev. Ta prikazuje 

razmerje med selitvenim prirastom v izbranem koledarskem letu in številom prebivalstva 

sredi istega leta, na določenem območju, pomnoženo s 1000 (SURS 2002). Matematični 

obrazec za ta demografski kazalnik je (SURS 2002): 
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sp = sp = sp = sp = 1000*
.)6.30(P

SP
    

Pri čemer je: 

sp = selitveni prirast na 1.000 prebivalcev 

SP = selitveni prirast 

P (30.6.) = število prebivalstva 30. junija izbranega leta 

 

Dixonova (2003, 71) je prepričana, da migracije povečujejo zaposlenost in produktivnost, 

hkrati pa igrajo pomembno vlogo pri zmanjševanju razlik v gospodarski uspešnosti po regijah. 

SURS (2010b) zbira podatke o selitvenem prirastu v Sloveniji. V letu 2009 se je v našo 

državo priselilo 30.296 prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 18.788 ljudi.  Selitveni 

prirast je tako znašal 11.508 oseb. Po 1. četrtletju leta 2009 se je priseljevanje tujcev v državo 

začelo zmanjševati, kar je pripisati predvsem gospodarski krizi v dejavnosti gradbeništva. V 

letu 2009 se je v Slovenijo priselilo 27.393 tujcev in 2.903 državljanov Slovenije ter odselilo 

15.071 tujcev in 3.717 slovenskih državljanov. Tujci so se večinoma vračali v svoje izvorne 

države (države na območju nekdanje Jugoslavije), državljani Slovenije pa se večinoma 

odseljevali v druge države EU (predvsem v Nemčijo). Jakoš (2002, 64) bi verjetno ob takih 

statističnih podatkih izkazal zaskrbljenost o pričakovani višji izobrazbeni sestavi odseljenih 

kot priseljenih. V letu 2009 so prebivalci Slovenije prijavili tudi 6.602 notranjih selitev, 80 % 

izmed teh selitev so bile selitve v drugo občino, 20 % v drugo naselje v isti občini. Med 

najbolj privlačnejšimi občinami je bila pričakovano občina Ljubljana, saj je leta 2009 

zabeležila neto priselitev z 3.940 priseljenci (glej Prilogo 8). Tej občini so nato sledile občine 

Koper (1.031 priseljencev), Piran (513) in Maribor (451). Najmanj privlačna je bila občina 

Velenje (-442 odseljencev), tej pa so sledile še občine Celje (-246 odseljenih ljudi), 

Jesenice (-236) in Ravne na Koroškem (-137). Za občino Loška dolina je bilo v letu 2009 

značilno, da je bilo število tistih, ki so se iz te občine odselili, nižje od števila tistih, ki so se 

vanjo priselili – tako so tega leta zabeležili neto selitveni prirast v višini 138 priseljencev. 

Zanimivo je, da je v letu 2009 kar 43 % oziroma 90 občin zabeležilo neto odselitve svojih 

prebivalcev. Standardni odklon selitvenega prirastka po občinah je leta 2009 znašal 298,122 

(glej SPSS izpis v Prilogi 8). Tuji državljani v Sloveniji so v primerjavi z državljani Slovenije 

bolj mobilna skupina prebivalstva. V letu 2009 je zamenjalo naselje svojega prebivališča 

16,4 % vseh tujcev v Sloveniji in le 4,2 % državljanov Slovenije. Splošno znano pa je, da se 

na območju Slovenije seli predvsem mlado prebivalstvo. S tem bi se strinjala tudi Dixonova 

(2003, 71), saj je zapisala, da so najbolj mobilna skupina mladi odrasli, stopnja migriranja pa 

upada s starostjo vse do upokojitve, ko se ta po navadi ustavi. Ta ugotovitev je povezana tudi 

z dejstvom, da starejši redkeje tvegajo in zamenjujejo zaposlitve. 
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Skupni selitveni prirast v Sloveniji v obdobju od leta 1995 do leta 2010 nam prikazuje slika 7. 

Iz slike lahko razberemo, da je bila Slovenija večino časa privlačna dežela za neto priselitve.  

Le v letu 1998 in 2010 smo zabeležili neto odselitve, kar gre pripisati predvsem neugodnim 

gospodarskim razmeram. Zaradi podobnega razloga, torej zaradi ugodnih gospodarskih 

razmer, pa smo v letu 2008 zabeležili tudi največ priselitev. 

 

Slika 7: Pregled skupnega selitvenega prirasta v Sloveniji 

Vir: povzeto po SURS 2011a 
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4 PREGLED KAZALNIKOV EKONOMSKE BLAGINJE 

Kavčič (2011, 161) je zapisal, da v »družbi staranja« demografske spremembe skupaj z 

novimi socialnimi in gospodarskimi spremembami vzpostavljajo nova tveganja. Sodobno 

družbo zato poimenuje kot »družbo tveganja«, ki po njegovem mnenju v večji meri 

prizadenejo prav starejše. Meni, da se s staranjem starejši srečujejo s številnimi tveganji, med 

drugim s pešanjem fizičnega in mentalnega zdravja, poslabšanjem finančnega statusa, izgubo 

članov njihovih omrežij socialne opore ter posledično zmanjšano avtonomijo in kakovostjo 

življenja. S staranjem prebivalstva se povečuje delež prav takih oseb, zato je potrebno za 

merjenje ravni ekonomske blaginje posameznika in širše družbe opredeliti tudi kazalnike 

ekonomske blaginje. 

V empiričnem delu magistrske naloge smo zato uporabljali tudi izbrane kazalnike, ki izražajo 

stopnjo ekonomske blaginje v Sloveniji. Podobno kot pri kazalcih, ki nam prikazujejo staranje 

prebivalstva, smo tudi pri kazalnikih ekonomske blaginje uporabili podatke iz leta 2009 za 

vse slovenske občine. Izbrane ekonomske kazalnike smo kasneje v okviru regresijske analize 

povezali z demografskimi in kontrolnimi spremenljivkami, ki so nam pomagale potrditi 

oziroma ovreči zastavljeno tezo in ostale hipoteze. Zaradi boljšega razumevanja dobljenih 

rezultatov raziskave, je potrebna tudi jasna opredelitev izbranih kazalnikov ekonomske 

blaginje, kjer smo se tudi v tem primeru držali opredelitev SURS-a. Prav tako smo, podobno 

kot pri demografskih kazalnikih, prikazali konkretne statistične podatke za izbrane kazalnike 

ekonomske blaginje na ravni celotne Slovenije, na ravni posameznih občin ter podrobneje za 

občino Loška dolina.  

4.1 Stopnja izobraženosti oziroma izobrazbena sestava prebivalstva 

Dosežena izobrazba je razumljena kot najvišja dosežena javno veljavna izobrazba, ki jo oseba 

praviloma pridobi z uspešnim dokončanjem izobraževalnega ali študijskega programa in 

pridobitev izobrazbe dokazuje z javno listino (SURS 2012b). Delež prebivalstva po doseženi 

formalni stopnji izobrazbe izračunamo kot razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom z 

izbrano zadnjo dokončano izobrazbo in celotnim prebivalstvom, pomnoženo s 100. 

Matematični obrazec za izračun lahko zapišemo kot: 

Pi%    = = = = 100*
∑

∑
P

Pix
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Kjer so spremenljivke: 

Pi% = delež prebivalstva izbrane stopnje izobrazbe 

Pix = prebivalstvo z izbrano zadnjo stopnjo izobrazbe 

P = celotno prebivalstvo 

 

Po statističnih podatkih (SURS 2011a) je bilo konec leta 2009 v Sloveniji približno 844.600 

delovno aktivnih oseb, od tega je imelo 58 % dokončano srednješolsko izobrazbo, 25 % višje- 

ali visokošolsko izobrazbo, nekaj več kot 16 % pa osnovnošolsko ali nižjo. Najnižji delež 

delovno aktivnih ljudi z najnižjo izobrazbo, to je z dokončano osnovno šolo (ali manj), je 

beležila občina Žirovnica, in sicer le 6 % ljudi (glej Prilogo 9). Tej občini so nato sledile 

občine Bled (7 %), Miklavž na Dravskem polju (8 %) in Trzin (9 %). Najmanj izobraženo 

delovno aktivno prebivalstvo je prihajalo iz občine Hodoš, saj so v letu 2009 zabeležili več 

kot polovico, to je 62 % prebivalstva z dokončano in nedokončano osnovno šolo. Ta občina 

pa ni edina teritorialna enota z visokim deležem nižje izobraženega prebivalstva – visok delež 

so zabeležili še v občini Šalovci (48 %), Gornji Petrovci (36 %) in Grad (35 %). Standardni 

odklon deleža ljudi z dokončano osnovno šolo (ali manj) je v letu 2009 po občinah znašal 

6,239 (glej prvi SPSS izpis v Prilogi 9). Verjetno ni presenetljiv podatek, da je občina Hodoš 

beležila tudi najnižji delež ljudi z dokončano srednješolsko izobrazbo. Tako je leta 2009 ta 

občina zabeležila le 34 %  takih ljudi. Tej občini so nato sledile še občine Šalovci (44 %), 

Gornji Petrovci (48 %) in presenetljivo Ljubljana (48 %). Največji delež (78 %) ljudi z 

dokončano srednješolsko izobrazbo je prihajalo iz občine Osilnica, sledile so občine Središče 

ob Dravi (70 %), Duplek (70 %) in Miklavž na Dravskem polju (69 %). Tudi za delež ljudi z 

dokončano srednješolsko izobrazbo v letu 2009 po občinah smo izračunali standardni odklon, 

ki je znašal 4,765 (glej drugi SPSS izpis v Prilogi 9). In iz katerih občin so najpogosteje 

prihajali ljudje z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo? Največji delež teh ljudi je 

zopet zabeležila občina Trzin, saj je imelo kar 42 % delovno aktivnega prebivalstva omenjeno 

izobrazbo. Tej občini so nato sledile še občine Log – Dragomer (37 %), Ljubljana (37 %) in 

Žirovnica (35 %). Najmanj delovno aktivnih ljudi pa se je z višješolsko oziroma visokošolsko 

izobrazbo pohvalilo v občini Hodoš, saj je imelo le 5 % ljudi opravljeno diplomo. Tej občini 

so nato sledile občine Šalovci (6 %), Zavrč (7 %) in Cerkvenjak (8 %). Standardni odklon 

deleža ljudi z opravljeno višješolsko / visokošolsko izobrazbo pa je znašal 6,109 (glej tretji 

SPSS izpis v Prilogi 9). Kakšna pa je bila izobrazbena struktura občanov v občini Loška 

dolina? Raziskave so nam pokazale, da je bilo v letu 2009 zabeleženih 22 % ljudi z 

dokončano ali nedokončano osnovno šolo, 57 % ljudi s srednješolsko izobrazbo in 21 % ljudi 

z višješolsko / visokošolsko izobrazbo (glej Prilogo 9). Opazimo lahko, da je bilo prebivalstvo 

na tem območju manj izobraženo kot je bilo na nacionalni ravni, saj smo zabeležili večji delež 

ljudi z osnovnošolsko izobrazbo (ali manj) in manjši delež ljudi s srednješolsko in 

višješolsko/visokošolsko izobrazbo. Izobrazbena sestava prebivalstva v občini Loška dolina je 
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verjetno odraz obstoječe gospodarske razvitosti, saj so ljudje zaposleni predvsem v primarni 

in sekundarni dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, predelovalna industrija), terciarna dejavnost 

pa je v občini slabo razvita. 

Slika 8 nam prikazuje izobrazbeno raven slovenskega prebivalstva v obdobju od leta 2005 do 

leta 2010. Vidimo lahko, da srednješolska raven izobrazbe ostaja konstantna, medtem ko 

spremembe zaznavamo v osnovnošolski (ali nižji) in višješolski/visokošolski izobrazbi. Nekje 

do leta 2007 smo v Sloveniji beležili enak delež ljudi, to je okrog 20 % z osnovnošolsko 

izobrazbo (ali manj) in višješolsko/visokošolsko izobrazbo. Od leta 2008 pa zaznavamo upad 

deleža ljudi z osnovnošolsko izobrazbo (ali manj) in naraščanje ljudi z 

višješolsko/visokošolsko izobrazbo. Predvidevamo, da je brez izobrazbe ali z le 

osnovnošolsko izobrazbo predvsem starejše prebivalstvo, ki v populaciji umira ali pa se 

izobražuje. Izobrazbeno strukturo prebivalstva sta opazovala tudi Čepar in Bojnec (2007, 47), 

saj sta v svojih raziskavah napovedala, da lahko v prihodnosti pričakujemo večje 

povpraševanje odraslih po visokošolskem študiju, kar je posledica večjega števila odraslih 

zaradi staranja prebivalstva in naraščajoče potrebe po nadaljnjem izobraževanju odraslih ter 

nenehnem izpopolnjevanju znanja zaradi hitro napredujočih tehnologij in vedno daljše 

delovne dobe. Poleg tega menita, da dolgoročno obstaja velika nevarnost, da bo zaradi 

manjšega povpraševanja po visokošolskem izobraževanju mladih, začelo upadati tudi 

povpraševanje odraslih. 

 

Slika 8: Izobrazbena sestava slovenskih državljanov (v %) 

Vir: povzeto po SURS 2011a 
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4.2 Delovno aktivno prebivalstvo in brezposelnost 

Prebivalstvo lahko v grobem delimo na aktivno in vzdrževano prebivalstvo. SURS (2010d) k 

aktivnemu prebivalstvu prišteva delovno aktivno prebivalstvo in registrirano brezposelne 

osebe. Delovno aktivno prebivalstvo pa sestavljajo zaposlene in samozaposlene osebe. 

Zaposlene osebe, so osebe, ki so v delovnem razmerju pri pravnih osebah (v podjetjih, 

družbah, zavodih in drugih organizacijah)  ali fizičnih osebah (pri samostojnih podjetnikih ali 

pri osebah, ki opravljajo poklicno dejavnost). Samozaposlene osebe pa so fizične osebe, ki 

opravljajo gospodarsko ali pridobitno dejavnost (samostojni podjetniki) in osebe, ki opravljajo 

poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic (npr. odvetniki, samostojni raziskovalci, 

duhovniki). Z matematično formulo bi lahko prebivalstvo opredelili kot: 

PPPP    = = = = PPPPvvvv    + P+ P+ P+ Paaaa    

P = PP = PP = PP = Pvvvv    + (P+ (P+ (P+ (P(del. akt.)(del. akt.)(del. akt.)(del. akt.)    + P+ P+ P+ P(reg. brez.)(reg. brez.)(reg. brez.)(reg. brez.)))))    

P = PP = PP = PP = Pvvvv    + ((P+ ((P+ ((P+ ((Pzzzz    + P+ P+ P+ Pszszszsz) + P) + P) + P) + P(reg. brez.)(reg. brez.)(reg. brez.)(reg. brez.)))))    

Kjer predstavljajo spremenljivke: 

P = celotno prebivalstvo 

Pv = vzdrževano prebivalstvo 

Pa = aktivno prebivalstvo 

P (del. akt.) = delovno aktivno prebivalstvo 

P (reg. brez.) = registrirano brezposelno prebivalstvo 

Pz = zaposleno prebivalstvo 

Psz = samozaposleno prebivalstvo 

 

Delovno aktivnost prebivalstva pa lahko zapišemo tudi drugače, in sicer: 

P (del. akt.) % =    100*
.).(

∑

∑
P

P aktdel
    

Kjer so spremenljivke: 

P (del. akt.)% = delež delovno aktivnega prebivalstva 

P (del. akt.) = delovno aktivno prebivalstvo 

P = celotno prebivalstvo 
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Malačič (2003, 25) je opozoril, da v ekonomski znanosti ni enotne definicije delovne sile 

oziroma dela kot proizvodnega dejavnika. Sprva se je uveljavila definicija delovne sile, ki ga 

je definiral Marx kot psihofizično sposobnost posameznika, da sodeluje v proizvodnem 

procesu. Nato se je uveljavila definicija proizvodnega dejavnika delo, ki ga pojmuje kot 

opravljanje storitev dela s strani delavcev, šele kasneje se je začel uporabljati izraz aktivno 

prebivalstvo, ki je opredeljeval agregat celotne družbene delovne sile. Malačič (2003, 25) je 

opredelil aktivno prebivalstvo kot vse osebe, ki pomenijo delovno silo za proizvodnjo dobrin 

in opravljanje storitev, ne glede na to, ali so te osebe zaposlene ali brezposelne. Taka 

definicija aktivnega prebivalstva pa velja še danes. 

V letu 2009 (SURS 2010e) je bilo v Sloveniji 944.525 aktivnih prebivalcev, torej delovno 

aktivnih in registrirano brezposelnih skupaj. Skozi celotno leto je število aktivnih prebivalcev 

nihalo, kar lahko pojasnimo s sezonskim vplivom in delom populacije, ki se je po končanem 

izobraževanju vključil na trg dela. Število registrirano brezposelnih oseb pa se je zaradi 

posledic gospodarske krize (omejevanja zaposlovanja in zapiranja delovnih mest) izrazito 

dvigalo, zato je stopnja registrirane brezposelnosti bolj ali manj vse leto naraščala. Leta 2009 

(SURS 2011b) je bilo v Loški dolini 71 % delovno aktivnega prebivalstva, to je zaposlenih in 

samozaposlenih oseb, kar je več od slovenskega povprečja (61 %). 

K delovno aktivnemu prebivalstvu torej prištevamo tudi brezposelne osebe. Kraigher (2012) 

definira stopnjo brezposelnosti kot število brezposelnih v deležu od aktivnega prebivalstva, 

pri čemer tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in število brezposelnih. Kljub 

temu pa razlikuje dve stopnji brezposelnosti: 

1. Stopnja registrirane brezposelnosti: primerja število oseb, registriranih pri enotah 

Zavoda RS za zaposlovanje (registrirano brezposelnih) s številom aktivnih po registrskih 

virih, ki ga poleg registrirano brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot 

jih mesečno evidentira SURS preko registra delovno aktivnega prebivalstva. Podobno pa 

SURS (2010d) stopnjo brezposelnosti opredeljuje kot odstotni delež registriranih brezposelnih 

oseb med aktivnim prebivalstvom. Matematično enačbo za izračun bi lahko zapisali kot: 

B % =    100*
.).().(

.).(

∑ +
∑

brezregaktdel

brezreg

PP

P
    

Kjer spremenljivke predstavljajo: 

B % = stopnja registrirane brezposelnosti 

P (reg. brez.) = število registrirano brezposelnih prebivalcev 

P (del. akt.) = število delovno aktivnih prebivalcev 
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2. Stopnja anketne brezposelnosti (Kraigher 2012): definira brezposelne osebe kot osebe, 

ki v zadnjem tednu niso bile delovno aktivne, vendar aktivno iščejo delo in so v naslednjih 

dveh tednih pripravljene sprejeti delo. Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v zadnjem 

tednu opravljale kakršno koli delo za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit, ali imele status 

zaposlene ali samozaposlene osebe, čeprav niso delale. Ta stopnja anketne brezposelnosti se 

ugotavlja s četrtletnimi anketami o delovni sili in omogoča mednarodno primerljivost, saj se 

izvaja skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada 

Evropske unije (Eurostat). Primerjava med leti je možna le agregatno na nivoju celotnega 

gospodarstva, med tem ko registrirana brezposelnost dopušča tudi prikaz po občinah, 

upravnih enotah ali statističnih regijah. 

In kakšni so bili statistični podatki o brezposelnosti v Sloveniji v letu 2009? Stopnja 

registrirane brezposelnosti je bila konec leta 9,2 %, stopnja anketne brezposelnosti (ILO) pa 

6,2 % (SURS 2011a). Pri kategorizaciji brezposelnosti po občinah smo sloneli le na podatkih 

o registrirano brezposelnih osebah, kjer smo si kot kriterij izbrali mejo 8 %. Že takrat smo se 

srečevali z zaskrbljujočim podatkom, da je kar 62 % oziroma 130 občin beležilo višjo stopnjo 

registrirane brezposelnosti od zastavljene kritične meje (glej Prilogo 10). Iz tega lahko trdimo, 

da je Slovenija leta 2009 že beležila visoko stopnjo registrirano brezposelnih oseb, saj je le 

38 % oziroma 80 občin beležilo nižjo stopnjo od zastavljenih 8 %. Najmanj registriramo 

brezposelnih oseb so v letu 2009 zabeležili v občini Cerkno, kjer je bilo na Zavodu za 

zaposlovanje prijavljenih le 3,7 % oseb. Tej občini so nato sledile občine Šmarješke toplice 

(3,8 %), Horjul (3,8 %) in Dobrava – Polhov Gradec (4,0 %). Najvišjo stopnjo registrirane 

brezposelnosti je zabeležila občina Rogaševci, saj je imela leta 2009 skoraj četrtino (24 %) 

brezposelnih občanov. Visok delež so zabeležile še občine Kuzma (22,3 %), Cankova 

(22,0 %) in Dobrovnik (20,3 %). Standardni odklon stopnje registrirane brezposelnosti po 

občinah je v letu 2009 znašal 3,9077 (glej SPSS izpis v Prilogi 10). 

V občini Loška dolina so se lahko v letu 2009 pohvalili z nižjo (7,2 %) stopnjo registrirane 

brezposelnosti kot je bila ta na nacionalni ravni (9,2 %). Občina Loška dolina se je tega leta 

uvrščala med 38 % oziroma 80 občin, ki so beležile nižji delež registrirano brezposelnih. 

Troha (2009, 24 - 25) je ugotovila, da je iz izobrazbene strukture brezposelnih razvidno, da so 

se v kriznem obdobju tudi podjetja omenjene občine odločala za t. i. »mehko odpuščanje«. 

Odpuščali so se predvsem starejši ljudje z najnižjo izobrazbo, ki so imeli do upokojitve le še 

dve leti in so bili s pomočjo nadomestila ZRSZ preskrbljeni. Podobno je tudi Brenkova (2010) 

ugotovila, da so bili ljudje brez strokovne izobrazbe v letu 2009 najbolj ranljiva skupina na 

trgu dela. 

Slika 9 na naslednji strani nam prikazuje spreminjanje stopnje registrirane brezposelnosti v 

Sloveniji v obdobju od leta 2005 do leta 2011. Vidimo lahko, da smo leta 2005 beležili 

10,1 % stopnjo registrirane brezposelnosti, ki se je do leta 2008 vztrajno zniževala. V letu 

2007 in 2008 smo v Sloveniji zabeležili celo nižjo stopnjo registrirane brezposelnosti od naše 
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zastavljene kritične meje. Leta 2008 je delež registrirane brezposelnosti s 6,5 % dosegel dno, 

nato pa se je začel zopet zviševati. Tako smo v letu 2009 zabeležili 9,2 % registrirano 

brezposelnost, kar je bil vpliv predvsem obsežnejših prijav presežnih delavcev in stečajnikov 

ter tistih, ki jim je prenehala zaposlitev za določen čas, v jesenskih mesecih pa tudi priliv 

iskalcev prve zaposlitve (Brenk 2010). Tudi v letu 2010 smo zabeležili že 10,7 % strukturno 

brezposelnost, kar je vplivalo predvsem povečano število brezposelnih iz predelovalnih 

dejavnost in gradbeništva. Gospodarska kriza pa se je nadaljevala tudi v letu 2011, saj smo 

tega leta zabeležili že rekordno 11,8 % registrirano brezposelnost. 

 

Slika 9: Nihanje stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji (v %) 

Vir: povzeto po SURS 2011a 
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mesečna plača pa je povprečni znesek, ki ga kot plačilo za mesec dela prejmejo zaposlene 

osebe, zaposlene pri pravnih ali fizičnih osebah. Obrazec za izračun povprečne mesečne plače 

lahko zapišemo kot: 
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MP (povp.) =    
12

),,sec(∑ stihSKDdejavnoobčbčinihpomeMP
    

Kjer so spremenljivke:  

MP (povp.) = povprečna mesečna plača 

MP = izplačana plača po mesecih, občinah in SKD dejavnostih 

 

Obrazec omogoča izračun bruto kot tudi neto mesečne povprečne plače, odvisno od vnesenih 

podatkov v formulo. Pri našem raziskovanju smo sloneli na podatkih o neto izplačanih plačah, 

postavili pa smo si tudi kriterije za kategorizacijo plač. Nizke plače smo opredelili v znesku 

do 799 €, povprečnim plačam smo pripisali kategorijo od 800 € do 999 €, visokim plačam pa 

nad 1.000 €. Slovenija je v letu 2009 (SURS 2011a) zabeležila povprečno mesečno neto plačo 

v znesku 930,16 € (1438,96 € bruto). Nizko mesečno neto plačo je tako zabeležilo 32 % 

oziroma 68 občin, povprečno mesečno neto plačo kar 64 % oziroma 135 občini in visoko 

plačo le 3 % oziroma 7 občin (glej Prilogo 11). Najvišjo neto plačo so v letu 2009 dobivali 

ljudje iz občine Cerklje na Gorenjskem, saj so mesečno v povprečju dobili kar 1147,96 €. Tej 

občini so nato sledili prebivalci iz občine Ljubljana (1081,31 €), Sveti Tomaž (1052,75 €) in 

Dol pri Ljubljani (1033,09 €). Z najnižjo neto mesečno plačo so se v letu 2009 morali 

zadovoljiti občani občine Osilnica, saj so na mesec v povprečju dobili le 530,25 €. Nizke 

dohodke zaposlenih so zabeležili še v občinah Kostanjevica na Krki (593,34 €), Rečica ob 

Savinji (653,23 €) in Polzela (698,46 €). Z relativno nizkimi mesečnimi dohodki pa so morali 

biti zadovoljni tudi delovno aktivni občani iz občine Loška dolina. V letu 2009 so dobivali v 

povprečju 796,66 €, kar je predstavljalo relativno nizko plačilo, ki je bilo tudi pod državnim 

povprečjem. Izračunani standardni odklon povprečnih mesečnih neto plač po občinah je v letu 

2009 znaša 82,7337 (glej SPSS izpis v Prilogi 11). 

Slika 10 na naslednji strani pa nam prikazuje rast povprečnih plač v Sloveniji v obdobju od 

leta 2004 do leta 2011. Kot zanimivost smo prikazali še rast minimalnih plač v Sloveniji za 

isto obdobje. Vidimo lahko, da je rast minimalnih plač premo sorazmerna z rastjo povprečnih 

plač, ta pa verjetno z rastjo indeksa življenjskih potrebščin. Pri pridobivanju podatkov o 

povprečnih in minimalnih plačah za izbrano obdobje, smo zopet naleteli na metodološke 

omejitve. V tem času smo Slovenci spremenili svojo valutno plačilno sredstvo in iz tolarja 

prešli na evro. Pri preračunavanju podatkov smo tako upoštevali fiksno menjalno razmerje     

1 SIT = 239,64 €. 
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Slika 10: Naraščanje minimalnih in povprečnih plač (v €) 

Vir: povzeto po SURS 2011a 

Če skušamo povezati povprečne mesečne plače s trenutnimi demografskimi strukturami, 

pridemo do zanimivih ugotovitev.  

Po eni strani lahko sklepamo, da na območjih, kjer beležimo najvišjo povprečno starost (tudi 

najvišji indeks staranja), lahko pričakujemo višje povprečne mesečne plače. Plače na 

individualni ravni rastejo s starostjo, kar pomeni, da daljšo delovno dobo kot jo ima 

posameznik, višji so njegovi stroški plač. Tudi Dixonova (2003, 70) je zapisala, da obstajajo 

dokazi o pozitivni korelaciji med starostjo zaposlenih in njihovim zaslužkom. Gre za 

organizacijsko politiko plač, ki spodbuja in nagrajuje dobre rezultate ter izkušnje, ne pa 

učinka produktivnosti. Meni, da gre za staranje delovne sile, ki z daljšo delovno dobo zvišuje 

stroške plač na individualni ravni. Ta vidik predstavlja pozitivno povezanost staranja 

prebivalstva na višino izplačanih plač, hkrati pa tudi pozitiven vpliv na ekonomsko blaginjo. 

Po drugi strani, pa lahko na območjih, kjer prevladuje starejše prebivalstvo, pričakujemo 

nižanje povprečnih mesečnih plač. Starejši ljudje imajo sicer daljšo delovno dobo, vendar v 

povprečju nižjo izobrazbo od svojih mlajših sodelavcev, kar jim znižuje njihove mesečne 

dohodke. Večji delež starejših ljudi v populaciji na izbranem območju, pa pomeni tudi manjši 

delež delovno aktivnega prebivalstva. V takem primeru je v populaciji večje število 

brezposelnih starejših, ki dobivajo nižje dohodke (transferje) od plač mlajših delovno aktivnih 

ljudi, kljub temu, da določen delež starejših posameznikov morda dobiva višja plačila. Na 

območjih, kjer prevladuje starejše prebivalstvo, tako dejansko dela relativno manj ljudi kot pa 

je vseh delovno aktivnih. Ta vidik pa nam prikazuje negativno korelacijo staranja prebivalstva 

s višino izplačanih plač ter negativni vpliv na ekonomsko blaginjo starejših ljudi. Kakšni so 

vplivi in dejavniki starosti na višino plače v Sloveniji pa nam bo pokazala šele regresijska 

analiza v empiričnem delu magistrske naloge. 
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4.4 Podjetja po občinah 

Poglejmo si nekaj definicij podjetja: 

1. Podjetje je splošna označba za organizacijo, ki opravlja gospodarsko dejavnost ali za 

premoženje, ki je organizirano v ta namen (Leksikon Cankarjeve založbe 2000, 808). 

2. Podjetje je samostojna gospodarska enota z določenimi nalogami na področju 

proizvodnje, trgovine ali storitev (Slovar slovenskega knjižnega jezika 2012). 

3. Podjetje  je registrirana pravna ali fizična oseba, ki je med letom opazovanja izkazala 

prihodek ali zaposlene osebe oziroma osebe, ki delajo. Podatek o aktivnih podjetjih 

vključuje vse enote, ki so bile aktivne vsaj del opazovanega obdobja (SURS 2012b). 

V različnih literaturah lahko najdemo različne opredelitve pojma podjetje, vsem pa je skupno 

to, da gre za organizacijo, kjer delujejo skupine posameznikov, ki strmijo k skupnemu cilju. 

Tudi Biloslavo (2006, 15) je zapisal, da organizacijo ustanovijo lastniki ali drugi ustanovitelji 

zato, da bi učinkovito in uspešno dosegla cilje, ki ustrezajo njihovim interesom. Zaradi takih 

pogledov pa število podjetij vpliva tudi na dosedanjo razvitost in nadaljnji napredek 

določenega kraja (tudi območja, regije). Večje kot je število podjetij, več je delovnih mest, 

več je zaposlenega prebivalstva, boljša je inovativnost in produktivnost, boljša je preskrba 

gospodinjstev ter višji je življenjski standard ljudi. Poleg tega število podjetij vpliva tudi na 

demografsko področje, kajti več kot bo podjetij, več bo novih zaposlitev, mladi bodo finančno 

varnejši in zato bo njihova odločitev za družino lažja. Matematična enačba, ki nam omogoča 

izračun deleža podjetij po posameznih občinah je sledeča: 

P % =    100*
∑

∑
slo

x

P

P
    

Kjer spremenljivke predstavljajo: 

P% = delež podjetij v izbrani občini (tudi regiji) 

Px = število vseh podjetij v občini 

Pslo = število vseh podjetij v Sloveniji 

 

Da bi izločili vpliv različno velikih občin na število podjetij po občinah, smo absolutno število 

podjetij po občinah preračunali v relativno mero tako, da smo število podjetij v posamezni 

občini delili s številom prebivalcev in razmerje pomnožili s 100. Tako smo v regresijski 

analizi uporabili preračunane podatke o številu podjetij na 100 prebivalcev, ki izločajo vpliv 

velikosti občine na število podjetij (v večjih občinah je namreč tudi več podjetij). 

Matematična formula za izračun tega kazalnika ima obliko:  
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Pod. na preb.Pod. na preb.Pod. na preb.Pod. na preb.    = = = = 100*
.)12.31()(

)(

x

x

P

Pod
    

Pri čemer spremenljivke predstavljajo: 

Pod. na preb. = število podjetij na 100 prebivalcev v izbrani občini 

Pod. (x) = število vseh podjetij v občini 

P(x) 
(31.12.) = število celotnega prebivalstva v občini 

 

Statistični podatki (SURS 2011a) o številu podjetij v letu 2009 izkazujejo, da je bilo tega leta 

v Sloveniji 160.931 podjetij, od tega 46,4 % pravnih in 53,6 % fizičnih oseb. Ker nam ta 

številka ne izloča vpliva velikosti občin, smo morali kazalnik izpeljati sami, in sicer v število 

podjetij na 100 prebivalcev. Izvedeni kazalnik smo izračunali po zgornji formuli za vse 

slovenske občine in za celotno Slovenijo. Število vseh podjetij v Sloveniji smo delili s 

številom celotnega prebivalstva ter dobljeni rezultat pomnožili s 100. Tako smo leta 2009 v 

Sloveniji zabeležili 7,9 % podjetij na prebivalca, kar nam pove, da je v Sloveniji približno 

8 podjetij na 100 prebivalcev. Ker smo si kritično mejo postavili na 7 %, lahko zaključimo, da 

je v Sloveniji glede na število prebivalstva relativno visoko število podjetij. Največje število 

podjetij na 100 prebivalcev so v letu 2009 zabeležili v občini Trzin, saj so tega leta zabeležili 

kar 20,9 podjetij na 100 prebivalcev (glej Prilogo 12). Tej občini so nato sledile še občine 

Solčava (14,7), Ljubljana (11,9) in Piran (11,6). V občini Sveti Tomaž pa je med ljudmi 

podjetništvo najmanj razvito, saj so v letu 2009 zabeležili le slaba tri (2,7) podjetja na 

100 prebivalcev. Nizke deleže so zabeležili še v občinah Zavrč (2,9), Grad (3,1) in Turnišče 

(3,3). Z nizkim številom podjetij glede na število občanov, pa so se morali v letu 2009 

sprijazniti tudi v občini Loška dolina. Na 100 prebivalcev je bilo ustanovljenih le slabih pet 

(4,8) podjetij, ki so se ukvarjala predvsem s kovinsko predelovalno industrijo, gozdarstvom, 

kmetijstvom in transportom. Standardni odklon števila podjetij na 100 prebivalcev po 

občinah, ki predstavlja razpršenost odgovorov okoli povprečja, je v letu 2009 znašal 2,095 

(glej SPSS izpis v Prilogi 12). 

Slika 11 na naslednji strani pa nam prikazuje naraščanje števila podjetij na 100 prebivalcev v 

Sloveniji v obdobju od leta 2008 do leta 2010. Žal podatki o številu podjetij pred letom 2008 

niso poznani, zato tudi ni bil mogoč izračun kazalnika števila podjetij na 100 prebivalcev. 

Vidimo lahko, da je število podjetij v opazovanem obdobju naraščalo. Leta 2008 smo tako v 

Sloveniji v povprečju zabeležili 7,54 podjetij na 100 prebivalcev, leta 2010 pa že 8,09. Žal 

tudi podatki za leto 2011 še niso poznani, tako da ne moremo opazovati posledic gospodarske 

krize na število slovenskih podjetij. 
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Slika 11: Število podjetij na 100 prebivalcev v Sloveniji 

Vir: povzeto po SURS 2011a 

4.5 Indeks delovnih migracij 

SURS (2010a) opredeljuje indeks delovne migracije kot razmerje med številom delovno 

aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v določeni teritorialni enoti delovnega mesta in številom 

delovno aktivnih prebivalcev (brez kmetov) v teritorialni enoti prebivališča, pomnoženo s 

100. Matematično enačbo za izračun indeksa določa kot (SURS 2010a): 

IDMIDMIDMIDM    = = = = 100*
.)(

.).(

preb

md

P

P
    

Pri čemer spremenljivke predstavljajo: 

IDM = indeks delovne migracije 

P (d. m.) = delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po teritorialni enoti delovnega mesta 

P (preb.) = delovno aktivno prebivalstvo (brez kmetov) po teritorialni enoti prebivališča 

 

Indeks delovne migracije je kazalnik, ki za določeno teritorialno enoto (občino, upravo enoto 

ali statistično regijo) povezuje število delovnih mest s številom zaposlenih prebivalcev (glede 

na prebivališče). Indeks ne kaže, kako pogosta je migracija na delovno mesto (dnevna, 

tedenska ali manj pogosta), temveč samo to, da zaposlena oseba odhaja iz teritorialne enote, v 

kateri ima prijavljeno prebivališče, na delovno mesto, ki se nahaja v drugi teritorialni enoti 

(SURS 2010a). Na podlagi tega SURS (2010c) opredeljuje medobčinske dnevne migrante kot 

zaposlene osebe, katerih občina prebivališča ni hkrati tudi občina njihovega delovnega mesta.  
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Vzroke delovnih migracij prebivalstva najlažje pojasnimo s hipotezo potiska in potega   

(push-pull) migracij. Malačič (2003, 172) skuša s to hipotezo razložiti migracije z 

odselitvenega in priselitvenega območja. Na odselitvenem območju delujejo dejavniki 

potiska, ki posameznika potiskajo iz tega območja. Ti dejavniki so predvsem izguba 

zaposlitve, izčrpanje naravnih bogastev, upadanje ali prenehanje določene ekonomske 

dejavnosti, različne diskriminacije, neperspektivne razmere v skupnosti za osebni razvoj in 

podobno. Na priselitvenem območju pa delujejo dejavniki potega, ki privlačijo migrante v 

neko območje. Med takšne dejavnike spadajo ugodne možnosti za zaposlitev, napredovanje v 

službi, podjetniške in investicijske dejavnosti, boljše redno in dodatno plačilo, večja 

raznovrstnost intelektualnih dejavnosti in boljše stanovanjske razmere. V Sloveniji je bilo 

konec leta 2009 zabeleženih dobrih 51,1 % delovno aktivnih medobčinskih migrantov, ki so 

zaradi boljših ugodnosti dnevno migrirali v druga teritorialna območja (SURS 2011a). 

Zanimivo je, da je delovno aktivnih prebivalcev, ki imajo delovno mesto v isti občini kot 

imajo tudi prebivališče, iz leta v leto manjše (SURS 2010c). Pri razvrščanju občin v 

posamezne kategorije, smo sloneli na kriterijih iz preglednice 3, kjer smo bivalne občine 

opredelili kot odselitvena območja, delovne občine pa kot priselitvena območja: 

Preglednica 3: Kategorizacija občin v delovne ali bivalne enote 

Delovne občine (upravne enote, regije): Indeks delovne migracije 

izrazito delovne 116,0 ali več 

zmerno delovne  96,0–115,9 

Bivalne občine (upravne enote, regije):   

šibko bivalne  76,0–95,9 

zmerno bivalne  56,0–75,9 

pretežno bivalne  36,0–55,9 

izrazito bivalne 35,9 ali manj 

Vir: SURS 2010a 

Naša raziskava nam je pokazala (glej Prilogo 13), da se kar 85 % oziroma 179 občin uvršča 

med odselitvena območja, kar pomeni, da večina prebivalstva iz teh občin dnevno odhaja na 

delo v druge občine. Vzrok temu je pomanjkanje zaposlitev v domačem kraju in boljše plačilo 

drugod, posledica pa je manjša ekonomska blaginja ljudi zaposlenih v domači občini. Na 

podlagi takih podatkov, lahko govorimo o centralizaciji ekonomskega razvoja in kopičenju 

kapitala v Sloveniji, predvsem v preostalih 31 (15 %) občinah. Trdimo lahko, da višji kot je 

indeks delovnih migracij v določeni občini, večja je ekonomska blaginja tega kraja. 

Zaposlitveno najprivlačnejša občina v letu 2009 je bila torej občina Trzin, saj je zabeležila 

indeks delovnih migracij v vrednosti kar 430,1. To pomeni, da je imela ta občina v letu 2009 

štirikrat več delovnih mest, kot je bilo delovno aktivnih prebivalcev v tej občini. Nato so 

sledile še občine Murska Sobota (189,5), Nazarje (184,9) in Ljubljana (178,4). Omenjene 

občine sodijo med izrazito delovne občine, torej tudi med priselitvene teritorialne enote. Idrija 
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sodi že med zmerno delovne občine in v svoji kategoriji dosega najvišje vrednosti (110,4), 

sledijo pa ji občine Sežana (109,9), Koper (108,9) in Ravne na Koroškem (108,5). Tudi te 

občine še veljajo za priselitveno privlačna območja. V kategoriji šibko bivalne občine so 

najvišjo vrednost zabeležile Cerklje na Gorenjskem (93,7), sledile pa so ji občine Tolmin 

(93,2), Loška dolina (93,1) in Radlje ob Dravi (92,9). Najvišjo vrednost indeksa delovnih 

migracij v kategoriji zmerno bivalnih občin je zabeležila občina Šentrupert (75,9), sledile so 

še Slovenska Bistrica (75,5), Cerknica (75,3) in Renče – Vogrsko (75,1). Občini Osilnica in 

Kanal (55,8) sodita med pretežno bivalne teritorialne enote, tem pa sledijo še Črna na 

Koroškem (55), Selnica ob Dravi (54,5) in Veržej (54,4). Med zadnjo, delovno najmanj 

privlačno kategorijo pa so se uvrstile občine Apače (35,8), nato pa še Sveti Jurij ob Ščavnici 

(35,1), Razkrižje (34,8) in Braslovče (34,8), ki so sodile med izrazito bivalne občine. Najnižji 

indeks delovnih migracij je v letu 2009 zabeležila občina Sveti Tomaž (13,4). Standardni 

odklon indeksa delovnih migracij po občinah v letu 2009 pa je znašal 41,810 (glej SPSS izpis 

v Prilogi 13). Vse občine, ki se uvrščajo med bivalne občine, nosijo tudi kategorizacijo 

odselitvenih območij. To pomeni, da se ti kraji srečujejo s pomanjkanjem zaposlitev, 

izčrpanjem naravnih bogastev in upadanjem ekonomske dejavnosti. Grčar (2006, 20 - 22) je 

zapisal, da so neenakosti v Sloveniji sicer relativno majhne, vendar se počasi povečujejo tako 

pri bruto plačah na zaposlenega kot pri bruto domačem proizvodu na prebivalca. Ugotovil je, 

da medregionalne migracije potekajo v največji meri med teritorialno sosednjimi regijami, 

zgoščanje priseljevanja pa je opazil v Osrednjeslovenski regiji, ki je privlačna za vse 

medregionalne migrante v Sloveniji. 

Z indeksom delovnih migracij pa lahko merimo tudi migracije tujcev. V letu 2009 

(SURS 2010c) je iz sosednji držav v Slovenijo dnevno prihajalo na delo okoli 2.300 tujcev, od 

tega je bilo največ Hrvatov, najmanj pa Avstrijcev. Tujci dnevni migranti so opredeljeni kot 

osebe, ki so državljani sosednjih držav in delajo v Sloveniji, vendar tu nimajo prijavljenega 

nobenega prebivališča. Troha (2010, 54 - 55) je glede migracij tujih državljanov v Loško 

dolino zapisala, da ti ljudje v občini Loška dolina igrajo pomembno vlogo in močno vplivajo 

na gospodarsko aktivnost regije. Občina Loška dolina je obmejna občina s Hrvaško, zato je 

vzrok dnevnega obiskovanja tujih državljanov predvsem bližina zaposlitve, ugodnejša 

finančna preskrbljenost, dobre prometne povezave, podoben jezik in sorodna kultura. 

Slika 12 na naslednji strani pa nam prikazuje variiranje indeksa delovnih migracij v Sloveniji 

v obdobju od leta 2000 do leta 2010. Pri pridobivanju podatkov o indeksih delovnih migracij 

v Sloveniji, smo naleteli na metodološko omejitev – v začetku leta 2007 je namreč prišlo do 

sprememb v razvrščanju teritorialnih enot, zato smo tega leta v Sloveniji dobili več 

samostojnih občin. V grafu so tako do leta 2006 zajeti podatki o 193 občinah, od leta 2007 pa 

podatki od 210 občin. Iz navedenega pa lahko kljub temu sklenemo, da se indeks delovnih 

migracij v Sloveniji giblje na območju od vrednosti 66 do vrednosti 70, kar pomeni, da bi 

lahko po zgornji kategorizaciji Slovenijo označili kot zmerno bivalno deželo. 
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Slika 12: Trend padanja indeksa delovnih migracij v Sloveniji 

Vir: povzeto po SURS 2011a 

4.6 Nekateri ostali dejavniki blaginje 

V magistrski nalogi smo poleg povezav med predstavljenimi demografskimi kazalci staranja 

in indikatorji ekonomske blaginje, v analize vključili še t. i. kontrolne spremenljivke (glej 

prilogo 14). Tako smo v bivariatne regresijske modele vključili dodatne pojasnjevalne 

spremenljivke - velikost občine (merjeno s številom prebivalcev), prisotnost univerze in 

število podjetij. S prvim kazalnikom smo merili pozitivne sinergije večjih okolij in ekonomij 

obsega, z drugim kazalnikom smo preverjali pozitivne vplive univerze in dostopnosti 

izobraževanja na podjetništvo in gospodarski napredek, s tretjim kazalnikom pa smo 

opazovali gospodarsko aktivnost po občinah. Nato smo preverjali predznake regresij s 

kontrolnimi spremenljivkami in brez njih ter ugotovili, da kljub vključenim kontrolnim 

spremenljivkam, ostajajo vplivi (predznaki smeri) demografskih kazalnikov na ekonomsko 

blaginjo nespremenjeni. To nam je še dodatno omogočalo potrditev hipotez in teze, da 

staranje prebivalstva negativno vpliva na ekonomsko blaginjo v Sloveniji. 

Kljub temu, da smo se v magistrski nalogi omejili le na preučevanje vpliva staranja 

prebivalstva na ekonomsko blaginjo, smo se odločili, da pogledamo še nekatere druge 

kazalnike, ki odražajo ostale vidike blaginje. Že v začetnem teoretičnem poglavju naloge smo 

skušali ilustrirati širino pojma blaginja. Filipovič Hrastova (2011, 82 – 84) je ta pojem 

razširila na področja, ki vsebujejo podatke o materialnem stanju, stanovanju, zdravju in 

dostopu do zdravstva, prostorskem vidiku in o medosebnih odnosih. V nadaljevanju bomo 

pogledali nekatere izmed njih. 
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4.6.1 Materialno stanje in prag revščine 

Filipovič Hrastova (2011, 66) opozarja na poslabšanje dohodkovnega položaja upokojencev. 

Pri tem ni več v ospredju le finančni položaj starejših, ampak tudi kakovost življenja 

(tj. materialne dobrine, kakovost bivanja) in strategije shajanja s pomanjkanjem. Raziskovalci 

namreč ugotavljajo, da se s starostjo povečuje tveganje revščine, prav tako je večje med manj 

izobraženimi ter tistimi, ki živijo v manjših  in upokojenskih gospodinjstvih. Banovec 

(2011, 22) zato opozarja na situacijo, ki nam jih prinašajo demografske projekcije. Zapisal je, 

da se hitro in pospešeno upokojujemo, strukturnih reform ne maramo, za socialne pomoči ne 

bo veliko dodatnega denarja, čas uživanja pokojnin se vsako leto podaljšuje, upokojujejo se 

ljudje z višjimi plačami, kar pomeni tudi višje pokojnine. Meni, da smo razvili previsoke 

potrošne navade, ki jih zdaj ne moremo več zadovoljevati, zato se stopnja tveganja revščine in 

stopnja materialne prikrajšanosti z leta v leto povečuje. 

Po statističnih podatkih SURS-a (2010g) je v letu 2009 znašala stopnja tveganja revščine 

11,3 %, mesečni prag tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo pa je znašal 593 €. Pri 

tem SURS opozarja, da stopnja tveganja revščine ni kazalnik absolutne revščine, temveč meri 

neenakost znotraj populacije, hkrati pa ne upošteva gibanja cen, stanovanjskih razmer in 

drugih dejavnikov, ki prav tako vplivajo na življenjski standard ljudi. Ugotovljeno je bilo, da 

sta bili najranljivejši skupini pod pragom revščine brezposelne in upokojene osebe, to so 

gospodinjstva brez delovno aktivnih članov. Po pričakovanjih je bila torej stopnja tveganja 

revščine najnižja v delovno intenzivnih gospodinjstvih in pri delovno aktivnih osebah. 

Banovec (2011, 21) je zapisal, da socialne pomoči bistveno pomagajo pri zniževanju ravni 

praga tveganja revščine. To potrjujejo tudi statistični podatki (SURS 2010g), saj dokazujejo, 

če v dohodek ne bi šteli socialnih transferjev (družinskih in socialnih prejemkov), bi se 

stopnja tveganja revščine skoraj podvojila. Višja bi bila pri vseh starostnih skupinah, najvišja 

pa pri osebah, starejših od 64 let; pri teh bi se, skladno s pričakovanji, povzpela na 84 %. Ti 

podatki kažejo, da so vse oblike socialnih transferjev, vključno s pokojninami, v Sloveniji še 

vedno pomemben dejavnik zniževanja revščine. Na podlagi takih podatkov pa je verjetno tudi 

Kožuh Novakova (2006, 15) zapisala, da starejši v Sloveniji sodijo  med najrevnejše sloje 

prebivalstva. Podatki kažejo (SURS 2010g), da so bile materialno prikrajšane tudi osebe nad 

pragom tveganja revščine, medtem ko vse osebe pod pragom tveganja revščine niso bile tudi 

materialno prikrajšane. Stopnja materialne prikrajšanosti, ki je izključno posledica omejenih 

finančnih virov gospodinjstva, ne pa lastne izbire oziroma navad, je za najmanj tri od devetih 

elementov materialne prikrajšanosti v letu 2009 znašala 16,2 %. Tudi Voljč (2007, 6) je 

zapisal, da je revščina med starimi najpogostejša, zlasti pa med tistimi, ki so že desetletja 

dolgo upokojeni in se je vrednost njihove pokojnine z leti  močno zmanjšala. 
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4.6.2 Stanovanjske razmere 

Mandičeva (2011, 85) je zapisala, da stanovanje nedvomno sodi med pomembne dejavnike 

kakovosti življenja in blaginje ljudi. Meni, da je zelo kompleksna dobrina s številnimi 

lastnostmi, ki nastavljajo številne človekove potrebe, zato je zelo težko in morda celo 

nemogoče zajeti vse pomene, ki jih ima stanovanje na blaginjo posameznika. Pomen 

stanovanja v blaginji ljudi igra mnogostransko vlogo. Tudi Žiberna (2006, 68) bi se strinjala, 

da je ustrezno in varno stanovanje pomemben dejavnik za kakovost življenja starejših. Pri tem 

dodaja, da ni najbolj pomembna velikost stanovanjskih prostorov, temveč tudi prilagojenost 

stanovanja, možnost vzdrževanja in dostopnost do okolja. 

Če pogledamo podatke za leto 2009 (SURS 2010f) je po samooceni gospodinjstev v 

premajhnem stanovanju živelo le 11 % gospodinjstev. Stopnja prenaseljenosti stanovanja 

(SURS 2010g) je v letu 2009 znašala 38,0 %, kar pomeni, da je 38 % oseb v gospodinjstvih 

živelo v prenaseljenih stanovanjih. Stopnja prenaseljenosti stanovanja je delež oseb, ki živijo 

v stanovanjih s premajhnim številom sob glede na število članov gospodinjstva. Zanimivo je 

tudi (SURS 2010f), da je kar 31 % gospodinjstev, ki je imelo neprimerne stanovanjske 

razmere (puščajoča streha, vlaga, trhli okenski okvirji, trhla tla), primerno toplega stanovanja 

pa si ni moglo privoščiti kar 5 % gospodinjstev. Po pričakovanjih so imela gospodinjstva več 

tovrstnih težav v najemniških stanovanjih. Ob tem je treba poudariti, da je bilo najemnikov v 

Sloveniji razmeroma malo (po podatkih iz te ankete približno 6 %). Mandičeva (2011, 101 - 

102) je ugotovila, da je Slovenija med državami, v katerih je lastniško stanovanje med 

starostniki zelo pogosto in igra pomembno vlogo za zagotavljanje blaginje, medtem ko je 

drugih oblik  stanovanj, namensko prilagojenih potrebam starejšega prebivalstva in ki 

predstavljajo vmesno obliko med zasebnim stanovanjem in domsko nastanitvijo, razmeroma 

malo.  Meni, da je zato potreben večji razvoj podpornih storitev na domu starejših. Na bivalne 

razmere gospodinjstev vplivajo tudi nekateri zunanji dejavniki iz okolja (SURS 2010f). Tako 

je bilo v letu 2009 zabeleženih 18 % težav s hrupom, 21 % težav z onesnaženostjo in 13 % 

težav s kriminalom, nasiljem in vandalizmom.  

Filipovič Hrastova (2011, 73) bi kljub temu zaključila, da je stanovanjski položaj starejših v 

Sloveniji boljši kot velja za celotno evropsko populacijo. Tako Mandičeva (2011) kot tudi 

Žiberna (2006) sta v svojih raziskavah prišli do zaključka, da starejši v svojem stanovanjskem 

premoženju vidijo neko splošno varnost in varovalko pred prihodnjimi nepredvidljivimi 

nevarnostmi in težavami. Mandičeva (2011, 102) še dodaja, da zapuščina ostaja med 

pomembnimi motivi ohranjanja premoženja. Žiberna (2006, 69) pa je še dokazala, da bi 16 % 

starejših želelo oditi v domsko oskrbo, 3 % v dnevni center, ostali pa bi želeli ostati doma v 

svojem domačem okolju. Hrenova (2011, 23) pa je raziskala, da zmogljivosti domov za 

ostarele zadoščajo za namestitev le 11 % prebivalcev, starih 75 let ali več.  
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4.6.3 Zdravje in dostop do zdravstva 

Pahorjeva, Domajnkova in Hlebčeva (2011, 139) so zapisale, da so demografske spremembe 

v zadnjih desetletjih spremenile starostno strukturo prebivalstva, zato se blaginjska politika in 

zagotavljanje kakovosti življenja srečujejo z novimi izzivi starajočega se prebivalstva. 

Zdravje je pomemben element kakovosti življenja, še zlasti pa subjektivno počutje 

posameznikov, na podlagi katerega se ljudje odločajo za iskanje pomoči v formalnem sistemu 

zdravstvenega varstva. Dostopnost zdravstvenega varstva pa je po njihovem mnenju odvisna 

od družbene umeščenosti, načina financiranja in notranje organiziranosti. Voljč (2007, 3 – 4) 

je prepričan, da je povečanje števila zdravih ljudi skupaj z zmanjšanim številom rojstev 

sociološka in politična revolucija, ki bo temeljito spremenila sliko in delovanje družb. Starejši 

ljudje se bodo z obrobja pomikali v dejavno družbeno dogajanje, ki bo s svojo številčnostjo in 

vplivnostjo politično oblikovala družbeni razvoj. Meni, da bo osnovna vrednota teh sprememb 

ostalo zdravje, zdravo življenje in zdravo staranje, saj so zdravi in aktivni ljudje gonilna sila 

gospodarskega razvoja, zdravje pa je pogoj za gospodarski in družbeni razcvet. Tudi Filipovič 

Hrastova (2006, 67) je ugotovila, da je pomemben del kakovosti življenja starejših njihovo 

zdravje in posredno dostop do zdravstvenih storitev. Zapisala je namreč, da starejši slabše 

ocenjujejo svoje zdravje, imajo več zdravstvenih težav kot mlajši in pogosteje potrebujejo 

zdravstvene storitve. To potrjujejo tudi statistični podatki (SURS 2008, 61), saj je bilo 

ugotovljeno, da je zdravstveno stanje oseb povezano predvsem z njihovo starostjo. Ugotovili 

so, kolikor starejša je oseba, toliko slabše je običajno njeno zdravstveno stanje. Poleg tega je 

večina zaposlenih in tistih, ki so se izobraževali izjavila, da je dobrega ali zelo dobrega 

zdravja. Za srednje, slabo ali zelo slabo zdravje pa se je opredelil precejšen del upokojencev, 

nezaposlenih in drugih neaktivnih. 

Zaznavanje lastnega zdravja in prisotnost zdravstvenih težav ter dostopnost zdravstvenega 

varstva so zato pomembni elementi kakovosti življenja. Podobno ugotavlja tudi Davidovičeva 

(2006, 25), saj meni, da demografsko staranje prinaša potrebo po socialnih povezavah, 

reformah zdravstvenega varstva in razvoju dolgotrajne nege. Zato je povzela usmeritve 

Evropske unije, katerim sledi tudi strategija zdravstvenega varstva starejših v naši državi: 

1. Dostopnost visoko kakovostne oskrbe, ki temelji na splošni dostopnosti, pravičnosti in 

solidarnosti ter preprečevanju socialne izključenosti; 

2. Visoko kakovostna oskrba za izboljšanje zdravja ljudi in kakovosti življenja; 

3. Finančno pokritost in stabilnost kakovostnega in za vse dostopnega sistema. 

Pahorjeva, Domajnkova in Hlebčeva (2011, 141) so zapisale, da pomen zdravja za kakovost 

življenja kažejo empirične povezave z dobrim počutjem v starosti, ki so naslednje: dobro 

zdravje in funkcionalne sposobnosti, občutek osebne ustreznosti ali koristnosti, socialna 

participacija, medgeneracijski družinski odnosi, dostopnost prijateljev in socialne opore ter 

družbeno-ekonomski položaj, ki vključuje dohodek, premoženje in stanovanje. Kot odgovor 

na staranje prebivalstva pa so poudarile nujnost investiranja v zdravo in aktivno staranje. 
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Voljč (2007, 6) bi k tej trditvi še dodal oziroma poudaril, da je cilj aktivnega staranja, čim 

daljša telesna in družbene aktivnost, samostojnost in neodvisnost ter čustvena povezanost z 

okolico. 

4.6.4 Medsebojni odnosi in medgeneracijska solidarnost 

Šadlova in Hlebčeva (2011, 107) sta zapisali, da medgeneracijska solidarnost znotraj 

družinskih omrežij postaja s podaljševanjem življenja in upadanjem rojstev ter družbeno-

ekonomskimi spremembami pomembna tema sociološkega in demografskega raziskovanja ter 

družbeno političnih razprav. Medgeneracijska solidarnost je konceptualni okvir za 

razumevanje različnih vrst socialne opore med družinskimi člani oziroma transferjev (časa, 

storitev, denarja), ki potekajo v smeri od odraslih otrok k staršem (opora navzgor) in obratno, 

od staršev k odraslim otrokom (opora navzdol). Šadlova in Hlebčeva (2011, 128 – 129) sta 

ugotovili, da Slovenija sodi med države z močnimi medgeneracijskimi vezmi in pogostimi 

stiki, saj so neposredni stiki staršev z odraslimi otroki zelo pogosti. Tudi Filipovič Hrastova 

(2011, 74) je zapisala, da Slovenija kot država izstopa z izrazito močno povezanimi ljudmi. 

Na splošno pa ugotavlja, da podatki o omrežjih kažejo, da imajo starejši manjša omrežja 

socialne opore oziroma je med njimi več takih, ki nimajo nikogar, na kogar bi se obrnili za 

pomoč (v primeru bolezni, depresije, po nasvet ali finančno pomoč). Tudi Kožuh Novakova 

(2006, 14) je prepričana, da starejši z množičnim zaposlovanjem, zlasti z zaposlovanjem 

žensk ter z razpadom večgeneracijskih družin izgubljajo pomoč mlajših generacij. Meni, da se 

je sosedska pomoč obdržala samo še na podeželju, pa tudi tam gre le za iniciativo 

posameznikov. S tem pa se izgublja pomen medgeneracijske solidarnosti, zato bi Dominkuš 

(2006, 19) k temu dodal, da mora strategija dolgožive družbe nujno temeljiti na solidarnosti, 

spoštovanju in tesnem sodelovanju med generacijami. 

Pri medsebojnih odnosih pa pomembno vlogo igrajo tudi sorodniki, prijatelji in znanci. Voljč 

(2007, 6) je zapisal, da je v času izgube življenjskih sopotnikov, sicer manj možnosti in volje 

za sklepanje novih prijateljstev, vendar kljub temu neobvezno druženje in sklepanje novih 

znanstev z vrstniki, predstavlja veliko vrednoto. Meni, da telesne in čustvene potrebe starih 

niso dosti drugačne od potreb srednje generacije, le da jih je v starosti težje uresničevati. Tudi 

sam pa je prepričan, da si starejši želijo predvsem družbe družinskih članov. Hvalič Touzery 

(2004, 7) je v svojih raziskavah ugotovila, da se najboljši medosebni odnosi med starimi 

ljudmi in njihovimi sorodniki razvijejo, takrat ko živijo v isti hiši, vendar v ločenem 

gospodinjstvu. To jim omogoča avtonomno življenje, hkrati pa lahko hitro dobijo pomoč, če 

je ta potrebna. Drenikova (2006, 49) pa meni, da so družinski člani pomembni pomočniki 

starejšim sorodnikom. Po njenem mnenju obstaja med generacijami spoštovanje in emocije, 

kar veže sorodnike skupaj in zaradi česar je družina pomemben dejavnik v življenju vsakega 

starega človeka. Zapisala je, da je zato pomembno ozaveščati vse generacije o pomenu 

medgeneracijskih odnosov, da ni ogrožen kateri od članov družine. Kjer pa to ni mogoče, 

nastopi sosedska pomoč oziroma prostovoljstvo vseh, ki imajo do starejših pozitiven odnos. 
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Voljč (2007, 6) je še poudaril, da je najslabše, če se starejši človek zapre vase, se preda samoti 

in »starostni praznoti« in če odklanja kakršne koli možnosti socialne aktivnosti. Sprva ga 

bodo še vabili medse, kasneje pa ne več in bo zares povsem pozabljen. Prav taki osamljeni 

starejši ljudje pa so pogosto žrtve nasilja, zlorab in zanemarjanja tako doma ali v domovih za 

ostarele.  

4.6.5 Prosti čas 

Hrenova (2011, 45 - 46) je prepričana, da ima premoženje različne oblike. Meni, da lahko 

nekatero premoženje merimo z denarjem, za večino med nami, pa je pomembno, da imamo 

dovolj prostega časa. Zato lahko premoženje opisujemo tudi z razpoložljivostjo in izrabo časa, 

ki nam je na voljo. O prostem času lahko govorimo kot o času, ki nam ostane, potem ko od 24 

ur odštejemo čas za spanje, prehranjevanje, službo, gospodinjska opravila, skrb za družino in 

čas za šolanje. Zato imamo bistveno več prostega časa ob koncu tedna. Hrenova (2011, 45 – 

46) je ugotovila, da med tednom približno 45 % svojega prostega časa porabimo za gledanje 

televizije, ob koncu tedna pa ob televiziji preživimo kar tretjino svojega prostega časa. 

Ugotavlja še, da je precej običajna prostočasna aktivnost, ki postaja čedalje bolj pomembna, 

ukvarjanje s športom in rekreacijo, kulturo in potovanji. 

Drenikova (2006, 48 - 49) je zapisala, da je prosti čas v zadnjem obdobju zelo razširjen 

pojem, njegov pomen pa je zelo velik za vse starostne skupine, posebej pa za stare ljudi. Vse 

daljša življenjska doba je prav gotovo eden od razlogov, da dajemo vse večji pomen 

aktivnemu preživljanju prostega časa. Ne glede na razlike med starostniki, se danes pred stare 

ljudi postavlja temeljni problem, kako in s čim izpolniti svoj prosti čas. Drenikova (2006, 48 – 

49) je kritična do dejstva, da je pri starih ljudeh preveč oblik pasivne izrabe prostega časa 

(npr. gledanje TV) in premalo aktivnih oblik, ki bi ohranjale ali celo dvigovale osebnostno in 

socialno strukturo starih ljudi. Ne glede na to, v katero dejavnost se starejši ljudje vključujejo, 

je pomembno da se pri tem počutijo uporabni in koristni. Žiberna (2006, 70) je izvedla 

raziskavo in ugotovila, da kar 83 % starejših ljudi meni, da svoj prosti čas preživljajo 

koristno. 
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5 VPLIV STARANJA PREBIVALSTVA NA EKONOMSKO BLAGINJO 

V skladu z namenom ter cilji magistrske naloge smo v tem poglavju izvedli empirično 

raziskavo, s pomočjo katere smo skušali potrditi oziroma zavreči temeljno tezo in ostale štiri 

postavljene hipoteze. Empirično smo preverili, kako demografski procesi in predvsem 

staranje prebivalstva vplivajo na ekonomsko blaginjo v naši državi. V raziskavi smo uporabili 

dve kvantitativni metodi – glavno regresijsko analizo ter podporno metodo z anketnim 

vprašalnikom, kjer smo anketirali občane Loške doline. Tako smo skušali povezati že znane 

sekundarne podatke s primarnimi ter teorijo z lastnimi ugotovitvami. 

5.1 Regresijska analiza 

Pri raziskavi smo najprej uporabili regresijsko analizo, ki nam je pomagala pojasniti variiranje 

ekonomske blaginje po občinah z variiranjem pojasnjevalnih, predvsem demografskih 

spremenljivk. Ekonomsko blaginjo smo opredelili z odvisnimi ekonomskimi kazalniki, 

demografske neodvisne spremenljivke pa s kazalniki staranja prebivalstva. Kasneje smo k 

demografskim kazalnikom vključili še dodatne pojasnjevalne spremenljivke, ki smo jih 

poimenovali kar kontrolni indikatorji. Poleg pojasnjevalnih spremenljivk smo se pri 

proučevanem pojavu srečali tudi z vplivi slučajnih dejavnikov, ki so nam v regresijskem 

modelu povzročali nepojasnjene odklone. 

Z namenom testiranja vsake posamezne hipoteze smo oblikovali več bivariatnih linearnih in 

logaritemskih regresijskih modelov, v okviru katerih smo proučevali pojasnjevalno moč in 

korelacijsko povezanost med eno odvisno (kazalnik ekonomske blaginje) in drugo neodvisno 

(kazalnik staranja prebivalstva) spremenljivko. S pomočjo regresijskih in korelacijskih 

koeficientov smo preverili obstoj in smer vpliva oziroma povezanosti (pozitivna/negativna), 

ki je bila za posamezni dejavnik postavljena v posamezni hipotezi. S pomočjo popravljenega 

determinacijskega koeficienta pa smo želeli preveriti delež pojasnjene variance v okviru 

regresijskega modela. T-test nam je testiral statistično značilnost posamezne pojasnjevalne 

spremenljivke, F-test pa statistično značilnost modela kot celote. Za interpretacijo smo tako 

izbrali le modele, ki so bili statistično značilni ter so imeli največjo pojasnjevalno moč. Enak 

postopek smo ponovili tudi pri multivariatnih navadnih in logaritemskih regresijskih analizah, 

kjer smo k že obstoječim bivariatnim regresijam priključili še vpliv kontrolnih spremenljivk. 

Nato smo opazovali spremembo predznaka smeri, statistično značilnost in pojasnjevalno moč 

ter za interpretacijo zopet izbrali najprimernejše multivariatne analize. Različne teoretične 

poglede in interpretacije drugih avtorjev smo tako nadgradili z lastnimi izvirnimi empiričnimi 

ugotovitvami glede povezanosti in vpliva staranja prebivalstva na ekonomsko blaginjo.  
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V okviru preverjanja temeljne teze smo ločeno oblikovali še multivariatni regresijski model, v 

katerega smo vključili več različnih pojasnjevalnih demografskih spremenljivk oziroma 

kazalnikov staranja prebivalstva, ki izhajajoč iz teoretičnih izhodišč, vplivajo na ekonomsko 

blaginjo v Sloveniji. Tudi v tem primeru smo na podlagi kriterijev, kot so posamezne 

spremenljivke, statistična značilnost modela in velikost determinacijskega koeficienta, izbrali 

najboljša modela. Na podlagi teh analiz smo želeli ugotoviti, kakšen vpliv imajo demografski 

kazalniki staranja prebivalstva na ekonomsko blaginjo v Sloveniji. 

V okviru regresijske analize so bili uporabljeni sekundarni podatki, ki so prosto dostopni 

preko SURS-a. V analizo smo vključili transverzalne (presečne) podatke za leto 2009, enota 

opazovanja pa je bila vsaka od 210 slovenskih občin. 

5.1.1 Regresijska analiza prve hipoteze in interpretacija rezultatov 

HIPOTEZA 1: Večji  odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je 

pozitivno povezan s stopnjo brezposelnosti v Sloveniji. 

Pri raziskavi prve hipoteze smo najprej izvedli linearni regresijski model med stopnjo 

registrirane brezposelnosti in indeksom staranja. Stopnja registrirane brezposelnosti nam je 

merila raven ekonomske blaginje, indeks staranja pa je nastopal kot kazalnik staranja 

prebivalstva. Skozi proces izvedbe linearnega regresijskega modela pa smo ugotovili, da nam 

boljše rezultate med izbranima spremenljivkama pokaže logaritemska regresija. V 

logaritemski model bivariatne regresijske analize smo zato vključili logaritem stopnje 

registrirane brezposelnosti in logaritem indeksa staranja, oba preračunana iz podatkov o 

registrirani brezposelnosti in indeksu staranja slovenskih občin iz leta 2009. Rezultati 

bivariatne regresijske analize so nam pokazali, da je bil v letu 2009 povprečen indeksa 

staranja slovenskih državljanov 116, povprečna stopnja registrirane brezposelnosti pa 9,77 %. 

Korelacijski koeficient logaritemske analize pa nam je pokazal šibko, vendar pozitivno 

povezanost med logaritmoma obeh spremenljivk, kar potrjuje postavljeno hipotezo, da je večji 

odstotek starejših v populaciji pozitivno povezan s stopnjo registrirane brezposelnosti v 

Sloveniji. Na podlagi korelacijskega koeficienta (vedno označen z malo črko r) (r = 0,314) 

lahko sklepamo, da je odvisnost med logaritmom stopnje registrirane brezposelnosti in 

logaritmom indeksa staranja šibka in pozitivna, ocena popravljenega determinacijskega 

koeficienta (R2 = 0,094) pa nam kaže, da lahko 9,4 % variance logaritma stopnje registrirane 

brezposelnosti pojasnimo z linearno odvisnostjo od logaritmov indeksa staranja v vseh 

slovenskih občinah. Po pričakovanjih popravljen determinacijski koeficient ni visok, saj 

mnogih dejavnikov, ki vplivajo na ekonomsko blaginjo nismo vključili v model, smo pa 

pokazali, da je pojasnjevalna moč gibanja že samo indeksa staranja na ekonomsko blaginjo v 

Sloveniji pravzaprav relativno visoka. Indeks staranja sam zase pojasni zelo velik delež (kar 

9,4 %) variabilnosti stopnje registrirane brezposelnosti. Na podlagi natančne stopnje 

značilnosti (sig = 0,000), v okviru t-testa (t = 4,764) in enako F-testa (F = 22,698, sig = 0,000) 
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lahko pri zanemarljivem tveganju zavrnemo ničelno domnevo o odsotnosti vpliva logaritma 

indeksa staranja na logaritem stopnje registrirane brezposelnosti in sprejmemo sklep, da 

logaritem indeksa staranja vpliva na logaritem stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji. 

Izvedeno logaritemsko regresijo smo zaključili z ugotovitvijo, da se stopnja registrirane 

brezposelnosti v povprečju poveča za 0,532 %, če se indeks staranja poveča za en odstotek 

(glej preglednico 4 in SPSS izpise v Prilogi 15).  

Preglednica 4: Regresijski model - logaritem stopnje registrirane brezposelnosti v 
odvisnosti od logaritma indeksa staranja 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) -0,137 0,230 -0,597 0,551 

Logaritem 
indeksa staranja 

0,532 0,112 4,764 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,094 22,698 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem stopnje registrirane brezposelnosti 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Za primerjavo smo naredili še logaritemski regresijski model z logaritmom stopnje 

registrirane brezposelnosti in logaritmom povprečne starosti, ki pa nam je dal najboljše 

rezultate pri preverjanju prve hipoteze. Tudi v tem modelu je stopnja registrirane 

brezposelnosti nastopala kot kazalnik ekonomske blaginje, povprečna starost pa kot kazalnik 

staranja prebivalstva. Iz podatkov smo ugotovili, da je bil v letu 2009 povprečen logaritem 

povprečne starosti državljanov 1,61, povprečen logaritem registrirane brezposelnosti pa 

9,55 %. SPSS izpisi linearnega regresijskega modela med stopnjo registrirane brezposelnosti 

in povprečno starostjo Slovencev pa so nam pokazali, da je bila v letu 2009 povprečna starost 

prebivalstva Slovenije 41,2 let, povprečna stopnja registrirane brezposelnosti pa 9,77 %. 

Najmočnejša korelacija med vsemi izvedenimi analizami prve hipoteze, je bila prav povezava 

med logaritmom stopnje registrirane brezposelnosti in logaritmom povprečne starosti 

prebivalstva. Korelacijski koeficient je relativno močan ter pozitiven (r = 0,359). Kaže nam, 

da je linearna odvisnost med logaritmom stopnje registrirane brezposelnosti in logaritmom 

povprečne starosti srednje močna in pozitivna. Na podlagi popravljenega determinacijskaga 

koeficienta (R2 = 0,125) pa lahko ugotovimo, da 12,5 % variance logaritmov stopnje 

registrirane brezposelnosti lahko pojasnimo z linearno odvisnostjo od logaritmov povprečne 

starosti ljudi v vseh slovenskih občinah. F-test (F = 30,732, sig = 0,000) in t-test (t = 5,544) 

ter natančna stopnja značilnosti (sig = 0,000) nam kažeta, da lahko zavrnemo ničelno 

domnevo o odsotnosti vpliva povprečne starosti na stopnjo registrirane brezposelnosti ter 
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sprejmemo sklep, da povprečna starost Slovencev vpliva na stopnjo registrirane 

brezposelnosti v Sloveniji. Na podlagi vzorca vseh slovenskih občin torej ocenjujemo, da se 

stopnja registrirane brezposelnosti v povprečju poveča za 3,379 %, če se povprečna starost 

prebivalstva poveča za en odstotek (glej preglednico 5 in SPSS izpise v Prilogi 16).  

Preglednica 5: Regresijski model - logaritem stopnje registrirane brezposelnosti v 
odvisnosti od logaritma povprečne starosti 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) -4,498 0,984 -4,572 0,000 

Logaritem 
povprečne 
starosti 

3,379 0,609 5,544 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,125 30,732 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem stopnje registrirane brezposelnosti 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Multivariatni regresijski model med stopnjo registrirane brezposelnosti (kazalnik ekonomske 

blaginje) in indeksom staranja (demografski kazalnik) ter velikostjo občine, prisotnostjo 

univerze in številom podjetij (kontrolni kazalniki), nam je pokazal, da kontrolne spremenljivke 

značilno ne vplivajo na stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. V SPSS statističnem 

programu smo namreč izvedli Stepwise multivariatni regresijski postopek, ki pa nam je 

samodejno izključil vse tri kontrolne spremenljivke. Izvedena analiza nam je na podlagi 

podatkov za vseh 210 slovenskih občin v letu 2009 pokazala, da je bila tega leta povprečna 

stopnja brezposelnosti 9,77 %, povprečen indeks staranja 116, povprečno število oseb po 

občinah 9725, povprečno število podjetij 766 in univerze v povprečju v letu 2009 po 

slovenskih občinah niso bile prisotne (y = 0,0143). Korelacijski koeficienti multivariatne 

regresijske analize so nam pri indeksu staranja pokazali srednje močno pozitivno povezanost 

(r = 0,155) ter zelo šibko negativno povezanost s številom prebivalstva (r = -0,073), številom 

podjetij (r = -0,079) in prisotnostjo univerze (r = -0,020). Predznaki korelacijskih koeficientov 

nam nakazujejo, da prve hipoteze  ne moremo zavrniti, saj nam kljub vključenosti kontrolnih 

spremenljivk, predznak demografskega kazalnika ostaja pozitiven. Popravljen determinacijski 

koeficient (R2 = 0,019) nam kaže, da lahko 1,9 % variance stopnje registrirane brezposelnosti 

pojasnimo z linearno odvisnostjo od indeksa staranja. Poleg F-statistike (F = 5,147,              

sig = 0,024), nam t-test indeksa staranja  (t = 2,269, sig = 0,024) omogoča sprejem sklepa, da 

indeks staranja pozitivno vpliva na stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. T-testi 

števila prebivalstva (t = -1,086, sig = 0,279), števila podjetij (t = -1,207, sig = 0,229) in 
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prisotnosti univerze (t = -0,444, sig = 0,658) pa nam kažejo na izločitev spremenljivk iz 

modela. Izvedeno multivariatno regresijsko analizo, ki je po izločitvi kontrolnih spremenljivk 

postala pravzaprav linearna bivariatna regresijska analiza, lahko zaključimo z ugotovitvijo, da 

se stopnja registrirane brezposelnosti v povprečju  poveča za 0,262 %, če se indeks staranja 

poveča za en odstotek (ob predpostavki, da ostali dejavniki ostanejo nespremenjeni) (glej 

preglednico 6 in SPSS izpise v Prilogi 17). 

Preglednica 6: Multivariatni regresijski model – stopnja registrirane brezposelnosti v 
odvisnosti od indeksa staranja, velikosti občine (št. prebivalstva), prisotnosti univerze in 
števila podjetij 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 5,459 1,917 2,848 0,005 

Indeks 
staranja 

0,262 0,155 2,269 0,024 

Število 
prebivalstva 

-0,074  -1,086 0,279 

Število 
podjetij 

-0,083  -1,207 0,229 

Prisotnost 
univerze 

-0,031  -0,031 0,658 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,019 5,147 0,024 

Odvisna spremenljivka: Stopnja registrirane brezposelnosti 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Podobne zaključke s podobnimi rezultati nam kaže tudi multivariatni regresijski  model med 

stopnjo registrirane brezposelnosti in povprečno starostjo, velikostjo občine, prisotnostjo 

univerze ter številom podjetij. V modelu je stopnja registrirane brezposelnosti nastopala kot 

kazalnik ekonomske blaginje, povprečna starost je zastopala kazalnik staranja prebivalstva, 

ostale spremenljivke pa so bile kontrolne spremenljivke. Korelacijski koeficienti 

multivariatne regresijske analize so nam pri povprečni starosti pokazali srednje močno 

pozitivno povezanost (r = 0,181) in zelo šibko negativno povezanost s številom prebivalstva 

(r = -0,073), številom podjetij (r = -0,079) in prisotnostjo univerze (r = -0,020). Podobno kot 

pri predhodni analizi, nam tudi pri tem bivariatnem regresijskem modelu predznaki 

korelacijskih koeficientov nakazujejo, da prve hipoteze ne moremo zavrniti, ker nam kljub 

vključenosti kontrolnih spremenljivk, predznak spremenljivke povprečne starosti ostaja 
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pozitiven. Popravljen determinacijski koeficient (R2 = 0,028) nam kaže, da lahko 2,8 % 

variance stopnje registrirane brezposelnosti pojasnimo z linearno odvisnostjo povprečne 

starosti. Tudi F-statistika (F = 7,083, sig = 0,008) in t-test povprečne starosti (t = 2,661,       

sig = 0,008) nam omogočata sprejem sklepa, da povprečna starost pozitivno vpliva na stopnjo 

registrirane brezposelnosti v Sloveniji. SPSS statistični program nam je s funkcijo Stepwise 

izločil vpliv kontrolnih spremenljivk, kar lahko vidimo tudi s statističnimi značilnostmi in     

t-testi števila podjetij (t = -1,382, sig = 0,168), števila prebivalstva (t = -1,365, sig = 0,174) in 

prisotnosti univerze  (t = -0,457, sig = 0,648). Multivariatna regresijska analiza nam je ob 

predpostavki o nespremenjenih ostalih pogojih omogočila zaključke, da se stopnja registrirane 

brezposelnosti v povprečju poveča za 0,379 %, če se povprečna starost prebivalstva dvigne za 

en odstotek (glej preglednico 7 na naslednji strani in SPSS izpise v Prilogi 18).  

Preglednica 7: Multivariatni regresijski model – stopnja registrirane brezposelnosti v 
odvisnosti od povprečne starosti, velikosti občine (št. prebivalstva), prisotnosti univerze 
in števila podjetij 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) -16,465 9,860 -1,670 0,096 

Povprečna 
starost 

0,379 0,143 0,181 0,008 

Število 
prebivalstva 

-0,093  -1,365 0,174 

Število 
podjetij 

-0,094  -1,382 0,168 

Prisotnost 
univerze 

-0,031  -0,457 0,648 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,028 7,083 0,008 

Odvisna spremenljivka: Stopnja registrirane brezposelnosti 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Zanimive rezultate nam je dal tudi logaritemski regresijski model med logaritmom stopnje 

registrirane brezposelnosti in logaritmom povprečne starosti, logaritmom velikosti občine ter 

logaritmom števila podjetij. Logaritem stopnje registrirane brezposelnosti je nastopal kot 

kazalnik ekonomske blaginje, logaritem povprečne starosti kot kazalnik staranja prebivalstva, 

logaritma velikosti občine in števila podjetij pa sta nastopala kot kontrolna kazalnika. 

Korelacijski koeficienti logaritemske multivariatne regresije so nam pokazali pozitiven vpliv 
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logaritma povprečne starosti (r = 0,209) in logaritma velikosti občine (r = -0,184) ter 

negativen vpliv logaritma števila podjetij (r = -0,260). Tudi pri tej analizi nam logaritemski 

korelacijski predznaki nakazujejo na potrditev zastavljene hipoteze, saj nam izkazujejo, da 

večje število podjetij zmanjšuje brezposelnost, več prebivalstva in njihov dvig povprečne 

starosti pa registrirano brezposelnost še povečujejo. Popravljen determinacijski koeficient 

(R2 = 0,175) nam kaže, da lahko 17,5 % variance logaritma stopnje registrirane brezposelnosti 

v Sloveniji, pojasnimo z linearno odvisnostjo od logaritma povprečne starosti, logaritma 

števila prebivalstva in logaritma števila podjetij. T-testi logaritma števila podjetij (t = -4,701, 

sig = 0,000), logaritma števila prebivalstva (t = 3,775, sig = 0,000) in logaritma povprečne 

starosti (t = 2,422, sig = 0,016) nam omogočajo zavrnitev ničelne domneve in sprejem sklepa, 

da na logaritem stopnje registrirane brezposelnosti vplivajo logaritmi povprečne starosti, 

števila prebivalstva in števila podjetij. Tak zaključek nam potrdi tudi F-statistika (F = 15,799, 

sig = 0,000). Multivariatna logaritemska regresija nam kaže, da se stopnja registrirane 

brezposelnosti v povprečju zniža za 0,473 %, če se poveča število podjetij za 1 %, ostali 

dejavniki pa ostanejo nespremenjeni. Ob nespremenjenih ostalih pogojih pa lahko dvig 

stopnje registrirane brezposelnosti za 0,454 % pričakujemo ob povečanju števila prebivalstva 

za 1 % (B = 0,454, sig = 0,000), oziroma dvig stopnje registrirane brezposelnosti za 2,431% 

ob povečanju logaritma povprečne starosti za 1 % (B = 2,431, sig = 0,016) (glej preglednico 8 

in SPSS izpise v Prilogi 19). 
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Preglednica 8: : Logaritemski multivariatni regresijski model – logaritem stopnje 
registrirane brezposelnosti v odvisnosti od logaritma povprečne starosti, logaritma 
velikosti občine in logaritma števila podjetij 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) -4,019 1,778 -2,260 0,025 

Logaritem 
povprečne 
starosti 

2,431 1,004 2,422 0,016 

Logaritem 
števila 
prebivalstva 

0,454 0,120 3,775 0,000 

Logaritem 
števila podjetij 

-0,473 0,101 -4,701 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,175 15,799 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem stopnje registrirane brezposelnosti 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Najboljše rezultate pa nam je pokazal logaritemski multivariatni regresijski model med 

logaritmom stopnje registrirane brezposelnosti (kazalnik ekonomske blaginje) in logaritmom 

indeksa staranja (kazalnik staranja prebivalstva), logaritmom velikosti občine ter logaritmom 

števila podjetij (kontrolni spremenljivki). Logaritemski korelacijski koeficienti so nam zopet 

pokazali pozitiven vpliv logaritma indeksa staranja (r = 0,169) in logaritma števila 

prebivalstva (r = -0,184) ter negativen vpliv logaritma števila podjetij (r = -0,260). Popravljen 

determinacijski koeficient (R2 = 0,201) nam kaže, da lahko 20,1 % variance logaritma stopnje 

registrirane brezposelnosti pojasnimo z linearno odvisnostjo logaritma indeksa staranja, 

logaritma velikosti občine in logaritma števila podjetij. F-statistika (F = 18,515), ki nam 

testira statistično značilnost modela kot celote in natančna stopnja značilnosti (sig = 0,000) 

nam pri zanemarljivem tveganju omogočata zavrnitev ničelne domneve. Tudi t-testi logaritma 

števila podjetij (t = -6,439, sig = 0,000), logaritma števila prebivalstva (t = 5,709, sig = 0,000) 

in logaritma indeksa staranja (t = 3,561, sig = 0,000), ki nam testirajo statistično značilnost 

posamezne pojasnjevalne spremenljivke, nam omogočajo zavrnitev ničelne domneve in 

sprejem sklepa, da logaritem števila podjetij, logaritem števila prebivalstva in logaritem 

indeksa staranja vplivajo na logaritem stopnje registrirane brezposelnosti v Sloveniji. 

Multivariatni logaritemski model nam kaže, da se stopnja registrirane brezposelnosti v 

povprečju zmanjša za 0,618 %, če se ob nespremenjenih ostalih pogojih poveča število 
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podjetij za en odstotek. Zanimivo je, da se ob predpostavki o nespremenjenih ostalih pogojih, 

stopnja registrirane brezposelnosti poveča za 0,650 %, če se število prebivalstva poveča za en 

odstotek. Stopnja registrirane brezposelnosti pa se poveča za 0,670 % tudi ob enem odstotnem 

povečanju indeksa staranja (ob nespremenjenih ostalih dejavnikih) (glej preglednico 9 in 

SPSS izpise v Prilogi 20).  

Preglednica 9: Logaritemski multivariatni regresijski model – logaritem stopnje 
registrirane brezposelnosti v odvisnosti od logaritma indeksa staranja, logaritma 
velikosti občine in logaritma števila podjetij 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. Napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) -0,725 0,337 -2,155 0,032 

Logaritem 
indeksa staranja 

0,670 0,188 3,561 0,000 

Logaritem števila 
prebivalstva 

0,650 0,114 5,709 0,000 

Logaritem števila 
podjetij 

-0,618 0,096 -6,439 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,201 18,515 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem stopnje registrirane brezposelnosti 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Na podlagi izvedenih raziskav smo ugotovili, da naraščanje povprečne starosti prebivalstva in 

dvigovanje indeksa staranja, vplivajo na stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. Iz 

rezultatov prvih dveh bivariatnih regresijskih analiz lahko sklepamo, da je stopnja registrirane 

brezposelnosti večja v tistih občinah, kjer sta indeks staranja in povprečna starost prebivalstva 

relativno visoka oziroma nižja, kjer je prebivalstvo relativno mlado. Ugotovitve smo zato 

preverili tudi skozi ekonomske in demografske kazalnike, ki so bili predstavljeni v tretjem in 

četrtem poglavju. Ugotovili smo, da naše predpostavke držijo, saj so občine Osilnica, Kostel 

in Šalovci, ki so leta 2009 beležile najvišjo povprečno starost svojih občanov in hkrati tudi 

najvišje indekse staranja, zabeležile tudi visoke stopnje registrirane brezposelnosti v svojih 

okrajih (glej Priloge 1, 2 in 10). Podobno smo stopnje registrirane brezposelnosti preverili tudi 

pri občinah, ki beležijo najnižje povprečne starosti in najnižje indekse staranja. Občine 

Gorenja vas – Poljane, Benedikt, Komenda in Moravče so v letu 2009 zabeležile relativno 

mlado prebivalstvo, hkrati pa tudi nizke stopnje registrirane brezposelnosti. Da bi še dodatno 

preverili veljavnost analiz prve hipoteze, smo izvedli tudi multivariatne regresijske modele, 

kamor smo vključili kontrolne spremenljivke. Multivariatna analiza med stopnjo registrirane 
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brezposelnosti, indeksom staranja in vsemi tremi kontrolnimi spremenljivkami ter podobno 

tudi analiza med stopnjo registrirane brezposelnosti, povprečno starostjo, številom 

prebivalstva, številom podjetij in prisotnostjo univerze (prilogi 17 in 18) nam je pokazala, da 

postavljene hipoteze ne moremo zavrniti, saj nam ne izkazujejo statistične značilnosti 

kontrolnih spremenljivk, ohranjajo pa nam pozitiven predznak vpliva kazalnikov staranja 

prebivalstva na brezposelnost. Tudi logaritemski multivariatni regresijski analizi (prilogi 19 in 

20), ki poleg kazalnika ekonomske blaginje in demografskega kazalnika vključujeta še 

kontrolne kazalnike, nam potrjujeta prvo hipotezo. Beta koeficienta pred logaritmom 

povprečne starosti in logaritmom indeksa staranja, nam kljub prisotnosti kontrolnih 

spremenljivk, izkazujeta statistično značilnost in pozitiven predznak. Iz tega lahko 

zaključimo, da dvigovanje povprečne starosti in indeksa staranja povečuje stopnjo registrirane 

brezposelnosti v Sloveniji. Analize so nam izkazovale pozitiven beta koeficient tudi pri 

logaritmu števila prebivalstva, ki nam je nastopal kot merilo velikosti občine. To pomeni, da 

imajo večje občine tudi večjo brezposelnost, morda tudi zato, ker imajo tudi več starega 

prebivalstva. Negativen beta koeficient logaritma števila podjetij pa nam pri logaritemskih 

multivariatnih analizah izkazuje negativen predznak, kar pomeni, da večje število podjetij po 

občinah zmanjšuje brezposelnost med njihovimi občani. Prebivalstvo občine Loška dolina je 

relativno staro in se je v letu 2009 za las izognilo visoki stopnji registrirane brezposelnosti 

(zabeležili so 7,2 % registrirano brezposelnost, medtem ko je bila naša kritična meja 

postavljena na vednosti 8 %). Na podlagi rezultatov regresijskih analiz pa lahko zaključimo, 

da v prihodnosti v občini Loška dolina lahko pričakujejo povečanje brezposelnosti (v letu 

2011 je bila ta že 8,9 %), saj projekcije kažejo na dvigovanje povprečne starosti in indeksa 

staranja prebivalstva in zmanjšanje števila podjetij na tem območju. S tem smo še dodatno 

preverili ustreznost rezultatov, ki so nam jih pokazale izvedene regresijske analize, in sicer da 

na višino registrirane brezposelnosti v Sloveniji vpliva tudi starost njenih prebivalcev. 

5.1.2 Regresijska analiza druge hipoteze in interpretacija rezultatov  

HIPOTEZA 2: Večji  odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je 

negativno povezan z izobrazbeno ravnjo prebivalstva. 

Žiberna (2006, 67 - 68) ugotavlja, da je izobrazba starejših sicer pomemben dejavnik, ki 

vpliva na materialno stanje, interese, potrebe, sposobnosti, aktivno staranje, reševanje lastnih 

problemov ali družabništvo, vendar v svojih raziskavah ugotavlja, da ima večina starejših 

opravljeno osnovnošolsko izobrazbo, manj srednješolsko, še manj pa višjo- ali visokošolsko 

izobrazbo. Pri tem navaja verjeten razlog za tako stanje - meni, da sodi večina starejših med 

povojno generacijo, ko jih veliko ni imelo možnosti formalnega izobraževanja in so večinoma 

pridobivali znanje skozi samo delo v zaposlitvi. To pa je verjetno le eden od razlogov, zakaj 

je starejše prebivalstvo manj izobraženo kot mlado. Mladi se navadno hitreje učijo, so bolj 

prilagodljivi, hitreje sprejemajo nova znanja in so se sposobni tudi bolj pogosto in večkrat 

dodatno usposabljati tako v okviru formalnega kakor tudi neformalnega izobraževanja. 
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Do podobnih ugotovitev smo prišli tudi sami. Tako kot pri prvi hipotezi, smo tudi pri drugi 

predpostavljeni trditvi oblikovali več linearnih in logaritemskih regresijskih modelov, ki pa so 

nam pokazali zanimive rezultate. Še prej smo primerjali različne korelacijske koeficiente med 

deležem prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in deležem prebivalstva 

starejšega od določenega števila let. Ugotovili smo, da izobrazbena raven s starostjo 

prebivalstva pada, kar pomeni, da so bolje izobraženi predvsem mlajši ljudje, starejše 

prebivalstvo pa z višanjem starosti dosega vedno višje vrednosti negativnih korelacijskih 

koeficientov, kar pomeni da imajo z višjo starostjo redkejše doseženo višješolsko oziroma 

visokošolsko izobrazbo. Naše ugotovitve prikazuje preglednica 10. 

Preglednica 10: Pregled Pearsonovih korelacijskih koeficientov med deležem 
prebivalcev v izbrani starostni skupini ter deležem prebivalcev z višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo 

  
Delež prebivalcev z višješolsko/ 

visokošolsko izobrazbo 

Delež prebivalcev nad 50 let  -0,055 

Delež prebivalcev nad 55 let -0,069 

Delež prebivalcev nad 60 let -0,084 

Delež prebivalcev nad 65 let -0,089 

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a za leto 2009 po vseh slovenskih občinah 

Med vsemi izvedenimi regresijskimi analizami za preverjanje druge hipoteze, so nam 

najboljše rezultate pokazali logaritemski regresijski modeli. Najprej si bomo pogledali 

logaritemski regresijski model med logaritmom povprečne starosti in logaritmom deleža ljudi 

z opravljeno višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. Pri tem nam logaritem povprečne 

starosti nastopa kot kazalnik demografske neodvisne spremenljivke, logaritem deleža ljudi z 

opravljeno višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa kot kazalnik spremenljivke, ki 

odraža nivo ekonomske blaginje. Korelacijski koeficient med logaritmom omenjenih 

spremenljivk nam je kazal negativno in šibko povezanost (r = -0,134), popravljen 

determinacijski koeficient (R2 = 0,013) pa nam je pojasnil 1,3 % variance logaritmov deleža 

ljudi z opravljeno višješolsko/visokošolsko izobrazbo z linearno odvisnostjo od logaritma 

povprečne starosti slovenskega prebivalstva. Tudi na podlagi izračunane F-statistike             

(F = 3,794, sig = 0,053), t-statistike (t = -1,984) in natančne stopnje tveganja (sig = 0,007) 

lahko še zavrnemo ničelno domnevo o odsotnosti vpliva povprečne starosti na raven 

višješolske oziroma visokošolske izobrazbene ravni ter sprejmemo sklep, da povprečna starost 

slovenskega prebivalstva vpliva na delež diplomantov v Sloveniji. Na podlagi vzorca vseh 

slovenskih občin lahko torej zaključimo, da se delež ljudi z opravljeno višješolsko in 

visokošolsko izobrazbo v povprečju zmanjša za 3,969 %, če se povprečna starost prebivalstva 

poveča za en odstotek (glej preglednico 11 in SPSS izpise v Prilogi 21). K opisani bivariatni 

regresiji med logaritmom ljudi z dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo in 
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logaritmom povprečne starosti smo vključili tudi vpliv kontrolnih spremenljivk in dobili 

multivariatni logaritemski model, ki pa nam  je dal zanimive rezultate. Indikator staranja, torej 

logaritem povprečne starosti je postal neznačilen (sig = 0,396), kar pomeni, da druge 

zastavljene hipoteze - na podlagi modela, ki vključuje kontrolne spremenljivke – sicer ne 

moremo ne potrditi, pa tudi ne zavrniti. 

Preglednica 11: Regresijski model - logaritem deleža ljudi z opravljeno višješolsko 
oziroma visokošolsko izobrazbo v odvisnosti od logaritma povprečne starosti 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 9,006 3,290 2,737 0,007 

Logaritem 
povprečne 
starosti 

-3,969 2,038 -1,948 0,053 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,013 3,794 0,053 

Odvisna spremenljivka: Logaritem deleža ljudi z opravljeno višješolsko/visokošolsko izobrazbo 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Za primerjavo smo izvedli še logaritemski regresijski model med logaritmom indeksa 

staranja  in logaritmom deleža diplomantov z opravljeno višješolsko/visokošolsko izobrazbo. 

Logaritem indeksa staranja nam je prikazoval neodvisno spremenljivko staranja prebivalstva, 

logaritem deleža ljudi z dokončano višješolsko/visokošolsko izobrazbo pa odvisno 

spremenljivko ekonomske blaginje. SPSS izpisi bivariatne in logaritemske regresijske analize 

so nam pokazali enake vrednosti o povprečnem indeksu staranja in povprečnem deležu ljudi z 

opravljeno višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo kot smo jih opisali že pri zgornjih 

analizah. Korelacija med logaritmom indeksa staranja in logaritmom deleža diplomantov po 

vseh slovenskih občinah v letu 2009 je bila šibka in negativna, kar izkazuje tudi korelacijski 

koeficient (r = -0,134). Na popravljenega determinacijskega koeficienta (R2 = 0,013) pa 

sklepamo, da lahko z logaritmom indeksa staranja pojasnimo 1,3 % variance linearne 

odvisnosti logaritma deleža ljudi z opravljeno visokošolsko oziroma višješolsko izobrazbo. 

Tudi na podlagi izračunane F-statistike (F = 3,791, sig = 0,053)), t-testa (t = -1,947) ter 

natančne stopnje tveganja (sig = 0,053) lahko zavrnemo ničelno domnevo o nevplivu indeksa 

staranja na delež diplomantov v Sloveniji ter sprejmemo sklep, da indeks staranja slovenskega 

prebivalstva vpliva na slovensko višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbeno raven. 

Izvedeno logaritemsko regresijsko analizo lahko zaključimo z ugotovitvijo, da se delež 

diplomantov visokošolske oziroma višješolske izobrazbene ravni v povprečju zmanjša za 
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0,714 %, če se indeks staranja poveča za en odstotek (glej preglednico 12 in SPSS izpise v 

Prilogi 22).  

Preglednica 12: Regresijski model - logaritem deleža ljudi z opravljeno višješolsko 
oziroma visokošolsko izobrazbo v odvisnosti od logaritma indeksa staranja 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 4,066 0,755 5,385 0,000 

Logaritem 
indeksa staranja 

-0,714 0,367 -1,947 0,053 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,013 3,791 0,053 

Odvisna spremenljivka: Logaritem deleža ljudi z opravljeno višješolsko/visokošolsko izobrazbo 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

K zgornji bivariatni logaritemski analizi smo dodali še vpliv kontrolnih spremenljivk, kjer 

smo skušali še dodatno preveriti pojasnjevalno vrednost demografskih spremenljivk. Tako 

smo izvedli logaritemski multivariatni regresijski model med logaritmom deleža ljudi z 

dokončano višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo in logaritmom indeksa staranja, 

logaritmom velikosti občine in logaritmom števila podjetij. Logaritem deleža ljudi z 

dokončano višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo je v analizi nastopal kot kazalnik 

ekonomske blaginje, logaritem indeksa staranja kot kazalnik staranja prebivalstva, ostali dve 

spremenljivki pa sta nastopali kot kontrolna kazalnika. Logaritemski korelacijski koeficienti 

izvedene analize nam izkazujejo negativen vpliv logaritma indeksa staranja (r = -0,153) in 

pozitiven vpliv logaritma števila prebivalstva (r = 0,970) in logaritma števila podjetij             

(r = 0,984). Negativen beta koeficient logaritma indeksa staranja nam izkazuje, da bolj kot je 

prebivalstvo staro, nižja je raven izobrazbe, saj se manjša delež ljudi z dokončano višjo 

oziroma visoko izobrazbo. Pozitiven predznak logaritma števila podjetij pa nam nakazuje na 

pozitiven vpliv na izobrazbeno raven, saj večje število podjetij zaradi zahtev gospodarstva 

vpliva na povpraševanje po vedno bolj izobraženem kadru. Tudi velikost občine pozitivno 

vpliva na raven izobrazbe, saj imajo večje občine več izobraženih ljudi, boljši dostop do 

univerz in relativno več podjetij. Popravljen determinacijski koeficient (R2 = 0,972) izvedene 

logaritemske multivariatne analize nam kaže, da lahko 97,2 % variance logaritma deleža ljudi 

z dokončano visokošolsko ali višješolsko izobrazbo pojasnimo z linearno odvisnostjo 

logaritma indeksa staranja, logaritma velikosti občine in logaritma števila podjetij. T-testi 

logaritma števila podjetij (t = 15,424, sig = 0,000), logaritma indeksa staranja (t = -3,407, 

sig = 0,001) in logaritma števila prebivalstva (t = 3,338, sig = 0,001) nam omogočajo 

zavrnitev ničelne domneve in sprejem sklepa, da logaritem števila podjetij, logaritem števila 
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prebivalstva in logaritem indeksa staranja vplivajo na logaritem deleža ljudi z višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo. Tudi F-statistika (F = 2437,733, sig = 0,000) nam omogoča zavrnitev 

ničelne domneve. Multivariatni logaritemski model lahko zaključimo s spoznanjem, da se 

delež ljudi z visokošolsko oziroma višješolsko izobrazbo zmanjša za 0,377 %, če se indeks 

staranja poveča za en odstotek (ob nespremenjenem številu prebivalstva in nespremenjenem 

številu podjetij). Delež ljudi z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa se poveča za 

0,870 % ob enoodstotnem povečanju števila podjetij (in nespremenjenih ostalih pogojih) ali 

za 0,223 % ob enoodstotnem povečanju števila prebivalstva (in nespremenjenih ostalih 

dejavnikih) (glej preglednico 13 in SPSS izpise v Prilogi 23).  

Preglednica 13: Logaritemski multivariatni regresijski model – logaritem deleža ljudi z 
višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo v odvisnosti od logaritma indeksa staranja, 
logaritma velikosti občine in logaritma števila podjetij 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 0,038 0,198 0,195 0,846 

Logaritem 
indeksa staranja 

-0,377 0,111 -3,407 0,001 

Logaritem števila 
prebivalstva 

0,223 0,067 3,338 0,001 

Logaritem števila 
podjetij 

0,870 0,056 15,424 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,972 2437,733 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem deleža ljudi z dokončano višješolsko oziroma visokošolsko 
izobrazbo 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Raziskave so nam pokazale, da naraščanje povprečne starosti prebivalstva in naraščanje 

indeksa staranja, vplivajo tudi na izobrazbeno raven v populaciji. S pomočjo regresijskih 

analiz lahko trdimo, da imajo občine, kjer prevladuje starejše prebivalstvo tudi manj 

izobraženo prebivalstvo, in obratno, v občinah z relativno mladim prebivalstvom je tudi 

izobrazbena raven višja. Ugotovitve smo preverili tudi skozi ekonomske in demografske 

kazalnike po občinah, ki so predstavljene v tretjem in četrtem poglavju in so priložene v 

Prilogah. Glede na to, da so občine Kostel, Osilnica in Šalovci v letu 2009 zabeležile najvišje 

indekse staranja in najvišje povprečne starosti svojih občanov, ne preseneča tudi podatek, da 

so te občine zabeležile najvišje deleže ljudi starih 65 let (ali več) ter najnižje deleže ljudi 

starih od 0 do 14 let (glej Priloge 1, 2, 3 in 4). Zanimiv je tudi podatek na strani ekonomskih 
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kazalnikov – prav te občine z relativno starim prebivalstvom so zabeležile najvišje deleže 

ljudi z dokončano osnovnošolsko izobrazbo (ali manj) ter najnižje deleže ljudi z dokončano 

visokošolsko oziroma višješolsko izobrazbo (glej Prilogo 9). Zaključimo lahko torej s 

sklepom, da v občinah, kjer prevladuje relativno staro prebivalstvo, je tudi izobrazbena raven 

prebivalcev nižja. Podobno se naši zaključki odražajo tudi v občinah z relativno mladim 

prebivalstvom. Občine Gorenja vas – Poljane, Komenda, Benedikt in Moravče so v letu 2009 

med svojimi občani zabeležile najnižje deleže starejšega prebivalstva (starega 65 let ali več) 

in najvišje deleže mladega prebivalstva (starega od 0 do 14 let), zato pa tudi najniže indekse 

staranja in najnižje povprečne starosti svojih prebivalcev. Prav tu pa je bilo zato zabeležen 

največji delež diplomantov z dokončano visokošolsko/višješolsko izobrazbo in najmanjši 

delež ljudi brez izobrazbe oziroma le z osnovnošolsko. Te ugotovitve pa zopet potrjujejo naše 

zaključke. Logaritemske multivariatne analize z vključenimi kontrolnimi spremenljivkami pa 

so nam, poleg negativnega vpliva indeksa staranja na nivo izobrazbe, pokazale pozitiven vpliv 

števila podjetij in velikosti občine na izobrazbeno raven. Če nam dvig indeksa staranja vpliva 

na manjši delež prebivalcev z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo, nam večje število 

podjetij, zaradi želje po večji inovativnosti, produktivnosti in konkurenčnosti, izobrazbeni 

nivo prebivalstva zvišuje. Podobno nam tudi velikost občine dviguje izobrazbeno raven, 

zaradi večjega števila izobraženih ljudi, večje prisotnosti fakultet in večjega števila podjetij. V 

občini Loška dolina so leta 2009 zabeležili relativno visok delež ljudi starejših od 65 let, kar 

vpliva tudi na višje povprečje indeksa staranja in povprečne starosti. Zato je bilo v tej občini 

kar petina ljudi z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (22 %). S povečevanjem starejšega 

prebivalstva se znižuje delež ljudi z visoko ali višjo izobrazbeno ravnjo občine, kar lahko 

negativno vpliva na konkurenčnost podjetij v občini. Vendar pa so se leta 2009 lahko v občini 

Loška dolina pohvalili tudi z relativno visokim deležem mladega prebivalstva, kar se zopet 

odraža z visokim deležem ljudi z visokošolsko oziroma višješolsko izobrazbo (21 %), to pa 

pozitivno vpliva na nadaljnji razvoj gospodarstva. S hitrim pregledom ekonomskih in 

demografskih kazalnikov smo tako še enkrat preverili veljavnost naših sklepov, da na 

izobrazbeno raven prebivalstva vpliva tudi starost ljudi. 

5.1.3 Regresijska analiza tretje hipoteze in interpretacija rezultatov  

HIPOTEZA 3: Večji  odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je 

negativno povezan s povprečno plačo. 

Tudi pri tretji hipotezi smo izvedli več regresijskih analiz. Po pregledu različne literature smo 

ugotovili, da imajo starejši po eni strani večje plače zaradi daljše delovne dobe, po drugi strani 

pa se današnja mlajša prebivalstva lahko pohvalijo z višjo izobraženostjo, višjo 

produktivnostjo in zato tudi z višjimi neto izplačanimi plačili. Večji delež mlajših ljudi v 

populaciji na izbranem območju, pa pomeni tudi večji delež delovno aktivnega prebivalstva, 

kar dviguje tudi večje povprečje mesečnih dohodkov. Podobne rezultate pa so nam pokazale 
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tudi naše regresijske analize, zato si bomo pogledali modele in analize, ki bi nam omogočale 

potrditev postavljene trditve. 

Sprva bomo pogledali logaritemsko regresijsko analizo med logaritmom povprečne starosti in 

logaritmom povprečne mesečne neto plače. Logaritem povprečne starosti nam je meril 

staranje prebivalstva (neodvisna spremenljivka), logaritem povprečne neto plače pa raven 

ekonomske blaginje (odvisna spremenljivka). Leta 2009 je bil logaritem povprečne neto plače 

2,92, logaritem povprečne starosti pa 1,61 ali povedano drugače, povprečna neto plača je bila 

837 €, povprečna starost prebivalstva pa 41,2 let. Korelacijska povezava med logaritmoma 

izbranih spremenljivk je bila negativna in šibka, kar dokazuje tudi korelacijski koeficient 

(r = -0,124). Popravljen determinacijski koeficient (R2 = 0,011) nam pravi, da lahko 1,1 % 

variance logaritmov povprečne neto plače pojasnimo z linearno odvisnostjo logaritma 

povprečne starosti. Ker na višino povprečnih neto plač delujejo še ostali dejavniki 

ocenjujemo, da je pojasnjevalna moč logaritma povprečne starosti relativno visoka. Omenjeno 

logaritemsko regresijsko analizo in njeno ničelno hipotezo bomo izjemoma zavrnili ob 7,3 % 

tveganju napake prve vrste (sig = 0,073), kar sicer predstavlja nekoliko višje, vendar še 

spremenljivo tveganje. Tudi izračunana F-statistika (F = 3,253,) in t-test (t = -1,804) nam 

dokazujeta, da lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da povprečna starost 

občanov po vseh slovenskih občinah vpliva na povprečno neto plačo. Če pogledamo analizo 

podrobneje, lahko ugotovimo, da se povprečna neto plača v povprečju zmanjša za 0,290 %, če 

se povprečna starost slovenskega prebivalstva dvigne za en odstotek (glej preglednico 14 na 

naslednji strani in SPSS izpise v Prilogi 24). Kasneje smo k obstoječi bivariatni analizi 

vključili še logaritme kontrolnih spremenljivk in dobili logaritemski multivariatni model. 

Rezultati analize so nam pokazali, da logaritem števila podjetij (sig = 0,051) in logaritem 

povprečne starosti (sig = 0,949) nista statistično značilna, kar pomeni, da na podlagi tega 

modela tretje hipoteze ne moremo zavrniti. Kljub temu pa jo lahko potrdimo na podlagi 

bivariatnega modela. 
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Preglednica 14: Regresijski model - logaritem povprečne neto mesečne plače v odvisnosti 
od logaritma povprečne starosti 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 3,389 0,260 13,045 0,000 

Logaritem 
povprečne 
starosti 

-0,290 0,161 -1,804 0,073 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,011 3,253 0,073 

Odvisna spremenljivka: Logaritem povprečne neto plače  

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Opisana bivariatna analiza bi nam torej omogočala potrditev postavljene hipoteze, zanimive 

rezultate pa so nam pokazali tudi modeli s selitvenim in naravnim prirastom. Naravni 

prirastek nam služi kot indikator staranja prebivalstva. Na območjih, kjer je naravni prirastek 

pozitiven, beležimo relativno mlajše prebivalstvo in kjer je naravni prirastek negativen, tam 

prevladuje relativno staro prebivalstvo. Večji naravni prirastek pomeni tudi več mlajšega 

delovno aktivnega prebivalstva, višjo izobrazbeno raven prebivalstva, večjo produktivnost, 

boljšo prilagodljivost, višjo raven povprečnih mesečnih plač in končno zvišanje življenjskega 

standarda ter ekonomske blaginje. Na podlagi takih domnev smo pristopili tudi k analizi 

logaritemskega modela med logaritmom povprečne neto plače in logaritmom naravnega 

prirastka, kjer je prvi kazalnik nastopal kot odvisna spremenljivka, drugi kazalnik pa kot 

neodvisna spremenljivka (glej preglednico 15 in SPSS izpise v Prilogi 25). Ugotovili smo, da 

je korelacijska povezanost med izbranima spremenljivkama pozitivna in relativno močna, kar 

nam kaže tudi korelacijski koeficient (r = 0,370). Med vsemi izvedenimi analizami za 

preverjanje tretje hipoteze, nam je ta model pokazal najmočnejšo korelacijsko povezanost. Na 

podlagi popravljenega determinacijskega koeficienta (R2 = 0,130) lahko pojasnimo kar      

13,0 % variance logaritmov povprečne neto plače z linearno odvisnostjo logaritma naravnega 

prirastka, kar nam predstavlja relativno visok delež pojasnjene variabilnosti. Tudi na podlagi 

F-statistike (F = 19,151, sig = 0,000), t-statistike (t = 4,376) in ob zanemarljivi stopnji 

tveganja napake prve vrste (sig = 0,000) lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo 

sklep, da naravni prirastek vpliva na višino izplačanih povprečnih neto plač prebivalstva. Če 

analiziramo še smerni regresijski koeficient enačbe pa ugotovimo, da se povprečna neto 

mesečna plača v povprečju poveča za 0,026 %, če se naravni prirast poveča za en odstotek. 

Sicer pa je bil v letu 2009 logaritem povprečne neto plače 2,92, logaritem naravnega prirasta 

pa 1,19 oziroma povprečna neto plača 837 € in povprečen naravni prirast 1,479 na 1.000 
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prebivalcev (pomeni, da sta se v povprečju dva otroka rodila več kot je umrlo ljudi na 

1.000 prebivalcev). Tudi pri tej analizi smo dodatno izvedli še multivariatni regresijski model 

z logaritmi kontrolnih spremenljivk. Model nam je pokazal, da logaritem števila prebivalstva 

(sig = 0,667) in logaritem števila podjetij (sig = 0,997) nista statistično značilna. To pomeni, 

da so bili logaritmi kontrolnih spremenljivk iz analize (z SPSS metodo Stepwise) samodejno 

izločeni, zato lahko na podlagi ugotovitev bivariatne regresije tretjo hipotezo potrdimo.  

Preglednica 15: Regresijski model - logaritem povprečne neto plače v odvisnosti od 
logaritma naravnega prirastka 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 2,892 0,008 364,585 0,000 

Logaritem 
naravnega 
prirasta 

0,026 0,006 4,376 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,130 19,151 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem povprečne neto plače  

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Kot smo že zapisali na začetku magistrske naloge predvidevamo, da k dvigu selitvenega 

prirastka pripomore predvsem mlajša delovna sila, ki se priseljuje predvsem tja, kjer je več 

relativno mladega prebivalstva (npr. v večja mesta). Na podlagi izvedenih raziskav pa vidimo, 

da dvig selitvenega prirastka dviguje tudi povprečno mesečno neto plačo. Tudi naš 

logaritemski regresijski model med logaritmom povprečne neto plače in logaritmom 

skupnega selitvenega prirasta nam daje dobre rezultate. Rezultati modela so nam torej 

pokazali, da je bil logaritem povprečne neto plače 2,92, logaritem skupnega selitvenega 

prirasta pa 1,68. Pri tem moramo dodati, da smo z logaritmom povprečne neto plače merili 

raven ekonomske blaginje, z logaritmom skupnega selitvenega prirasta pa staranje 

prebivalstva. Če pogledamo v tabele bivariatnega regresijskega modela med izbranima 

spremenljivkama opazimo, da je bila v letu 2009 povprečna neto plača 837 €, povprečni 

selitveni prirast pa 54,8 migrantov. Povezanost med logaritmom povprečne neto plače in 

logaritmom selitvenega prirasta je bila pozitivna in srednje močna, kar nam izkazuje 

korelacijski koeficient (r = 0,277). Ob tem nam popravljeni determinacijski koeficient 

(R2 = 0,069) omogoča relativno visoko pojasnjevalno moč, saj lahko z linearno odvisnostjo 

logaritma skupnega selitvenega prirasta pojasnimo 6,9 % variance logaritma povprečne neto 

plače. F-statistika (F = 9,797, sig = 0,002), t-test (t = 3,130) in natančna stopnja tveganja      

(sig = 0,002) nam nakazujeta, da lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da je 
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povprečna neto plača odvisna od skupnega selitvenega prirasta. Tudi smerni regresijski 

koeficient nam dokazuje, da se povprečna neto mesečna plača v povprečju poveča za 

0,017 %, če se skupni selitveni prirast poveča za en odstotek (glej preglednico 16 in SPSS 

izpise v Prilogi 26). S podobno problematiko se je ukvarjal tudi Malačič (2008b, 795), saj je 

zapisal, da zaradi manjše mobilnosti zaposlenih obstala neposreden vpliv starostne strukture 

na migracije. Ugotovil je, se starejši ljudje manj odločajo za migracije in posledično 

prejemajo za svoje opravljeno delo nižje mesečno plačilo. Poleg tega smo skozi raziskavo 

ugotovili, da mlajši ljudje razpolagajo z višjo izobrazbeno ravnjo, iz česar pa lahko sklepamo, 

da mlajša struktura delovno aktivnega prebivalstva zvišuje povprečno plačo. Kljub temu smo 

k obstoječi logaritemski bivariatni regresiji vključili še logaritme kontrolnih spremenljivk. 

Multivariatna logaritemska regresija nam je izločila vpliv logaritma števila prebivalstva     

(sig = 0,128) in logaritma števila podjetij (sig = 0,119), kar pa nam omogoča potrditev tretje 

hipoteze na podlagi rezultatov bivariatne regresije. 

Preglednica 16: Regresijski model - logaritem povprečne neto plače v odvisnosti od 
logaritma skupnega selitvenega prirasta 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 2,897 0,010 290,156 0,000 

Logaritem 
selitvenega 
prirasta 

0,017 0,006 3,130 0,002 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,069 9,797 0,002 

Odvisna spremenljivka: Logaritem povprečne neto plače  

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Rezultati izvedenih regresijskih analiz so nam omogočili potrditev tretje hipoteze, da višji 

odstotek starejšega prebivalstva v populaciji negativno vpliva na višino izplačanih mesečnih 

povprečnih neto plač. Analize so nam pokazale, da z dvigom povprečne starosti prebivalstva, 

padajo tudi neto mesečne povprečne plače, z dvigom naravnega in selitvenega prirastka, torej 

tudi z večjim deležem mladega prebivalstva v populaciji, pa te naraščajo.  

Ugotovitve, ki so nam omogočale potrditev tretje hipoteze, smo preverili tudi skozi 

ekonomske in demografske kazalnike, ki so predstavljeni v tretjem in četrtem poglavju. 

Občina Osilnica, ki je leta 2009 zabeležila najvišjo povprečno starost svojih občanov, je tega 

leta zabeležila tudi izplačilo v povprečju najnižjih mesečnih neto plač med vsemi slovenskimi 

občinami. Nasprotno velja za občino Komenda, ki je v letu 2009 zabeležila nižjo povprečno 
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starost svojih občanov, vendar pa tudi njihove relativno visoke povprečne mesečne neto plače 

(glej Prilogi 1 in 11). Iz tega lahko sklepamo, da so v občinah, kjer prevladuje relativno staro 

prebivalstvo, tudi mesečno izplačane povprečne neto plače nižje, in v občinah, kjer prevladuje 

relativno mlado prebivalstvo, beležijo povprečno višje neto plače. Podobno se dogaja tudi z 

naravnim prirastom (glej Prilogi 7 in 11) – v občinah, kjer je naravni prirast visok 

(npr. Komenda), so tudi plače relativno visoke, in obratno, kjer je naravni prirast negativen 

(npr. Hodoš, Gornji Grad), je tudi mesečno izplačana neto plača relativno nižja. Glede 

korelacije med selitvenim prirastom in povprečno neto plačo pa lahko zaključimo, da v 

občinah, kjer beležijo neto priselitve, lahko pričakujemo relativno višje neto mesečne plače 

kot v občinah z neto odselitvami (glej Prilogi 8 in 11). Tako so v letu 2009 v občinah Osilnica 

in Hodoš zabeležili neto odselitve, zato pa tudi v povprečju nižje mesečne plače kot v občinah 

Komenda, Benedikt in Moravče, ki so zabeležile neto priselitve. Ugotovitve smo preverili tudi 

s pomočjo multivariatnih logaritemskih regresij, ki so nam pokazale statistično neznačilnost 

kontrolnih spremenljivk in nam omogočale zaključke na podlagi bivariatnih logaritemskih 

regresij. Relativno nizko mesečno povprečno plačo v občini Loška dolina bi lahko pojasnili z 

višjo povprečno starostjo, ki jo beležijo ljudje na tem območju. Nizkih povprečnih mesečnih 

plač pa ne moremo pojasniti z naravnim in selitvenim prirastom, saj občina beleži neto 

priselitve (138 migrantov) in visoko pozitiven naravni prirast (6,6). Kljub visoki pojasnjevalni 

moči, ki sta nam jo izkazali zgornji analizi, bi lahko na primeru občine Loška dolina tretjo 

hipotezo zavrgli in sprejeli sklep, da višji naravni in selitveni prirast ne vplivata na višjo 

povprečno izplačilo plač. To pomeni, da naravni prirast ne predstavlja večji delež delovno 

aktivnega prebivalstva v populaciji in selitveni prirast ne predstavlja migracij le mladih ljudi. 

S takim pregledom ekonomskih in demografskih statističnih izkazov za leto 2009 pa občinah 

smo preverili veljavnost naših zaključkov. 

5.1.4 Regresijska analiza četrte hipoteze in interpretacija rezultatov  

HIPOTEZA 4: Večji  odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji je 

negativno povezan s številom podjetij na 100 prebivalcev (pri starejšem prebivalstvu je 

relativno število podjetij manjše). 

Tudi pri preverjanju veljavnosti četrte hipoteze smo izvedli več regresijskih analiz, vendar 

bomo v nadaljevanju interpretirali le tiste, ki so statistično značilne in vsebinsko smiselne.  

Najprej smo izvedli logaritemski regresijski model med logaritmom števila podjetij na 

100 prebivalcev in logaritmom povprečne starosti. Spremenljivko o številu podjetij na 

100 prebivalcev smo izračunali kot primerljiv kazalnik med občinami iz podatkov za leto 

2009 tako, da smo podatke o številu podjetij po posameznih slovenskih občinah delili s 

številom občanov ter pomnožili s 100. S tem smo odstranili vpliv velikosti občin na izpeljani 

kazalnik. Oba kazalnika smo morali v nadaljevanju analize spremeniti še v logaritemske 

vrednosti, zaradi izvajanja logaritemske regresijske analize. Tako nam je kazalnik povprečne 
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starosti nastopal kot merilo staranja prebivalstva, kazalnik o številu podjetij na 

100 prebivalcev pa kot merilo ekonomske blaginje. Korelacijski koeficient (r = -0,155) med 

omenjenima spremenljivkama nam je pokazal šibko in negativno povezavo, kar že nakazuje 

na potrditev zastavljene hipoteze o negativnem vplivu starejšega prebivalstva na število 

podjetij. Na podlagi popravljenega determinacijskega koeficienta (R2 = 0,019) smo lahko 

pojasnili 1,9 % variance logaritma števila podjetij na 100 prebivalcev z linearno odvisnostjo 

od logaritma povprečne starosti slovenskega prebivalstva. Na podlagi F-statistike (F = 5,130), 

t-testa (t = -2,265) in natančne stopnje tveganja (sig = 0,025) lahko zavrnemo ničelno 

domnevo o odsotnosti vpliva povprečne starosti na število podjetij (na 100 prebivalcev) po 

občinah in sprejmemo sklep, da logaritem povprečne starosti vpliva na logaritem število 

podjetij na 100 prebivalcev. Regresijska analiza nam je pokazala, da se število podjetij na 

100 prebivalcev povprečno zmanjša za 1,7 %, če se povprečna starost prebivalstva poveča za 

en odstotek (glej preglednico 17 in SPSS izpise v Prilogi 27). Na podlagi linearne regresijske 

analize med številom podjetij na 100 prebivalcev in povprečno starostjo slovenskih 

državljanov pa lahko ugotovimo, da je bil v letu 2009 povprečno 6,4 podjetij na 

100 prebivalcev. 

Preglednica 17: Regresijski model - logaritem števila podjetij na 100 prebivalcev v 
odvisnosti od logaritma povprečne starosti 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 3,965 1,404 2,824 0,005 

Logaritem 
povprečne 
starosti 

-1,728 0,763 -2,265 0,025 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,019 5,130 0,025 

Odvisna spremenljivka: Logaritem števila podjetij na 100 prebivalcev  

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Po logaritemski bivariatni regresiji, smo izvedli še logaritemski multivariatni regresijski 

model z logaritmi kontrolnih spremenljivk. Boljše rezultate nam je pokazal navaden 

multivariatni model med številom podjetij na 100 prebivalcev (kazalnik ekonomske blaginje) 

in povprečno starostjo (kazalnik staranja prebivalstva) ter številom prebivalstva in 

prisotnostjo univerze (kontrolna kazalnika). Kontrolno spremenljivko števila podjetij smo iz 

regresije izključili, ker je odvisna spremenljivka (torej število podjetij na 100 prebivalcev) že 

vključena v izračun kazalnika ekonomske blaginje. SPSS izračun pa nam je z metodo 

Stepwise izločil vpliv spremenljivke prisotnosti univerze (t = -0,675, sig = 0,500). 
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Korelacijski koeficienti izvedene analize so nam pokazali negativen vpliv povprečne starosti 

(r = -0,126) ter pozitiven vpliv prisotnosti univerze (r = 0,219) in števila prebivalstva             

(r = 0,320). Popravljen determinacijski koeficient (R2 = 0,119) izvedene multivariatne analize 

nam je pokazal, da lahko 11,9 % variance števila podjetij na 100 prebivalcev pojasnimo z 

linearno odvisnostjo povprečne starosti in števila prebivalstva. Izračunana F-statistika           

(F = 15,180, sig = 0,000) nam omogoča zavrnitev ničelne domneve, prav tako pa tudi t-testi 

števila prebivalstva (t = 5,154, sig = 0,000) in povprečne starosti (t = -2,475, sig = 0,014). 

Taki rezultati nam omogočajo zavrnitev ničelne domneve in sprejem sklepa, da število 

prebivalstva in povprečna starost prebivalstva vplivajo na število podjetij na 100 prebivalcev 

v Sloveniji. Multivariatni model lahko zaključimo z ugotovitvijo, da se število podjetij na 100 

prebivalcev zmanjša za 0,182, če se povprečna starost poveča za eno leto (ob nespremenjenih 

ostalih pogojih). Število podjetij na 100 prebivalcev pa se bo povečalo za 3,239, če se bo 

število prebivalcev povečalo za ena (ob nespremenjenih ostalih dejavnikih), kar na prvi 

pogled morda zveni protislovno, vendar je možno, če razumemo število prebivalcev kot 

kazalnik velikost občine in pričakujemo, da je v večjih občinah tudi relativno več podjetij 

glede na število prebivalcev (kljub večjemu številu prebivalcev v imenovalniku). Negativen 

beta koeficient povprečne starosti nam nakazuje, da bo z naraščanjem povprečne starosti, 

prebivalstvo vse bolj staro, to pa bo vplivalo na zmanjševanje števila podjetij. Pozitiven beta 

koeficient števila prebivalcev pa nam kaže, da naraščanje števila prebivalstva pozitivno vpliva 

na število podjetij. Pričakujemo lahko, da večja kot je občina, več je izobraženega kadra, 

večja je podjetniška dejavnost njenih občanov in večja je ekonomija obsega (glej preglednico 

18 in SPSS izpise v Prilogi 28). 

Preglednica 18: Multivariatni regresijski model – število podjetij na 100 prebivalcev v 
odvisnosti od povprečne starosti, velikosti občine in prisotnosti univerze 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 18,683 5,090 3,671 0,000 

Povprečna 
starost 

-0,182 0,074 -2,475 0,014 

Število 
prebivalstva 

3,239 0,000 5,154 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,119 15,180 0,000 

Odvisna spremenljivka: Število podjetij na 100 prebivalcev 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 
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Raziskavo smo nadaljevali z bivariatnim logaritemskim regresijskim modelom med 

logaritmom števila podjetij na 100 prebivalcev in logaritmom skupnega selitvenega prirastka. 

Število podjetij na 100 prebivalcev nam je v raziskavi nastopal kot odvisna (ekonomska) 

spremenljivka, skupni selitveni prirast pa neodvisna (demografska) spremenljivka. Sicer pa 

smo tudi pri tej analizi predvidevali, da višji selitveni prirast predstavlja predvsem migracije 

mlajših ljudi. Linearni regresijski model med številom podjetij na 100 prebivalcev in skupnim 

selitvenim prirastkom nam je potrdil že ugotovljene rezultate, da je bil število podjetij (na 100 

prebivalcev) v letu 2009 v Sloveniji v povprečju 6,4, povprečen selitveni prirast pa je bil 54,8 

migrantov. Pri logaritemskem regresijskem modelu smo najprej opazovali jakost in moč 

korelacijske povezave. Korelacijski koeficient (r = 0,380) nam je pokazal, da je korelacija 

med izbranima spremenljivkama pozitivna in srednje močna, kar nam lahko ob predpostavki, 

da migrira predvsem mlado prebivalstvo, nakazuje na potrditev četrte hipoteze. Popravljen 

determinacijski koeficient (R2 = 0,137) pa nam kaže, da lahko 13,7 % variance logaritma 

števila podjetij na 100 prebivalcev pojasnimo z linearno odvisnostjo od logaritma skupnega 

selitvenega prirastka. Ocenjujemo, da je pojasnjevalna moč samo skupnega selitvenega 

prirastka na ekonomsko blaginjo v Sloveniji relativno visoka, saj nam skupni selitveni prirast 

pojasni kar 13,7 % variabilnosti števila podjetij (na 100 prebivalcev) po posameznih občinah. 

Tudi na podlagi F-statistike (F = 19,921), t-statistike (t = 4,463) in ob zanemarljivi stopnji 

tveganja napake prve vrste (sig = 0,000) lahko zavrnemo ničelno domnevo in sprejmemo 

sklep, da skupni selitveni prirast vpliva na število podjetij v slovenskih občinah. To 

ugotovitev lahko še dodatno podpremo z opazovanjem smernega regresijskega koeficienta, saj 

ugotovimo, da se število podjetij na 100 prebivalcev v povprečju poveča za 0,8 %, če se 

skupni selitveni prirast poveča za en odstotek (glej preglednico 19 na naslednji strani in SPSS 

izpise v Prilogi 29). 
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Preglednica 19: Regresijski model - logaritem število podjetij na 100 prebivalcev v 
odvisnosti od logaritma skupnega selitvenega prirastka 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 0,679 0,031 21,043 0,000 

Logaritem 
selitvenega 
prirastka 

0,080 0,018 4,463 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,137 19,921 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem števila podjetij na 100 prebivalcev  

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

K zgornjemu bivaraitnemu modelu smo, poleg števila podjetij na 100 prebivalcev in skupnega 

selitvenega prirasta, dodali še kontrolno spremenljivko prisotnosti univerze. Tako smo dobili 

multivariatni regresijski model, kjer je število podjetij na 100 prebivalcev nastopalo kot 

kazalnik ekonomske blaginje, skupni selitveni prirast kot kazalnik staranja prebivalstva, 

prisotnost univerze pa je bil kontrolni indikator. Korelacijski koeficient skupnega selitvenega 

prirasta (r = 0,293) je izkazoval pozitivno in srednje močno odvisnost, prav tako pa tudi 

korelacijski koeficient prisotnosti univerze (r = 0,219). Predznaki korelacijskih koeficientov 

nam nakazujejo na potrditev četrte hipoteze. Pozitiven predznak skupnega selitvenega prirasta 

nam pove, da večji selitveni prirastek pomeni večje število podjetij na 100 prebivalcev. Pri 

tem izhajamo iz predpostavke, da večji selitveni prirast predstavlja predvsem dotok mladega 

prebivalstva. Če je prebivalstvo mlajše v neki občini, je občina tudi podjetniško bolj razvita 

(ima več podjetij na 100 prebivalcev), kar vodi tudi v večjo ekonomsko blaginjo. Pozitiven 

predznak kontrolne spremenljivke prisotnosti univerze pa nam kaže, da je v krajih, kjer so 

sedeži univerz več fakultet, posledično tudi več študentov, hkrati je boljša podjetniška 

dejavnost in s tem tudi ekonomska blaginja. Popravljen determinacijski koeficient 

(R2 = 0,082) nam kaže, da lahko 8,2 % variance relativnega števila podjetij na 100 

prebivalcev pojasnimo z linearno odvisnostjo skupnega selitvenega prirasta in prisotnosti 

univerze. Poleg F-statistike (F = 19,581, sig = 0,000), nam t-test (t = 4,425, sig = 0,000) 

selitvenega prirasta omogoča sprejem sklepa, da skupni selitveni prirast (ob predpostavki, da 

večji selitveni prirast pomeni tudi več mladega prebivalstva) pozitivno vpliva na število 

podjetij na 100 prebivalcev.  Na podlagi t-testa prisotnosti univerze (t = 0,227, sig = 0,497) pa 

lahko to kontrolno spremenljivko izključimo iz modela. Multivariatno regresijsko analizo, ki 

je po izključitvi kontrolnega indikatorja postala pravzaprav bivariatni model, lahko torej 

zaključimo z ugotovitvijo, da se število podjetij na 100 prebivalcev v povprečju poveča za 
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0,002 %, če se skupni selitveni prirast poveča za en odstotek (ob predpostavki, da ostali 

dejavniki ostanejo nespremenjeni) (glej tabelo 20 in SPSS izpise v Prilogi 30). 

Preglednica 20: Multivariatni regresijski model – število podjetij na 100 prebivalcev  v 
odvisnosti od skupnega selitvenega prirasta in prisotnostjo univerze 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 6,275 0,141 44,544 0,000 

Skupni 
selitveni prirast 

0,002 0,000 4,425 0,000 

Prisotnost 
univerze 

0,021  0,227 0,821 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,082 19,581 0,000 

Odvisna spremenljivka: Število podjetij na 100 prebivalcev 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Za primerjavo pa smo se lotili še analize logaritemskega regresijskega modela med 

logaritmom števila podjetij na 100 prebivalcev in logaritmom naravnega prirastka. Tudi pri 

tej analizi smo predpostavili, da je naravni prirast visok predvsem pri mladih prebivalstvih in 

nižji na območjih, kjer prevladuje relativno staro prebivalstvo. Višji naravni prirast 

predstavlja torej večji delež mladega prebivalstva, nižji ali negativen naravni prirast pa večji 

delež starejšega prebivalstva. V raziskavi nam je logaritem števila podjetij na 100 prebivalcev 

nastopal kot merilo odvisne spremenljivke ekonomske blaginje, logaritem naravnega prirastka 

pa kot merilo neodvisne spremenljivke staranja prebivalstva. Najprej smo izračunali navadna 

povprečja posameznih spremenljivk in ugotovili, da je bilo v letu 2009 povprečno število 

podjetij na 100 prebivalcev 6,4, povprečen naravni prirast pa 1,479 otrok na 1.000 prebivalcev 

(v povprečju sta se dva otroka rodila več kot je umrlo ljudi na 1.000 prebivalcev). Korelacijski 

koeficient logaritemske analize nam je pokazal močno in pozitivno povezanost med 

logaritmoma obeh spremenljivk, saj je dosegal vrednosti r = 0,410. Ocena popravljenega 

determinacijskega koeficienta (R2 = 0,161) nam pove, da lahko 16,1 % variance logaritma 

števila podjetij na 100 prebivalcev pojasnimo z linearno odvisnostjo od logaritma naravnega 

prirastka. Naravni prirast dosega relativno visok pojasnjevalni delež, glede na to, da je v 

model poleg množice nepoznanih dejavnikov, ki vplivajo na število podjetij, vključena le ena 

spremenljivka. Naravni prirast nam lahko pojasni kar 16,6 % variabilnosti števila podjetij. Na 

podlagi natančne stopnje značilnosti (sig = 0,000), v okviru t-testa (t = 4,937) in enako F-testa 

(F = 24,397, sig = 0,000) lahko pri zanemarljivem tveganju napake prve vrste zavrnemo 

ničelno domnevo in sprejmemo sklep, da logaritem naravnega prirastka vpliva na logaritem 
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števila podjetij na 100 prebivalcev. Izvedeno logaritemsko regresijo lahko zaključimo z 

ugotovitvijo, da se število podjetij na 100 prebivalcev v povprečju poveča za 0,86 %, če se 

naravni prirast (torej ob naši predpostavki tudi delež mladih ljudi) poveča za en odstotek (glej 

preglednico 21 in SPSS izpise v Prilogi 31). 

Preglednica 21: Regresijski model - logaritem števila podjetij na 100 prebivalcev v 
odvisnosti od logaritma naravnega prirastka 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. Napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 0,701 0,023 30,194 0,000 

Logaritem 
naravnega 
prirasta 

0,086 0,017 4,937 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,161 24,397 0,000 

Odvisna spremenljivka: Logaritem števila podjetij na 100 prebivalcev 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Raziskave so nam pokazale, da staranje prebivalstva vpliva tudi na število podjetij. Ugotovili 

smo, da z naraščanjem povprečne starosti prebivalstva, pada število podjetij, zato lahko na 

podlagi tega sklepamo, da imajo občine z relativno starejšim prebivalstvom, tudi relativno 

manjše število podjetij in obratno, občine z nižjo povprečno starostjo občanov, beležijo 

relativno višje število podjetij. Podobno pa so nam analize pokazale, da z naraščanjem 

naravnega in selitvenega prirastka, naraščajo tudi registracije novoustanovljenih podjetij. Tu 

smo predpostavili, da k dvigu selitvenega prirasta pripomorejo predvsem mlajši ljudje in da 

na območjih, kjer beležijo relativno visok naravni prirast, prevladuje predvsem relativno 

mlado prebivalstvo. Tako lahko tudi na podlagi takih ugotovitev sklepamo, da v občinah z 

nižjim naravnim in selitvenim prirastom, beležimo tudi višji delež starejšega prebivalstva, 

hkrati pa tudi nižje število podjetij. Pozitiven vpliv na relativno število podjetij nam je 

izkazala tudi kontrolna spremenljivka velikosti občine (merjeno s številom prebivalstva), saj 

nam je pokazala, da večje število ljudi v večjih občinah pozitivno vpliva na podjetniško 

dejavnost in število registriranih podjetij zaradi razvitejše infrastrukture ter pozitivnih učinkov 

ekonomij obsega. 

Naše ugotovitve smo preverili tudi skozi ekonomske in demografske kazalnike po občinah, ki 

so predstavljeni v Prilogah. Občine Osilnica, Šalovci in Hodoš so v letu 2009 zabeležile 

relativno velik delež starejšega prebivalstva, višjo povprečno starost od slovenskega 

povprečja, negativen naravni prirast in neto odselitve, zato pa tudi nižje število podjetij glede 
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na tamkajšnje število prebivalcev (glej Priloge 1, 3, 7, 8 in 12). Nasprotno pa so občine 

Komenda, Gorenja vas – Poljane in Trzin zabeležile visok delež mladega prebivalstva, zato 

tudi nižjo povprečno starost občanov, pozitivni selitveni in naravni prirast ter večje število 

registriranih podjetij na 100 prebivalcev. Zaključimo lahko torej s sklepom, da v občinah, kjer 

prevladuje relativno staro prebivalstvo, je registriranih tudi relativno manj podjetij, zato je na 

teh območjih tudi relativno manj delovnih mest. Taka območja niso privlačna za imigriranje 

mladih ljudi, zato občine v večini beležijo neto odselitve, hkrati pa tudi negativen naravni 

prirast, saj mladi nimajo razloga za ustalitev na takih območjih. Zaradi odseljevanja mladih pa 

lahko pričakujemo tudi nižjo produktivnost, nižjo izobrazbeno raven in nižjo inovativnost ter 

s tem tudi izplačila nižjih mesečnih povprečnih plač. S tem ko se poveča večji delež relativno 

starega prebivalstva pa lahko pričakujemo tudi povišanje stopnje registrirane brezposelnosti. 

Zgornje situacije pa ne moremo posploševati pri občinah Benedikt in Kostel, ki veljata za 

izjemi. Občina Benedikt je v letu 2009 namreč beležila nizko povprečno starost, pozitiven 

naravni prirast in neto priselitve, vendar pa tudi nizko število podjetij  na 100 prebivalcev. 

Podobno je bilo v občini Kostel, saj so tu leta 2009 zabeležili relativno staro prebivalstvo z 

višjo povprečno starostjo, negativen naravni prirast in neto priselitve, vendar pa se je občina 

tega leta lahko pohvalila z relativno visokim številom podjetij. Iz tega lahko sklepamo, da na 

registracijo števila podjetij vplivajo tudi ostali (neznani) in morda slučajni dejavniki in ne le 

kazalniki, ki kažejo na staranje prebivalstva. Število podjetij v občini Loška dolina je 

relativno nizko glede na število prebivalcev, kar pa lahko pojasnimo z višjo povprečno 

starostjo prebivalstva, ne pa tudi z visoko pozitivnim naravnim prirastom in neto priselitvami. 

5.1.5 Multipla regresijska analiza temeljne teze in interpretacija rezultatov  

TEMELJNA TEZA: Staranje prebivalstva je pomemben dejavnik, ki statistično značilno 

negativno vpliva na ekonomsko blaginjo v Sloveniji. 

Poleg uporabe bivariatnih regresijskih modelov smo za analiziranje temeljne teze uporabili 

tudi več navadnih in logaritemskih multivariatnih regresijskih modelov, kjer smo posameznim 

kazalnikom ekonomske blaginje (odvisnim spremenljivkam y) priredili več kazalnikov 

staranja prebivalstva hkrati (neodvisne spremenljivke xi). Tako smo določili multiplo 

regresijsko enačbo tipa: 

y=f (xy=f (xy=f (xy=f (x1111, x, x, x, x2222, x, x, x, x3333,…x,…x,…x,…xnnnn).).).).    

 

Podobno kot pri bivariatnih regresijskih modelih raziskovalnih hipotez, smo tudi pri 

analiziranju temeljne teze uporabljali statistični računalniški paket SPSS, ki nam je s posebno 

metodo Stepwise, omogočal avtomatsko izločanje spremenljivk xi iz modela, ki niso bile 

statistično značilne oziroma niso imele dovolj velikih pojasnjevalnih moči. Tako smo izmed 

vseh multivariatnih regresijskih modelov izbrali tiste analize, ki so imele statistično značilne 

koeficiente (tako t-testa kot tudi F-testa), dovolj velike deleže popravljenega 
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determinacijskega koeficienta in smiselne predznake beta koeficientov pred neodvisnimi 

demografskimi spremenljivkami. Tako sta v nadaljevanju predstavljena dva modela, ki sta 

vsebinsko in statistično smiselna. 

Prva multipla regresijska analiza, ki nam je dala smiselne rezultate je analiza med deležem 

ljudi z dokončano višješolsko/visokošolsko izobrazbo (kazalnik ekonomske blaginje) in 

skupnim selitvenim prirastom, naravnim prirastom in deležem ljudi starih 65 let ali več 

(demografski kazalniki). Regresijska analiza, ki je bila izvedena na podatkih za vseh 

210 slovenskih občin v letu 2009 nam je pokazala, da je bilo v povprečju po občinah 1,6 % 

ljudi starih 65 let ali več, poleg tega pa so občine beležile naravni prirast v povprečju 

14,79 otrok na 100 prebivalcev in skupni selitveni prirast v povprečju 54,8 migrantov. V letu 

2009 je bilo po občinah v povprečju tudi 989 oziroma 19,5 % ljudi z dokončano višješolsko 

ali visokošolsko izobrazbo. Korelacijski koeficienti so nam pri naravnem (r = 0,782) in 

selitvenem prirastku (r = 0,906) pokazali pozitivno povezanost, pri deležu ljudi starih 65 let 

ali več (r = -0,104) pa negativno povezanost s kazalnikom ekonomske blaginje, ki prikazuje 

delež ljudi z dokončano višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo. Predznaki korelacijskih 

koeficientov nam nakazujejo na potrditev postavljene teze, saj manjši delež prebivalcev starih 

65 let (ali več) ter višji selitveni in naravni prirast vplivajo na večji delež oseb z višjo ali 

visokošolsko izobrazbo, ta pa na večjo ekonomsko blaginjo. Pri tem moramo poudariti, da 

višji selitveni prirast predstavlja bolj mlado prebivalstvo. Priseljevanje pomlajuje 

prebivalstvo, saj so migracijam bolj naklonjeni mlajši kot starejši ljudje. Podobno velja tudi za 

naravni prirastek – relativno mlado prebivalstvo beleži pozitiven prirast, relativno staro 

prebivalstvo pa (negativen) naravni upad. Ocena popravljenega determinacijskega koeficienta 

(R2 = 0,857) nam kaže, da lahko 85,7 % variance deleža ljudi z dokončano višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo pojasnimo z linearno odvisnostjo od skupnega selitvenega prirasta, 

naravnega prirasta in deleža ljudi starega 65 let ali več. Pojasnjevalna moč izbranih 

demografskih kazalnikov je relativno visoka, saj nam le 14,3 % predstavljajo slučajni oziroma 

neznani dejavniki, ki vplivajo na višjo izobrazbeno raven v Sloveniji. F-statistika 

(F = 419,617), ki nam testira statistično značilnost modela kot celote in natančna stopnja 

značilnosti (sig = 0,000) nam pri zanemarljivem tveganju omogočata zavrnitev ničelne 

domneve. Tudi t-testi skupnega selitvenega prirasta (t = 17,073), naravnega prirasta 

(t = 6,748) in deleža ljudi starega 65 let ali več (t = -4,793), ki testirajo statistično značilnost 

(sig = 0,000) posamezne pojasnjevalne spremenljivke, nam omogočajo zavrnitev ničelne 

domneve in sprejem sklepa, da skupni selitveni prirast, naravni prirast in delež ljudi starejših 

od 65 let vplivajo na delež ljudi z dokončajo višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. 

Multivariatno regresijsko analizo lahko zaključimo z ugotovitvijo, da se delež ljudi z 

višješolsko/visokošolsko izobrazbo v povprečju poveča za 7,4 % diplomantov, če se skupni 

selitveni prirast, ob ostalih nespremenjenih pogojih, poveča za en odstotek. Podobno lahko 

ugotovimo, da se število diplomantov poveča za 13 % ljudi, če se naravni prirast poveča za en 

odstotek (ob predpostavki, da ostali dejavniki ostanejo nespremenjeni) oziroma, da se število 

diplomantov zniža za 147,5 % ljudi, če se delež prebivalstva starega 65 let (ali več) poveča za 
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en odstotek (ob nespremenjenem skupnem selitvenem in naravnem prirastku) 

(glej preglednico 22 in SPSS izpise v Prilogi 32). 

Preglednica 22: Multivariatni regresijski model - delež ljudi z dokončano višješolsko ali 
visokošolsko izobrazbo v odvisnosti od skupnega selitvenega prirastka, naravnega 
prirastka in deleža ljudi starega 65 let ali več 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 3477,297 647,360 5,372 0,000 

Skupni 
selitveni prirast 

7,411 0,434 17,073 0,000 

Naravni prirast  13,044 1,933 6,748 0,000 

% preb. starih  
65 let ali več 

-147,543 30,785 -4,793 0,000 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,857 419,617 0,000 

Odvisna spremenljivka: Delež ljudi z dokončano višješolsko ali visokošolsko izobrazbo 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Naslednji model pa je multivariatni regresijski model med številom podjetij na 

100 prebivalcev in povprečno starostjo ter skupnim selitvenim prirastom. Število podjetij na 

100 prebivalcev nastopa kot izpeljani kazalnik ekonomske blaginje, povprečna starost in 

skupni selitveni prirast pa sta spremenljivki staranja prebivalstva. V letu 2009 je bila 

povprečna starost prebivalstva po vseh 210 slovenskih občinah 41,2 let, povprečni skupni 

selitveni prirast 54,8 migrantov in povprečno število podjetij na 100 prebivalcev 6,4. 

Opazovanje Pearsonovih korelacijskih koeficientov nam je pokazalo, da je odvisnost števila 

podjetij na 100 prebivalcev od povprečne starosti prebivalstva negativna (r = -0,126), 

odvisnost od skupnega selitvenega prirasta pa pozitivna (r = 0,293). Iz tega lahko sklepamo, 

da bo število podjetij (na 100 prebivalcev) večje, če bo večji tudi skupni selitveni prirast 

oziroma manjše, če bo povprečna starost prebivalstva še naprej naraščala. Pri tem moramo 

poudariti, da skupni selitveni prirast predstavlja predvsem priliv mladih ljudi v že relativno 

mlada prebivalstva. Nižja povprečna starost in višji skupni selitveni prirast torej pomlajujeta 

prebivalstvo, kar pozitivno vpliva na število podjetij, to pa na dvig ekonomske blaginje v 

Sloveniji. Na podlagi ocene popravljenega determinacijskega koeficienta multivariatne 

regresije (R2 = 0,096) lahko pojasnimo 9,6 % variance števila podjetij na 100 prebivalcev z 

linearno odvisnostjo skupnega selitvenega prirasta in povprečne starosti. Kljub temu, da nam 

popravljen deternimacijski koeficient ne pojasnjuje velikega deleža variance, ocenjujemo da 

je njegova pojasnjevalna moč vseeno relativno visoka. Tudi F-statistika (F = 12,040, 
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sig = 0,000) in t-testi skupnega selitvenega prirasta (t = 4,515, sig = 0,000) ter povprečne 

starosti prebivalstva (t = -2,049, sig = 0,042) nam omogočajo zavrnitev ničelne domneve in 

sprejem sklepa, da skupni selitveni prirast in povprečna starost slovenskega prebivalstva 

vplivajo na število podjetij na 100 prebivalcev. Če multiplo regresijsko analizo pogledamo 

podrobneje, lahko ugotovimo, da se število podjetij na 100 prebivalcev v povprečju poveča za 

0,002, če se skupni selitveni prirast, ob ostalih nespremenjenih pogojih, poveča za en 

odstotek. Obratno velja za povprečno starost slovenskih državljanov, saj se število podjetij na 

100 prebivalcev v povprečju zmanjša za 0,152, če povprečna starost naraste za en odstotek 

(ob pogoju o nespremenjenem skupnem selitvenem prirastu) (glej preglednico 23 in SPSS 

izpise v Prilogi 33). 

Preglednica 23: Multivariatni regresijski model - število podjetij na 100 prebivalcev v 
odvisnosti od skupnega selitvenega prirastka in povprečne starosti 

 
Regresijski 
koeficient B 

Std. napaka 
t-

statistika 
Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

(Konstanta) 16,799 5,138 3,270 0,001 

Skupni 
selitveni prirast 

0,002 0,000 4,515 0,000 

Povprečna 
starost 

-0,125 0,074 -2,049 0,042 

 
Število N 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) 

F-
statistika 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 

Regresija 210 0,096 12,040 0,000 

Odvisna spremenljivka: Število podjetij na 100 prebivalcev 

Vir: lastni izračuni na podlagi podatkov SURS 2011a 

Tudi pri preverjanju temeljne teze smo v navadne in logaritemske regresijske analize vključili 

kontrolne spremenljivke, vendar vključevanje števila podjetij, velikosti občine in prisotnosti 

univerze, ni dalo uporabnih rezultatov. Modeli so nam pokazali, da kontrolne spremenljivke 

niso statistično značilne (SPSS statistični program Stepwise jih je samodejno izločil), zato 

tudi takih modelov v magistrski nalogi nismo interpretirali. 
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5.2 Anketni vprašalnik in rezultati anketiranja 

V drugem delu empiričnega dela naloge pa smo izvedli anketni vprašalnik, ki smo ga razdelili 

med populacijo 3.900 občanov občine Loška dolina in z izvedbo stotih anketnih vprašalnikov 

izoblikovali vzorec raziskave. Vzorec nam je omogočal posploševanje in sklepanje celotne 

populacije o tem, ali staranje prebivalstva vpliva na gospodarski razvoj oziroma kako vpliva 

na ekonomsko blaginjo v občini Loška dolina. Anketiranci so lahko skozi anketni vprašalnik 

podali svoja subjektivna mnenja o vplivu demografskih sprememb na ekonomsko blaginjo.  

Anketni vprašalnik (glej Prilogo 34) je bil razdeljen na dva dela – po kratki predstavitvi ciljev 

in namena ankete, so se morali anketiranci najprej opredeliti po spolu, starosti, izobrazbi in 

dohodkih, nato pa je sledil osrednji del ankete. Postavljenih je bilo 22 trditev, na katere so 

anketiranci odgovarjali z obkroževanjem v obliki Likertove petstopenjske ocenjevalne merske 

lestvice. Ocene v razponu od ena do pet so sistematično predstavljale stopnjo strinjanja, kjer 

je ena predstavljala »popolnoma se ne strinjam« in pet »popolnoma se strinjam«. Tekom 

izvedbe anketiranja smo se srečali tudi z omejitvami, kajti nekateri anketiranci so bili pri 

podatku o njihovih dohodkih zadržani, srečali pa smo se tudi z neodgovorjenimi vprašanji. 

Tako smo s pomočjo ankete pridobili primarne podatke, ki nam odsevajo mnenja vprašanih 

glede povezanosti staranja prebivalstva z ekonomsko blaginjo v občini Loška dolina. Po vseh 

vrnjenih in izpolnjenih vprašalnikih smo začeli z obdelavo pridobljenih podatkov. Delo smo si 

olajšali tako, da smo vse odgovore v obliki Likertove ocenjevalne lestvice prenesli v 

Microsoftov program Excel ter jih nato analizirali s pomočjo računalniškega SPSS 

programskega paketa. Ta nam je omogočil izračun povprečij, standardnih odklonov, 

frekvenčnih porazdelitev, mediane in modusa. Ker smo želeli primerjati dobljene odgovore z 

normalno porazdelitvijo, smo opazovali tudi grafične prikaze posameznih odgovorov, ki so 

predstavljeni v nadaljevanju. 

Podobno kot je bil razdeljen anketni vprašalnik, bo razdeljena tudi interpretacija dobljenih 

rezultatov. Najprej bomo analizirali demografske profile anketirancev, nato pa bo sledila 

analiza odgovorov po posameznih trditvah. 

V raziskavi je sodelovalo 100 naključno izbranih občanov občine Loška dolina, med njimi je 

bilo 54 % žensk in 46 % moških. Vprašani so se lahko kvalificirali v pet starostnih skupin, 

najbolj številčni so bili iz starostne skupine od 25 do 39 let (46 %), nato pa od 40 do 64 let 

(38 %). Ti ljudje po večini nosijo status delovno aktivnega prebivalstva, kamor sodijo tudi 

registrirano brezposelne osebe, zato so po našem mnenju tudi najbolj občutljivi na spremembe 

v gospodarskem razvoju in ekonomskem blagostanju. Ostali del, to je približno 16 % 

vprašanih je predstavljalo vzdrževano prebivalstvo. Tako je bilo 2 % anketirancev starih do 

14 let, 5 % starih od 15 do 24 let in 9 % starih 65 let ali več. Za lažjo predstavo nam starostno 

sestavo vprašanih prikazuje slika 13. 
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Slika 13: Starost anketirancev 

Pri starostni strukturi vprašanih smo preverili še reprezentativnost vzorca, ki smo ga preverili 

s pomočjo izračuna Hi-kvadrat testa. Pri tem smo izhajali iz predpostavke H0, da sta vzorec in 

populacija neodvisna. Izračun nam je pokazal (χ2 = 834,9701, sig = 0,000) nereprezentativnost 

vzorca glede starostne strukture, saj na podlagi izračunane stopnje značilnosti χ2 statistike, 

zavrnemo ničelno hipotezo, da sta vzorec in populacija neodvisna in sprejmemo sklep, da sta 

povezana. Na podlagi primerjave dejanskih in pričakovanih frekvenc pa lahko kljub temu 

ugotovimo je bilo anketiranih le nekoliko več ljudi, ki so bili stari od 25 do 39 let in ljudi v 

starostni skupini od 40 do 64 let. Na anketo pa je odgovarjalo nekoliko manj vprašanih starih 

od 0 do 14 let, od 15 do 24 let in 65 ali več let kot je bilo teh v populaciji (glej tudi 

preglednico 24). Kljub temu, da nam hi-kvadrat test kaže slabšo reprezentativnost vprašanih 

občanov za celotno populacijo v Loški dolini, lahko kljub temu zaključimo, da je vzorec še 

vedno sprejemljiv. 
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Preglednica 24: Kontingenčna tabela porazdelitve vzorca po starosti 

  
y - starost 

x - skupina 
0-14 15-24 25-39 40-64 65 ali 

več 
Skupaj 

vzorec (100 občanov) 2% 5% 46% 38% 9% 100% 

  2 5 46 38 9 100 

Populacija (Loška dolina) 14,55% 11,32% 21,76% 33,28% 19,10% 100,00% 

  563 438 842 1288 739 3870 

Hi-kvadrat χ2 834,9701 

Natančna stopnja značilnosti 
(sig.) 0,000 

Vir: SURS 2011a 

Glede na spolno strukturo vprašanih, pa smo s pomočjo izračuna Hi-kvadrat testa (χ2= 1,01, 

sig = 0,3152) ugotovili, da H0 o neodvisnosti ne moremo zavrniti in da je vzorec povsem 

reprezentativen glede na celotno populacijo občine Loška dolina (glej kontigenčno tabelo 25). 

Preglednica 25: Kontingenčna tabela porazdelitve vzorca po spolu 

  y - spol 
x - skupina 1-moški 0-ženski Skupaj 
vzorec (100 občanov) 46% 54% 100% 
  46 54 100 
Populacija (Loška dolina) 51,09% 48,91% 100,00% 
  1977 1893 3870 
Hi-kvadrat χ2 1,01 
Natančna stopnja značilnosti (sig.) 0,3152 

Vir: SURS 2011a 

Anketirance smo podobno kot po spolu in starosti, spraševali tudi po njihovi izobrazbi in 

povprečnem mesečnem dohodku (glej sliki 14 in 15). Največ vprašanih (kar 39 %) je imelo 

dokončano visokošolsko ali univerzitetno izobrazbo, četrtina anketirancev (25 %) je imelo 

dokončano višješolsko izobrazbo, 23 % pa srednješolsko izobrazbo. Tudi pri izobrazbeni 

strukturi smo primerjali porazdeljenost prebivalcev po izobrazbi v vzorcu vprašanih s 

porazdeljenostjo prebivalcev po izobrazbi v celotni populaciji to je v občini Loška dolina.   

Hi-kvadrat test (χ2 = 754,2434, sig = 0,000) nam je pokazal, da lahko zavrnemo H0 o 

neodvisnosti in sprejmemo sklep, da sta vzorec in populacija povezana, kar pa hkrati pomeni, 

da vzorec po izobrazbeni strukturi ni reprezentativen. Če pa primerjamo porazdelitev 

dejanskih frekvenc s porazdelitvijo pričakovanih frekvenc, lahko ugotovimo, da smo z 

anketiranjem zajeli le nekoliko več ljudi z višješolsko in visokošolsko ali univerzitetno 
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izobrazbo ter manj ljudi s srednješolsko ali osnovnošolsko (ali manj) izobrazbo. Anketiranih 

pa je bilo tudi le nekoliko manj magistrov in doktorjev znanosti kot je teh v celotni populaciji 

občine Loška dolina (glej tudi preglednico 26). Kljub temu, da nam χ2 - test nakazuje 

nereprezentativnost vzorca po izobrazbi, lahko ob zgornjih opažanjih ter predpostavkah 

vzorec še vedno sprejmemo kot uporabnega za nadaljnjo analizo. 

 

Slika 14: Izobrazba anketirancev 

Preglednica 26: Kontingenčna tabela porazdelitve vzorca po izobrazbi 

  y - izobrazba 

x - skupina 
OŠ ali 
manj 

SŠ VŠ VS ali 
UNI 

MAG ali 
DR 

Skupaj 

vzorec (100 občanov) 10% 23% 25% 39% 3% 100% 
  10 23 25 39 3 100 
Populacija  
(Loška dolina) 25,01% 32,40% 20,26% 17,44% 4,88% 100,00% 
  968 1254 784 675 189 3870 
Hi-kvadrat χ2 754,2434 
Natančna stopnja  
značilnosti (sig.) 0,000 
Vir: SURS 2011a 

Pri analiziranju povprečnih mesečnih dohodkov anketirancev smo ugotovili, da tretjina 

(33 %) občanov občine Loška dolina dobiva dohodke v višini od vključno 1100 € do pod 

1500 €, več kot petina (22 %) pa v višini od vključno 900 € do pod 1100 €. Raziskava nam je 

še pokazala, da mora 16 % ljudi mesec preživeti z vključno 700 € do pod 900 € na mesec, 6 % 

občanov z vključno od 500 € do 700 €, 8 % pa z manj kot 500 €. Le majhen delež ljudi (1 %) 

10%

23%

25%

39%

3%

Izobrazba anketirancev

Oš ali manj ŠS VŠ VS ali UNI MAG ali DR
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v občini Loška dolina dobiva večje povprečne mesečne dohodke od 1500 €. Pri tem vprašanju 

pa smo naleteli tudi na zadržane odgovore, saj 6 % vprašanih ni želelo izdati podatka o 

njihovih povprečnih mesečnih dohodkih. Prav zaradi tega razloga, pa podatki o povprečnih 

mesečnih plačah za celotno populacijo občine Loška dolina na SURS-u niso dostopni, zato 

tudi ni bilo mogoče preveriti zanesljivost rezultatov. Tudi posploševanje na podlagi izbranega 

vzorca ni mogoče. 

 

Slika 15: Dohodki anketirancev (v €) 

Na tem mestu prehajamo na analiziranje drugega dela anketnega vprašalnika, to je na 

analiziranje stopenj strinjanja vprašanih s posamezno trditvijo. Prva trditev je anketirance 

spraševala, ali se strinjajo, da staranje prebivalstva negativno vpliva na ekonomsko razvitost 

kraja. Na vprašanje je odgovarjalo vseh 100 vprašanih, neodgovorjenih odgovorov ni bilo 

(glej SPSS izpise v Prilogi 35). Največ anketirancev je pri reševanju ankete obkrožilo 

vrednost 4 (modus 4), kar pomeni, da se največ vprašanih (kar 38,0 %) strinja z zastavljeno 

trditvijo. Povprečje odgovorov je bilo 3,84, kar lahko razberemo tudi iz histograma in 

normalne porazdelitve odgovorov. S trditvijo se popolnoma ni strinjal 1,0 % vprašanih, 8,0 % 

se jih ni strinjalo in kar četrtina (25,0 %) ni bilo popolnoma prepričanih, ali staranje 

prebivalstva, poleg ostalih dejavnikov, res negativno vpliva na ekonomsko razvitost kraja. 

Zanimivo je, da je kar 28,0 % vprašanih obkrožilo možnost, da se s trditvijo popolnoma 

strinjajo, in sicer, da na ekonomsko razvitost občine Loška dolina negativno vplivajo tudi 

demografske spremembe v populaciji. Statistični izračuni odgovorov na prvo vprašanje so 
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nam izkazali vrednost standardne napake 0,096 in standardnega odklona, ki predstavlja 

razpršenost odgovorov okoli povprečja, 0,961. 

Na drugo trditev, da število mladih prebivalcev pozitivno vpliva na zaposlenost in število 

podjetij v kraju, je odgovarjalo 98 vprašanih, dva anketiranca pa svojih odgovorov nista 

podala (glej SPSS izpise v Prilogi 36). Povprečje odgovorov je bilo 3,78, modus pa zopet 4. 

Tako je največ anketirancev, kar 44,9 %, obkrožilo vrednost 4 (se strinjam), 23,5 % pa 

vrednost 5 (popolnoma se strinjam). Nestrinjanje s trditvijo je izrazilo 8,2 % ljudi, 3,1 % pa 

popolno nestrinjanje. Petina vprašanih (20,4 %) se ni mogla odločiti, ali število mladih 

prebivalcev v populaciji pozitivno ali negativno vpliva na zaposlenost in število podjetij v 

kraju, zato je obkrožilo vrednost 3 (niti-niti). Kot smo že ugotovili zgoraj pa 2 % vprašanih 

svojih odgovorov ni podalo. Če primerjamo pridobljene odgovore z normalno porazdelitvijo 

lahko ugotovimo, da je odstopanje pri drugem vprašanju manjše kot je bilo pri prvi trditvi. 

Standardni odklon odgovorov druge trditve je 1,000, standardna napaka pa 0,101. 

Tretja trditev, da število mladih prebivalcev vpliva na povpraševanje po izobraževanju, je 

doseglo povprečno vrednost 4,03, zato tudi ne preseneča, da sta mediana in modus dosegla 

vrednost 4 (se strinjam). Zaradi skoraj enotnega strinjanja ljudi, da število mladih vpliva na 

izobraževanje, je odstopanje od normalne porazdelitve relativno veliko (glej SPSS izpise v 

Prilogi 37). Na vprašanje je odgovarjalo 98 % vprašanih, 2 % odgovorov pa je bilo 

manjkajočih. Da število mladih prebivalcev v kraju ne vpliva na povpraševanje po 

izobraževanju je bilo prepričanih 3,1 % vprašanih, popolnoma prepričanih pa 2,0 % 

vprašanih. Kar 49,0 % anketirancev se je z navedeno trditvijo strinjalo, 30,6 % se je 

popolnoma strinjalo, 15,3 % pa je imelo pomisleke. Glede na to, da je v občini Loška dolina 

le ena osnovna šola z eno podružnico predvidevamo, da je večina anketirancev imelo pri tem 

vprašanju v mislih le šoloobvezne otroke. Majhen del vprašanih pa je pomislilo tudi na 

srednješolce in odrasle, ki prav tako povprašujejo po izobraževanju za tretje življenjsko 

obdobje, ki pa v občini Loška dolina ni dovolj dostopno. Statistični izračuni odgovorov na 

tretje vprašanje so nam izkazali možnost standardne napake 0,089 in standardnega 

odklona 0,879. 

Četrto vprašanje je pokrivalo demografsko področje, saj je spraševalo po znakih staranja 

prebivalstva v občini Loška dolina. Na trditev, v mojem kraju prevladujejo starejši ljudje, 

njihovo število pa se še povečuje, je odgovarjalo vseh 100 anketirancev, ki so v povprečju 

oblikovali vrednost odgovora 3,86 (glej SPSS izpise v Prilogi 38). Po izračunih je bila 

standardna deviacija 0,865, možnost za statistično napako pa 8,6 %. Z zapisano trditvijo se je 

popolnoma strinjalo 26,0 % vprašanih, s trditvijo pa se popolnoma ni strinjal nihče. Malo, le 

5,0 % je bilo tudi tistih, ki so v Likertovi merski lestvici obkrožili vrednost 2 (se ne strinjam). 

Največ anketirancev, kar 39,0 % se je s trditvijo strinjalo, 30,0 % pa je bilo tudi takih, ki se 

niso mogli odločiti, ali se število starejšega prebivalstva v občini Loška dolina povečuje ali 



 

92 

zmanjšuje. Če primerjamo še grafični prikaz trditve po posameznih odgovorih, lahko 

ugotovimo, da je porazdelitev odgovorov še najbližja porazdelitvi prve trditve. 

Peta trditev, moj kraj ocenjujem kot visoko razvit kraj z visoko ekonomsko blaginjo, nam je 

pokazal izrazito nezadovoljstvo prebivalcev občine Loška dolina s tamkajšnjim gospodarskim 

razvojem. Povprečje odgovorov je bilo v vrednosti 2,44 (glej SPSS izpise v Prilogi 39), saj je 

14,3 % vprašanih obkrožilo vrednost 1 (popolnoma se ne strinjam), 42,9 % vrednost 2 (se ne 

strinjam), 29,6 % vrednost 3 (niti-niti), 11,2 % vrednost 4 (se strinjam) in le 2,0 % vrednost 5 

(popolnoma se strinjam). Pri tej trditvi je bilo 98 % veljavnih odgovorov, 2 % je bilo 

manjkajočih. Iz navedenih odgovorov lahko posplošimo, da so občani Loške doline izrazito 

nezadovoljni s svojim življenjskim standardom in ekonomskim blagostanjem, saj sta mediana 

in modus pri tej trditvi dosegla vrednost 2 (se ne strinjam). Razpršenost odgovorov nam 

prikazuje standardni odklon, ki pri peti trditvi dosega vrednost 0,942, možnost standardne 

napake pa je 9,5 %. 

Naslednja trditev se je v anketnem vprašalniku glasila, v mojem kraju je razvito predvsem 

kmetijstvo, gozdarstvo in industrijska dejavnost. Dosegla je povprečje odgovorov v vrednosti 

3,77 (glej SPSS izpise v Prilogi 40), zato je tudi porazdelitev odgovorov najbolj podobna 

porazdelitvi druge trditve. Tudi standardna napaka 0,095, standardni odklon 0,946, mediana 

in modus (4 – se strinjam), so podobni rezultatom analize druge trditve. Na šesto trditev je 

odgovarjalo 99 % vprašanih, 1 % odgovorov je bilo neodgovorjenih. Da v Loški dolini 

prevladuje le primarna in terciarna dejavnost se je strinjalo kar 42,4 % vprašanih, popolnoma 

strinjalo pa 23,2 %. Nekaj anketirancev je pomislilo tudi na drobne podjetnike in ostale 

samozaposlene osebe v občini, zato se jih s trditvijo 12,1 % ni strinjalo. Veš kot petina, kar 

22,2 %, pa je v merski lestvici obkrožila vrednost 3 (niti-niti), saj se ni mogla odločiti ali v 

Loški dolini res obstaja interes za kmetijstvo, gozdarstvo in razvoj industrijske dejavnosti. S 

trditvijo se popolnoma ni strinjal nihče od vprašanih. 

Sedma trditev, ki se je glasila, bolj kot je prebivalstvo staro, manj možnosti ima za dolgoročni 

razvoj, je dosegla povprečje odgovorov v vrednosti 4,15, iz česar lahko sklepamo, da se 

občani občine Loška dolina s trditvijo strinjajo (glej SPSS izpise v Prilogi 41). Mediana 

odgovorov je dosegla vrednost 4 (se strinjam), modus pa 5 (popolnoma se strinjam), kjer je 

bilo veljavnih odgovorov 99 %, 1 % je bilo zopet manjkajočih. Standardna deviacija 

odgovorov je bila 0,941, statistična napaka pa 9,5 %. Analize anketnega vprašalnika so nam 

pokazale, da se 6,1 % vprašanih ljudi ne strinja s trditvijo (5,1 % se ne strinja, 1,0 % se jih 

popolnoma ne strinja), saj so mnenja, da se starejše prebivalstvo lahko pohvali z večjo 

izkušenostjo in večjo pripadnostjo podjetju kar pozitivno vpliva na dolgoročni razvoj kraja. 

Kar 16,2 % ljudi je obkrožilo srednjo možnost (niti-niti). Večina vprašanih, 33,3 % se s 

trditvijo strinja, 44,4% pa se popolnoma strinja – ti ljudje so mnenja, da s starostjo 

prebivalstva upada izobraženost, produktivnost in delovne vnema v populaciji, kar pa 

negativno vpliva na nadaljnji razvoj kraja. 
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Na osmo trditev, danes se mladi izobražujejo več/dlje časa kot včasih, je odgovarjalo vseh sto 

vprašanih. Anketiranci so najpogosteje obkroževali vrednost 5 (popolnoma se strinjam), zato 

sta take vrednosti dosegala tudi modus in mediana (glej SPSS izpise v Prilogi 42). Popolno 

strinjanje je tako izkazalo kar 56,0 % anketirancev, strinjanje s trditvijo pa 30,0 % vprašanih. 

Nestrinjanje je izkazalo majhen delež ljudi, le 9,0 % (4,0 % se niso strinjali, 5,0 % se 

popolnoma niso strinjali). Majhen delež, 5,0 %, je bilo tudi takih, ki se niso mogli odločiti in 

so raje obkrožili vrednost 3 (niti-niti). Statistični izračuni odgovorov na osmo vprašanje so 

nam izkazali nekoliko večjo možnost standardne napake 0,107 in standardnega odklona 

1,074. Iz grafičnega prikaza odgovorov pa lahko vidimo, da je lega aritmetične sredine 

pomaknjena nekoliko v desno, kar sovpada tudi s povprečjem odgovorov (4,28). 

Deveta trditev je spraševala o dostopnosti izobraževanja v občini Loška dolina starejšemu 

prebivalstvu. Trditev, v mojem kraju je starejšemu prebivalstvu izobraževanje odrastlih dovolj 

dostopno, je dosegla možnost standardne napake 0,097 in standardnega odklona 0,963 

(glej SPSS izpise v Prilogi 43). Tudi grafičen prikaz rezultatov je do sedaj najbližje normalni 

standardizirani porazdelitvi. Tako je ta trditev zabeležila povprečje odgovorov v vrednosti 

2,97, mediana in modus sta bila 3 (niti-niti). Popolno strinjanje s trditvijo je izkazalo le 3,0 % 

anketirancev, popolno nestrinjanje pa 5,1 %. Ne preseneča torej dejstvo, da se večina 

anketirancev (32,3 %) ni moglo odločiti v pravilnost/nepravilnost trditve in je obkrožilo 

vrednost 3 (niti-niti), 30,3 % jih je obkrožilo vrednost 4 (se strinjam) in 29,3 % vrednost 2 

(se ne strinjam). Na zastavljeno deveto trditev pa je odgovarjalo 99 % vprašanih, 1 % 

odgovorov je bilo manjkajočih. 

Naslednji dve trditvi sta spraševali po mesečnih zaslužkih mladega oziroma starega 

prebivalstva v občini Loška dolina. Prva trditev je spraševala, ali se anketiranci strinjajo, da 

mladi dobijo nižje povprečne zaslužke od njihovih starejših kolegov. Na vprašanje je 

odgovarjalo vseh sto anketirancev, ki so najpogostejše obkroževali vrednost 4 (se strinjam) 

(glej SPSS izpise v Prilogi 44). S trditvijo, da starejši dobivajo v povprečju višje plače se je 

strinjalo 52,0 % anketirancev, popolnoma se je strinjalo 12,0 % vprašanih. Veliko, kar 28,0 % 

je bilo tudi odgovorov, kjer so anketiranci obkrožili srednjo možnost (niti-niti). S trditvijo pa 

se v občini Loška dolina nebi strinjalo 9,0 % ljudi (6,0 % se ne strinja, 2,0 % se popolnoma ne 

strinja). Če pogledamo še grafično ponazoritev odgovorov na deseto vprašanje v primerjavi z 

normalno porazdelitvijo, lahko opazimo, da je povprečje (3,66) zopet pomaknjeno nekoliko v 

desno, standardna deviacija odgovorov pa je 0,844. Možnost standardne napake je 8,4 %. 

Naslednja, enajsta trditev pa je spraševala ravno nasprotno, saj se je glasila, da imajo mladi 

višje povprečne plače zaradi novih idej in višje izobraženosti. Povprečje odgovorov je bilo pri 

tej trditvi nižje (2,84), prav tako pa sta tudi mediana in modus dosegala vrednost 3 (niti-niti) 

(glej SPSS izpise v Prilogi 45). Iz tega lahko razberemo, da je največ, kar 52,5 % vprašanih v 

Likertovi merski lestvici obkrožilo vrednost 3 (niti-niti). S trditvijo, da mladi dobivajo zaradi 

višje izobrazbene ravni višje zaslužke, se ni strinjalo 18,2 % anketirancev, popolnoma se ni 
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strinjalo 10,1 % vprašanih. Zanimivo pa je, da bi se 16,2 % ljudi v občini Loška dolina 

strinjalo da na mesečne zaslužke vpliva višja izobrazba, 3,0 % pa bi se celo popolnoma 

strinjalo. Porazdelitev odgovorov oziroma standardni odklon enajste trditve je 0,923, 

standardna napaka pa 0,093. Na trditev je odgovarjalo 99 % vprašanih, 1 % odgovorov pa je 

ostal neodgovorjenih. 

Dvanajsta trditev je raziskovala naklonjenost mladih po samostojni poklicni poti in njihovi 

samozaposlitvi. Na trditev, mladi se težje odločajo za podjetništvo in samostojno poklicni pot 

kot starejši, je odgovarjalo vseh sto vprašanih, ki so največkrat obkrožili vrednost 3 (niti-niti) 

(glej SPSS izpise v Prilogi 46). Povprečje odgovorov je tako doseglo vrednost 3,11, kar ne 

preseneča, saj je kar 34,0 % anketirancev obkrožilo možnost niti-niti. Četrtina (25,0 %) 

anketirancev je obkrožila možnost se strinjam, petina (20,0 %) pa možnost se ne strinjam. 

Nekaj, 12,0 % je bilo tudi takih, ki so se s trditvijo popolnoma strinjali in 9,0 % takih, ki so 

trditvi popolnoma nasprotovali. Analiza anketnega vprašalnika nam je pokazala, da so bili 

vprašani dvanajste trditve najbližje normalni porazdelitvi odgovorov, tako standardizirano 

porazdelitev pa bi lahko posplošili tudi na celotno populacijo prebivalstva Loške doline. 

Statistični izračuni odgovorov na dvanajsto vprašanje so nam izkazali možnost standardne 

napake 0,114 in standardnega odklona 1,136. 

Na trinajsto trditev, da imajo starejši ljudje v povprečju višjo pripadnost svojemu podjetju kot 

mladi, je odgovarjalo le 98 % ljudi, 2 % odgovorov je ostalo neodgovorjenih (glej SPSS 

izpise v Prilogi 47). Analiza odgovorov in njihovi statistični izračuni so nam pokazali 

nekoliko večjo možnost standardne napake 0,116 in standardnega odklona 1,152. Iz 

grafičnega prikaza lahko vidimo, da je lega aritmetične sredine zopet pomaknjena nekoliko v 

desno, kar sovpada tudi s povprečnem odgovorov (3,95). Najmanj, 5,1 % anketirancev se z 

gornjo trditvijo popolnoma ne strinja, 10,2 % se jih ne strinja, 7,1 % pa je obkrožilo srednjo 

možnost niti-niti. Modus zastavljene trditve je dosegel vrednost 4 (se strinjam), zato je tudi 

največ vprašanih, 39,8  % v Likertovi lestvici obkrožilo omenjeno možnost. Veliko, 37,8 % je 

bilo tudi ljudi, ki se s trditvijo popolnoma strinjajo. 

Tudi na štirinajsto trditev, da so mlajši ljudje bolj inovativni kot starejši, ni odgovarjalo vseh 

sto anketirancev (glej SPSS izpise v Prilogi 48).Odgovor je podalo le 99 % vprašanih, 1 % 

odgovorov je ostalo neodgovorjenih. Največ ljudi, 36,4 %, se je s trditvijo strinjalo, 18,2 % se 

je celo popolnoma strinjalo. Da so iznajdljivejši predvsem starejši ljudje, pa je mnenja 16,2 % 

vprašanih, saj se z zgornjo trditvijo 9,1 % ne strinja in 7,1 % popolnoma ne strinja. Skoraj 

tretjina, 29,3 % anketirancev pa se ni moglo odločiti v pravilnost oziroma nepravilnost trditve, 

zato so raje obkrožili možnost niti-niti. Razpršenost odgovorov (torej standardni odklon) 

štirinajste trditve je bila 1,110, možnost standardne napake pa 0,112. Kljub temu, da sta 

mediana in modus dosegala vrednost 4 (se strinjam), je povprečje odgovorov doseglo 

vrednost 3,49. 
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Naslednja trditev, mladi so manj izkušeni v primerjavi s starejšimi, kar pa negativno vpliva na 

gospodarstvo, je preverjala predhodno trditev. Rezultati so nam pokazali, da je bila pri tej 

trditvi najpogosteje obkrožena možnost 3 (niti-niti), povprečje odgovorov pa je bilo 2,89 

(glej SPSS izpise v Prilogi 49). Možnost za standardno napako je bila nekoliko manjša 9,8 %, 

standardna deviacija pa 0,961. Anketni vprašalnik nam je pokazal, da bi se v občini Loška 

dolina 4,2 % ljudi z zgornjo trditvijo popolnoma strinjalo, 20,8 % bi se strinjalo, 41,7 % bi jih 

bilo neodločenih, 26,0 % se s trditvijo nebi strinjalo in 7,3 % se nebi popolnoma strinjalo. Če 

primerjamo dobljene odgovore z normalno porazdelitvijo lahko vidimo, da so rezultati 

petnajste trditve skoraj normalno, standardizirano porazdeljeni. Poleg tega smo ugotovili, da 

je na to trditev odgovarjalo le 96 % vprašanih, ostalih 4 % odgovorov je bilo manjkajočih. 

Na šestnajsto trditev, da se mladi težje zaposlijo v primerjavi s starejšimi, pa je odgovarjalo 

vseh sto vprašanih (glej SPSS izpise v Prilogi 50). Povprečje odgovorov je doseglo vrednost 

3,00 (niti-niti), taka je bila tudi mediana, modus pa je dosegel vrednost 2 (se ne strinjam). 

Analizirana trditev je zabeležila standardni odklon v vrednosti 1,128 in standardno napako v 

vrednosti 0,113. S trditvijo se je strinjalo 18,0 % vprašanih, 13,0 % celo popolnoma strinjalo. 

Kar 38,0 % prebivalstva pa je bilo mnenja, da mladi veljajo za bolj fleksibilnejšo delovno 

silo, zato dobijo zaposlitev tudi lažje kot njihovi starejši kolegi. Tako se 32,0 % vprašanih z 

zastavljeno trditvijo ni strinjalo, 6,0 % pa popolnoma ni strinjalo. Veliko, 31,0 % je bilo tudi 

takih, ki v svojo odločitev niso bili prepričani, zato so raje obkrožili srednjo možnost        

(niti-niti). 

Grafični prikaz odgovorov na sedemnajsto trditev pa nam je pokazal močno pomaknjenost v 

desno (glej SPSS izpise v Prilogi 51). Aritmetična sredina odgovorov je tako dosegla vrednost 

4,39, iz česar lahko sklepamo, da se večina prebivalcev občine Loška dolina strinja s trditvijo, 

da je v njihovem kraju premalo možnosti za zaposlitev mladih ljudi. To nakazuje tudi 

največkrat obkrožena možnost popolnoma se strinjam (modus 5). To možnost je obkrožilo kar 

57,6 % vprašanih, veliko (31,3 %) pa je obkrožilo tudi možnost se strinjam. Malo, vse skupaj 

11,1 % ljudi je v merski lestvici anketnega vprašalnika obkrožilo druge vrednosti. Statistične 

analize sedemnajste trditve so nam pokazale 0,910 možnost standardne napake in 0,901 

razpršenost odgovorov (standardni odklon). Na trditev je odgovarjalo 99 % vprašanih, 1 % 

odgovorov je bilo manjkajočih. 

Tudi odgovori na osemnajsto trditev so nam pokazali močno pomaknjenost v desno s 

povprečjem odgovorov na vrednosti 4,21 (glej SPSS izpise v Prilogi 52). Na trditev, mlajši 

ljudje so bolj naklonjeni dnevnim selitvam kot starejši, je večina občanov občine Loška dolina 

odgovorilo pritrdilno, zato sta tudi mediana in modus dosegla vrednost 4 (se strinjam). 

Možnost standardne napake je bila pri tem vprašanju nekoliko manjša 8,5 %, standardna 

deviacija pa 0,841. Da so dnevnim migracijam naklonjeni predvsem starejši, je bilo mnenja 

4,1 % vprašanih, saj so 3,1 % anketirancev na zgornjo trditev odgovorili se ne strinjam, 1,0 % 

popolnoma se ne strinjam. Pritrdilno pa je odgovorilo 43,3 % vprašanih, popolnoma pritrdilno 



 

96 

pa 41,2 %. Nekaj, 11,3 % ljudi pa je pri trditvi imelo tudi pomisleke o naklonjenosti mladih 

dnevnim migracijam, zato so raje obkrožili možnost 3 (niti-niti). Veljavnih odgovorov pri 

osemnajsti trditvi je bilo le 97 %, 3 % so bili manjkajoči. 

Naslednja, devetnajsta trditev pa je preverjala predhodno osemnajsto trditev. Da starejši ljudje 

težje sprejmejo zaposlitev izven kraja prebivališča v primerjavi z mlajšimi, se je strinjalo 

večina vprašanih ljudi, saj je bilo povprečje odgovorov 4,16 (glej SPSS izpise v Prilogi 53). 

Največ, 42,9 % anketirancev je obkrožilo možnost 5 (popolnoma se strinjam), 40,8 % 

vprašanih se je odločilo za možnost 4 (se strinjam) in 9,2 % ljudi pa za možnost 3 (niti-niti). 

Malo, le 7,2 % prebivalcev občine Loška dolina se strditvijo ne bi strinjalo, saj je 4,1 % 

vprašanih obkrožilo možnost 2 (se ne strinjam) in 3,1 % možnost 1 (popolnoma se ne 

strinjam). Mediana odgovorov je dosegla vrednost 5 (popolnoma se strinjam), modus pa 

vrednost 4 (se strinjam). Razpršenost odgovorov na devetnajsto trditev nam kaže standardna 

deviacija, kje je 0,971, možnost za standardno napako pa je 0,098. Na trditev je odgovorilo le 

98 anketirancev, 2 % odgovorov pa je ostalo neodgovorjenih. 

Dvajseti stavek je bil kratek in jedrnat. Da na mladih svet stoji se je strinjalo 35,0 % 

anketirancev, popolnoma strinjalo pa 40,0 % vprašanih (glej SPSS izpise v Prilogi 54). S 

trditvijo se ni strinjalo le 4,0 % ljudi, saj jih je 1,0 % obkrožilo možnost se ne strinjam in 

3,0 % možnost popolnoma se ne strinjam. V prihodnost mladih je dvomilo tudi več kot petina 

(21,0 %) vprašanih, ki je obkrožila možnost 3 (niti-niti). Kljub temu pa je bilo povprečje 

odgovorov 4,08, možnost standardne napake pa 0,096 . Zaključimo lahko, da večina 

prebivalcev občine Loška dolina verjame v prihodnost mladih, njihov nadaljnji gospodarski 

razvoj in boljšo ekonomsko blaginjo. Razpršenost oziroma standardni odklon odgovorov je 

bil 0,961, kjer je bila mediana 4 (se strinjam), modus pa 5 (popolnoma se strinjam). Na 

vprašanje je odgovorilo tudi vseh sto vprašanih ljudi. 

Predzadnja, enaindvajseta trditev je spraševala, ali so bolj izobraženi ljudje tudi bolj 

naklonjeni dnevnim migracijam. Na trditev je odgovorilo vseh sto vprašanih, neodgovorjenih 

odgovorov ni bilo (glej SPSS izpise v Prilogi 55). Največ anketirancev je pri reševanju ankete 

obkrožilo vrednost 4 (modus 4), saj se kar polovica (50,0 %) vprašanih strinja z zastavljeno 

trditvijo. Tretjina anketirancev (33,0 %) se je s trditvijo popolnoma strinjalo, 15 % pa je bilo 

tudi takih, ki v resničnost trditev ni bilo popolnoma prepričanih. Malo, le 2,0 % ljudi pa je 

trditvi nasprotovalo (1,0 % se ne strinjam, 1,0 % se popolnoma ne strinjam). Povprečje 

odgovorov je bilo 4,13, kar lahko razberemo tudi iz nekoliko v desno zamaknjenega 

histograma in normalne porazdelitve odgovorov. Statistični izračuni odgovorov na 

enaindvajseto vprašanje so nam izkazali možnost standardne napake 0,077 in standardnega 

odklona 0,774. 

Zadnja, dvaindvajseta trditev pa je preverjala peto trditev anketnega vprašalnika. Vprašanje, 

kako ocenjujete ekonomski razvoj v vašem kraju, je imela prav tako petstopenjsko Likertovo 

lestvico, kjer so lahko anketiranci odgovarjali z obkroževanjem vrednosti. Vrednost 1 je 
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predstavljala zelo slabo, vrednost 2 slabo, vrednost 3 niti-niti, vrednost 4 dobro in vrednost 5 

zelo dobro. Na vprašanje smo pridobili 98 % veljavnih odgovorov, 2 % sta bila manjkajoča 

(glej SPSS izpise v Prilogi 56). Mediana in modus sta dosegla vrednost 3 (niti-niti), povprečje 

odgovorov pa je bilo 2,77. Možnost standardne napake je bila 9,4 %, standardna deviacija pa 

0,928. Zelo dober ekonomski razvoj v Loški dolini je ocenilo le 5,1 % vprašanih, dober pa 

8,2 % anketirancev. Nad gospodarskim napredkom in ekonomsko blaginjo je bilo 10,2 % 

ljudi zelo razočaranih, 21,4 % pa je ocenilo trenuten razvoj kot slab. Več kot polovica, 55,1 % 

prebivalcev občine Loške dolina je menilo, da napredek v njihovem kraju ni ne v fazi rasti in 

ne v fazi upadanja. Če za primerjavo še enkrat pogledamo statistične izkaze pete trditve lahko 

ugotovimo, da nam dajejo podobne rezultate. Povprečje odgovorov pete trditve, ki je trdila, da 

je občina Loška dolina visoko razvit kraj z visoko ekonomsko blaginjo, je bilo 2,44, 

razpršenost odgovorov (standardni odklon) 0,942 in možnost statistične napake 9,5 %. Na 

podlagi tega lahko zaključimo, da so anketiranci vprašalnik izpolnjevali pozorno in temeljito. 

Za lažjo primerjavo in pregled vrednosti opisnih statistik po posameznih trditvah, smo 

pripravili še skupno preglednico 27 na naslednji strani, ki nam prikazuje izbrane vrednosti za 

vseh 22 trditev anketnega vprašalnika. 
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P
reglednica 27: P

ovzetek opisnih statistik celotnega anketnega vprašalnika 
Std. odklon 

0,961 

1,000 

0,879 

0,865 

0,942 

0,946 

0,941 

1,074 

0,963 

0,844 

0,923 

1,136 

1,152 

1,110 

0,961 

1,128 

0,901 

0,841 

0,971 

0,961 

0,774 

0,928 

Modus 

4 

4 

4 

4 

2 

4 

4 

5 

3 

4 

3 

3 

4 

4 

3 

3 

5 

4 

5 

5 

4 

3 

Mediana 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

2,00 

4,00 

4,00 

5,00 

3,00 

4,00 

3,00 

3,00 

4,00 

4,00 

3,00 

3,00 

5,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

3,00 

Std. napaka 

0,096 

0,101 

0,089 

0,086 

0,095 

0,095 

0,095 

0,107 

0,097 

0,084 

0,093 

0,114 

0,116 

0,112 

0,098 

0,113 

0,091 

0,085 

0,098 

0,096 

0,077 

0,094 

Povprečje 

3,84 

3,78 

4,03 

3,86 

2,44 

3,77 

4,15 

4,28 

2,97 

3,66 

2,84 

3,11 

3,95 

3,49 

2,89 

3,00 

4,39 

4,21 

4,16 

4,08 

4,13 

2,77 

Veljavno  N 

100 

98 

98 

100 

98 

99 

99 

100 

99 

100 

99 

100 

98 

99 

96 

100 

99 

97 

98 

100 

100 

98 

TRDITEV  

1. Staranje prebivalstva negativno vpliva na ekonomsko razvitost kraja. 
2. Število mladih prebivalcev pozitivno vpliva na zaposlenost in število podjetij 

v kraju. 
3. Število mladih prebivalcev v kraju vpliva na povpraševanje po 

izobraževanju. 
4. V mojem kraju prevladujejo starejši ljudje, njihovo  število pa se še 

povečuje. 

5. Moj kraj ocenjujem kot visoko razvit kraj z visoko ekonomsko blaginjo. 

6. V mojem kraju je razvito predvsem kmetijstvo, gozdarstvo ter industrijska 
dejavnost. 

7. Bolj kot je prebivalstvo staro, manj možnosti ima za dolgoročni razvoj. 

8. Danes se mladi izobražujejo več časa/dlje kot včasih. 

9. V mojem kraju je izobraževanje odraslih dovolj dostopno. 

10. Mladi dobijo nižje povprečne zaslužke od njihovih starejših kolegov. 

11. Mladi imajo višje povprečne plače, saj prinašajo nove ideje in so bolj 
izobraženi. 

12. Mladi se težje odločajo za podjetništvo in samostojno poklicno pot kot 
starejši. 

13. Starejši ljudje imajo v povprečju višjo pripadnost svojemu podjetju kot 
mladi. 

14. Mlajši ljudje so bolj inovativni kot starejši. 

15. Mladi so manj izkušeni v primerjavi s starejšimi, kar pa negativno vpliva na 
gospodarstvo. 

16. Mladi se težje zaposlijo v primerjavi s starejšimi. 

17. V mojem kraju je premalo možnosti zaposlitve za mlade ljudi. 

18. Mlajši ljudje so bolj naklonjeni dnevnim selitvam kot starejši. 

19. Starejši ljudje težje sprejmejo zaposlitev izven kraja svojega prebivališča v 
primerjavi z mlajšimi. 

20. Na mladih svet stoji. 

21. Bolj izobraženi ljudje so bolj naklonjeni dnevnim migracijam. 

22. Kako ocenjujete ekonomski razvoj v vašem kraju? 
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6 UGOTOVITVE  

Hiter razvoj medicine, podaljševanje življenjske dobe prebivalstva in kasnejše odločanje za 

družino, skupaj s padanjem rodnosti, nas privede do soočanja s problemom staranja 

prebivalstva, ki predstavlja enega pomembnejših ekonomskih in socialnih izzivov v 

prihodnosti. Trend zniževanja rodnosti pod mejo, ki ne zagotavlja več enostavne reprodukcije 

prebivalstva ter zniževanja umrljivosti, ne zaznavamo le v Sloveniji, temveč v celotni Evropi 

in tudi vseh državah razvitega sveta. Staranje populacije vpliva na zmanjševanje razmerja 

med aktivnim prebivalstvom in upokojenci, kar že predstavlja velik pritisk na javne finance, v 

prihodnosti pa bo ta pritisk še večji. Manj številčno in bolj staro aktivno prebivalstvo, bo 

zaradi nižje povprečne produktivnosti ustvarilo manj, to bo vplivalo na nižji bruto domači 

proizvod, kar bo znižalo ekonomsko blagostanje celotnega prebivalstva in hkrati tudi 

življenjski standard posameznikov. Starejše vzdrževano prebivalstvo bo lahko vse manj 

računalo na medgeneracijsko solidarnost aktivnih, saj razmerje med starejšimi vzdrževanimi 

in aktivnimi prebivalci tega ne bo več dolgoročno vzdržalo. Demografska gibanja namreč 

vodijo v zmanjševanje števila aktivnega prebivalstva in v rast števila upokojencev, kar je tudi 

posledica prezgodnjega upokojevanja in pozne vključitve mladih na trg dela. Nastale 

demografske spremembe vplivajo na celoten gospodarski sistem, zlasti pa na trg dela, zato 

bodo potrebne fleksibilnejše oblike zaposlovanja tudi ranljivejših skupin prebivalstva.  

Naše raziskave so pokazale, da staranje prebivalstva, ki je posledica značilnih demografskih 

sprememb, vpliva na ekonomsko blaginjo prebivalstva v Sloveniji. Ekonomsko blaginjo 

prebivalstva pa smo opazovali predvsem s pomočjo kazalnikov, kot so stopnja registrirane 

brezposelnosti, višina izobrazbene ravni prebivalstva, višina povprečne mesečne (neto) plače 

in število podjetij na 100 prebivalcev. Predpostavili smo, da višja stopnja registrirane 

brezposelnosti, nižja izobrazbena raven, nižja povprečna mesečna plača in nižje število 

podjetij na 100 prebivalcev, pomenijo tudi nižjo ekonomsko blagostanje prebivalcev. 

Podobno pa smo na drugi strani staranje prebivalstva merili s pomočjo povprečne starosti 

slovenskega prebivalstva, indeksa staranja, naravnega prirastka, selitvenega prirastka in 

deleža mladega oziroma starega prebivalstva po opazovanih enotah. Pri tem smo pri 

naravnem in selitvenem prirastu predpostavili, da je višji naravni prirast značilen predvsem za 

mlada prebivalstva, podobno pa tudi selitveni prirast predstavlja predvsem neto migracije 

mladih ljudi, ki so po raziskavah bolj naklonjeni migracijam. Tako višja povprečna starost, 

višji indeks staranja, nižji naravni in selitveni prirast, višji delež starega ter nižji delež 

mladega prebivalstva pomenijo višjo starost prebivalstva. Poleg demografskih kazalnikov pa 

smo v analize vključili še kontrolne spremenljivke. Tako smo s pomočjo velikosti občine, 

prisotnostjo univerze in številom podjetij opazovali spremembe predznakov kazalnikov 

staranja na ekonomsko blaginjo. Kljub vključenim kontrolnim indikatorjem smo dokazali, da 

staranje prebivalstva negativno vpliva na ekonomsko blaginjo v Sloveniji. 
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Na podlagi izvedenih raziskav smo pri preverjanju prve hipoteze ugotovili, da ima starostna 

struktura prebivalstva pomemben vpliv na stopnjo registrirane brezposelnosti v Sloveniji. Na 

podlagi rezultatov regresijske analize smo ugotovili, da z naraščanjem indeksa staranja in 

povprečne starosti slovenskega prebivalstva, narašča tudi stopnja registrirane brezposelnosti 

po opazovanih občinah. Potrdimo torej lahko prvo hipotezo, da je večji odstotek starejših v 

starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji pozitivno povezan s stopnjo registrirane 

brezposelnosti. Višja stopnja brezposelnosti pa seveda pomeni nižjo ekonomsko blaginjo. 

Naše empirične ugotovitve so skladne tudi z večino dosedanjih raziskav, ki omenjajo težje 

zaposlovanje starejšega prebivalstva, zaradi njihove manjše prilagodljivosti ter zaradi v 

povprečju nižje formalne izobrazbe v primerjavi z mlajšimi.  

Raziskovanje druge hipoteze nam je pokazalo, da izobrazbena raven s starostjo prebivalstva 

pada. To nam najprej potrjujejo negativne vrednosti korelacijskih koeficientov med deležem 

starih prebivalcev ter deležem prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo. Z 

višanjem starosti starega prebivalstva so vrednosti negativnih korelacijskih koeficientov 

vedno višje, kar kaže na vedno močnejšo negativno povezanost med starostjo prebivalstva in 

izobrazbeno ravnijo prebivalstva. To ugotovitev so nam potrdili tudi rezultati regresijske 

analize deleža prebivalcev z dokončano višješolsko in visokošolsko izobrazbo v odvisnosti od 

povprečne starosti oziroma indeksa staranja po občinah. Regresijski modeli so nam pokazali, 

da z naraščanjem povprečne starosti in indeksa staranja, pada delež prebivalcev z višješolsko 

ali visokošolsko izobrazbo. Drugo hipotezo, da je večji odstotek starejših v starostni strukturi 

prebivalstva v Sloveniji negativno povezan z višino izobrazbene ravni prebivalstva, lahko 

torej potrdimo. Nižja izobrazbena raven prebivalstva pa pomeni nižjo ekonomsko blaginjo. 

Analize s kontrolnimi spremenljivkami pa so nam pokazale še, da večje število podjetij in 

večje število prebivalstva po občinah, pozitivno delujeta na izobrazbeno raven. Zaradi zahtev 

gospodarstva podjetja iščejo vedno bolj izobražen kader, v večjih občinah pa je več 

izobraženega kadra, boljša dostopnost do izobraževalnih ustanov in tudi relativno več podjetij. 

Kljub temu, da po naših analizah druge hipoteze sodijo starejši ljudje med manj izobraženo 

prebivalstvo, pa še vedno velja, da so starejši del človeškega kapitala, ki je premalo 

izkoriščen. Dominkuš (2006, 19) je zapisal, da nam številni pozitivni zgledi kažejo, da aktivna 

in angažirana starejša generacija lahko uspešno pripomore k trajnostnem razvoju družbe in v 

določenem delu razbremeni mlajšo in srednjo generacijo teže skrbi za starejše. Zaradi manjše 

izobraženosti starejših in večje zastarelosti njihovih znanj pa je še posebej pomembno, da se 

tudi starejši neprenehoma učijo in izobražujejo zato, da se lahko prilagajajo svetu okoli sebe. 

Kot poudarjajo tudi drugi raziskovalci (Fideisen 2011, 19 – 20; Malačič 2008b, 796; Čepar in 

Bojnec 2007, 39 - 41) morajo biti starejši v starajoči se družbi izobraženi in se morajo 

izobraževati, kajti ni družbe, ki bi si lahko privoščila starejše, ki bi se nehali izobraževati. To 

bi osiromašilo starejše in vse druge generacije, saj se znanje starejših pretaka na mlajše 

generacije.  
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Raziskava povezana s tretjo hipotezo iz teoretičnega vidika analize dosedanjih raziskav vodi 

do dvojnih zaključkov. Staranje prebivalstva namreč po eni strani povprečno plačo znižuje, po 

drugi strani pa jo zvišuje zaradi daljše delovne dobe, ki pomeni več delovnih izkušenj in več 

napredovanj od svojih mlajših kolegov. Kljub teoretični razdvojenosti pa je naša empirična 

raziskava po slovenskih občinah pokazala, da staranje prebivalstva predvsem znižuje mesečno 

neto plačila in negativno vpliva na višino mesečnih zaslužkov. To pa bi lahko pojasnili z nižjo 

produktivnosti starejših in njihovo nižjo izobraženostjo od svojih mlajših sodelavcev, z 

njihovo daljšo in bolj pogosto bolniško odsotnostjo, manjšo inovativnostjo, slabšo 

ustvarjalnostjo, manjšo naklonjenostjo migracijam in z nižjo sposobnostjo prilagajanja novim 

razmeram. V skladu z rezultati regresijske analize ob dvigovanju povprečne starosti 

prebivalcev, povprečna mesečna neto plača po občinah pada. Tudi regresijska analiza, ki 

vključuje vpliv naravnega in selitvenega prirasta na povprečno mesečno neto plačo, nas je 

pripeljala do podobnih ugotovitev. Povprečna mesečna neto plača je namreč manjša, če je 

naravni ali pa selitveni prirast manjši. Pri tem smo predpostavljali, da višji selitveni prirast 

predstavlja predvsem priselitve mladih ljudi, kar vpliva na pomladitev prebivalstva. Podobno 

velja tudi za naravni prirast, saj njegove višje vrednosti vodijo v pomlajevanje prebivalstva. 

Tako lahko predpostavljamo, da z manjšim (lahko tudi negativnim) naravnim in selitvenim 

prirastom, narašča delež starejšega prebivalstva, s tem pa pada tudi povprečna mesečna neto 

plača. Analize s kontrolnimi spremenljivkami so nam pokazale njihovo statistično 

neznačilnost, zato smo sloneli na interpretacijah bivariatnih regresij. Tako lahko potrdimo tudi 

tretjo hipotezo, da je višji odstotek starejših v starostni strukturi prebivalstva v Sloveniji 

negativno povezan z višino povprečne mesečne neto plače. Nižja povprečna mesečna neto 

plača pa pomeni nižjo raven ekonomske blaginje.  

Analiza povezana s preverjanjem četrte hipoteze nam je omogočila potrditev naših 

predvidevanj, da staranje prebivalstva negativno vpliva na gospodarski napredek in 

ekonomski razvoj. Ugotovili smo, da z naraščanjem povprečne starosti prebivalstva, s 

padanjem selitvenega prirastka in z negativnim naravnim prirastom, pada tudi število podjetij 

(na 100 prebivalcev) po opazovanih občinah. Pri tem pa je potrebno omeniti, da s staranjem 

prebivalstva ne pada le število podjetij, temveč se spreminja tudi struktura gospodarstva po 

dejavnostih (Malačič 2008b, 796). S spreminjanjem demografskih struktur se spreminjajo tudi 

lastnosti populacije, s tem pa pride tudi do sprememb povpraševanja po drugačnih storitvah in 

proizvodih (npr. zdravstvene in institucionalne storitve). Starejši ljudje imajo namreč 

drugačne potrebe kot mlajši ljudje. Kot smo že ugotovili, proces staranja prinaša nižjo 

produktivnost, nižjo raven izobrazbe prebivalstva, nižjo inovativnost in slabše prilagajanje 

potrebam na trgu, kar se kaže očitno tudi v manjši podjetniški dejavnosti, le to pa ne omogoča 

dolgoročnega ekonomskega razvoja. Četrto hipotezo, da je večji odstotek starejših v starostni 

strukturi prebivalstva v Sloveniji negativno povezan s številom podjetij na 100 prebivalcev, 

lahko potrdimo. Hkrati pa še enkrat spomnimo, da po predpostavki manjša podjetniška 

aktivnost pomeni manjšo ekonomsko blaginjo. Tudi kontrolna spremenljivka velikosti občine 

nam je pokazala, da večje število ljudi pozitivno vpliva na podjetništvo in s tem število 
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podjetij. V večjih občinah je prebivalstvu bolj dostopno izobraževanje, zato je bolj razvita 

podjetniška dejavnost in s tem tudi večja ekonomska blaginja. 

Temeljno tezo magistrske naloge smo zaključili na podlagi rezultatov dveh dodatnih 

multivariatnih regresij, kljub temu, da bi lahko končne ugotovitve povzeli že na podlagi analiz 

bivariatnih regresij v okviru posameznih hipotez. Analiza prve in druge hipoteze nam je 

pokazala, da naraščanje indeksa staranja in povprečne starosti slovenskega prebivalstva 

negativno vplivata na stopnjo registrirane brezposelnosti in na delež oseb z 

višješolsko/visokošolsko izobrazbo. Stopnja brezposelnosti, skupaj z nivojem izobrazbene 

sestave, pa preko trga dela in stopnje inovativnosti vplivata na raven ekonomske blaginje. 

Tudi tretja in četrta hipoteza sta nam dokazali negativen vpliv povprečne starosti prebivalstva 

na število podjetij in višino povprečnih mesečnih neto plač. Demografska kazalnika skupnega 

selitvenega prirasta in naravnega prirasta pa sta pokazala pozitiven vpliv na raven ekonomske 

blaginje. Na podlagi vseh omenjenih ugotovitev lahko že sedaj potrdimo temeljno tezo, da 

staranje prebivalstva negativno vpliva na ekonomsko blaginjo v Sloveniji. Omenjeni 

multivariatni regresijski analizi za neposredno preverjanje temeljne teze so nam naše 

ugotovitve le še dodatno potrdile. Ugotovili smo, da staranje prebivalstva res negativno vpliva 

na ekonomsko blaginjo posameznikov, saj se ob nižjem selitvenem prirastu, negativnem 

naravnem prirastu in povečanem deležu starega prebivalstva (starega 65 let ali več), delež 

visoko ali višje izobraženih ljudi zmanjša. Nizko izobraženo je predvsem starejše 

prebivalstvo, zato bo v prihodnosti nujno spremeniti odnos starejših do izobraževanja. Stopnja 

izobraženosti prebivalstva pa vpliva tudi na nacionalno ekonomsko aktivnost, ta pa 

posledično na število podjetij. Multipla regresijska analiza za preverjanje temeljne teze nam je 

še pokazala, da se število podjetij (na 100 prebivalcev) zniža, ob znižanju selitvenega 

prirastka in povišanju povprečne starosti ljudi. Analize s kontrolnimi spremenljivkami nam 

niso dale dodatnih novih uporabnih rezultatov, saj so man modeli izkazovali njihovo 

statistično neznačilnost. 

Temeljno tezo, da staranje prebivalstva negativno vpliva na ekonomsko blaginjo, smo želeli 

še posebej preveriti tudi v občini Loška dolina, zato smo poleg regresijske analize, uporabili 

tudi metodo anketnega vprašalnika. Anketirali smo občane Loške doline, pri čemer smo želeli 

ugotoviti predvsem njihovo subjektivno mnenje o vplivu demografskih sprememb na 

gospodarski razvoj oziroma ekonomsko blagostanje v občini Loška dolina. Občane občine 

Loška dolina smo spraševali po njihovem mnenju o negativnem vplivu staranja prebivalstva 

na ekonomsko blaginjo. Na podlagi rezultatov ankete smo ugotovili, da večina vprašanih 

meni, da se prebivalstvo v njihovem kraju stara, kar negativno vpliva na inovativnost, 

produktivnost, izobrazbeno raven, migracije, podjetništvo in samozaposlovanje, na 

brezposelnost in trg dela, na povprečne mesečne zaslužke, na dolgoročni razvoj in posledično 

na raven ekonomskega napredka kraja. Tako lahko tudi izvedena anketa v Loški dolini 

predstavlja dodatni argument za potrditev temeljne teze, da staranje prebivalstva negativno 
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vpliva na ekonomsko blaginjo ljudi. Rezultati anketnega vprašalnika ne odstopajo veliko od 

že predstavljenih teoretičnih ugotovitev različnih avtorjev. 

Skozi obe kvantitativni metodi smo dosegli glavni namen magistrske naloge, ki je bil povezati 

spremembe demografskih struktur s kazalniki ekonomske blaginje. Trenutni trendi in 

negativni demografski vplivi kažejo slabosti staranja prebivalstva, ki neizogibno vplivajo na 

ekonomsko in gospodarsko okolje, ki bodo zahtevale spremembe in prilagajanja, zlasti pa 

načrtovano in nadzorovano urejanje trga dela. Rezultati izvedenih raziskav so lahko deloma 

uporabni tudi kot pripomoček pri napovedovanju razvoja ekonomske blaginje v prihodnosti in 

izogibanju negativnim demografskim vplivom. 
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7  SKLEP 

Staranje prebivalstva predstavlja nevarnost za blaginjo in kakovost življenja. Njegov 

negativen vpliv se najbolj izkazuje prav na področju ekonomske blaginje, saj trenutne 

demografske spremembe napovedujejo stagnacijo oziroma zmanjšano ekonomsko aktivnost 

nacionalnih gospodarstev, zmanjšano produktivnost, manjšo inovativnost, počasnejše 

tehnološke spremembe in slabšo mobilnost delovne sile. 

Skozi raziskave v empiričnem delu magistrske naloge smo prišli do ugotovitev, ki so nam 

omogočale potrditev temeljne teze in ostalih hipotez ter sprejem zaključka, da staranje 

prebivalstva res negativno vpliva na ekonomsko blaginjo. Naraščanje starega prebivalstva in 

upad mladega prebivalstva bo v prihodnosti zahteval ekonomske spremembe in prilagoditve 

na mnogih področjih. Nekaterim od teh, kot je na primer reforma pokojninskega sistema, pa 

smo že lahko priča. Do podobnih zaključkov kot regresijska analiza, nas je privedla tudi 

analiza anketnega vprašalnika.  

Dobljene rezultate raziskovanja bi lahko uporabili kot pripomoček za vodenje ekonomske 

politike. Ugotovitve namreč kažejo, da demografska politika pomembno vpliva na 

ekonomsko politiko, kar pomeni, da je lahko pravilno vodenje demografske politike tudi 

orodje za vodenje širše ekonomske politike.  

Glavni izvirni znanstveni prispevek magistrske naloge so konkretne ugotovitve smeri in moči 

vpliva staranja prebivalstva na ekonomsko blaginjo na primeru vseh 210 slovenskih občin. 

Empirične ugotovitve smo izpeljali iz rezultatov regresijske analize transverzalnih podatkov 

ter jih še dodatno podkrepili in osvetlili z rezultati analize anketnega vprašalnika med 

prebivalci občine Loška dolina.  

Pričujočo raziskavo bi lahko v prihodnjih nadaljnjih raziskavah razširili še na druga evropska 

in svetovna gospodarstva ter v analizo vključili podatke za celo Evropsko unijo. S tem bi 

pridobili večjo pojasnjevalno moč analize ter izboljšali veljavnost raziskav.  Raziskavo bi v 

prihodnje lahko dodatno obogatili še s kazalniki, ki merijo tudi druga področja blaginje in ne 

le ekonomske blaginje (npr. stanovanjske razmere, dostop do zdravstva, ipd.) ter poleg 

kvantitativne metodologije vključili tudi kvalitativni pristop. Zanimiva bi bila tudi primerjalna 

analiza med različnimi državami ter spremljanje trenda vpliva kazalnikov staranja 

prebivalstva na ekonomsko blaginjo v daljšem časovnem obdobju. 
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Priloga 1: Podatki o povprečnih starostih prebivalstva po občinah v letu 2009             
(vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina Povprečna starost (leta) Klasifikacija prebivalstva 

1. Gorenja vas - Poljane 36,85 Relativno mlado prebivalstvo 

2. Benedikt 37,15 Relativno mlado prebivalstvo 

3. Komenda 37,5 Relativno mlado prebivalstvo 

4. Moravče 37,5 Relativno mlado prebivalstvo 

5. Škocjan 37,55 Relativno mlado prebivalstvo 

6. Lukovica 37,95 Relativno mlado prebivalstvo 

7. Vodice 38,1 Relativno mlado prebivalstvo 

8. Dol pri Ljubljani 38,15 Relativno mlado prebivalstvo 

9. Grosuplje 38,15 Relativno mlado prebivalstvo 

10. Logatec 38,35 Relativno mlado prebivalstvo 

11. Železniki 38,45 Relativno mlado prebivalstvo 

12. Zavrč 38,5 Relativno mlado prebivalstvo 

13. Cerklje na Gorenjskem 38,6 Relativno mlado prebivalstvo 

14. Škofljica 38,6 Relativno mlado prebivalstvo 

15. Mirna Peč 38,65 Relativno mlado prebivalstvo 

16. Šenčur 38,7 Relativno mlado prebivalstvo 

17. Ivančna Gorica 38,75 Relativno mlado prebivalstvo 

18. 

Sveti Andraž v  

Slovenskih goricah 38,85 Relativno mlado prebivalstvo 

19. Zreče 38,85 Relativno mlado prebivalstvo 

20. Dobrova - Polhov Gradec 38,9 Relativno mlado prebivalstvo 

21. Domžale 39,05 Relativno mlado prebivalstvo 

22. Brezovica 39,1 Relativno mlado prebivalstvo 

23. Šentjernej 39,1 Relativno mlado prebivalstvo 

24. Trnovska vas 39,1 Relativno mlado prebivalstvo 

25. Trzin 39,2 Relativno mlado prebivalstvo 

26. Žužemberk 39,2 Relativno mlado prebivalstvo 

27. Dornava 39,3 Relativno mlado prebivalstvo 

28. Ig 39,4 Relativno mlado prebivalstvo 

29. Trebnje 39,45 Relativno mlado prebivalstvo 

30. Juršinci 39,5 Relativno mlado prebivalstvo 

31. Rogatec 39,5 Relativno mlado prebivalstvo 

32. Horjul 39,55 Relativno mlado prebivalstvo 

33. Kamnik 39,55 Relativno mlado prebivalstvo 

34. Slovenske Konjice 39,55 Relativno mlado prebivalstvo 

35. Naklo 39,6 Relativno mlado prebivalstvo 
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36. Vitanje 39,7 Relativno mlado prebivalstvo 

37. Vrhnika 39,7 Relativno mlado prebivalstvo 

38. Cerkvenjak 39,75 Relativno mlado prebivalstvo 

39. Destrnik 39,75 Relativno mlado prebivalstvo 

40. Škofja Loka 39,75 Relativno mlado prebivalstvo 

41. Mislinja 39,8 Relativno mlado prebivalstvo 

42. Rogaška Slatina 39,85 Relativno mlado prebivalstvo 

43. Žiri 39,85 Relativno mlado prebivalstvo 

44. Straža 39,85 Relativno mlado prebivalstvo 

45. Sveta Ana 39,85 Relativno mlado prebivalstvo 

46. Dobrna 39,9 Relativno mlado prebivalstvo 

47. Litija 39,9 Relativno mlado prebivalstvo 

48. Ribnica 39,9 Relativno mlado prebivalstvo 

49. 

Sveti Jurij v  

Slovenskih goricah 39,9 Relativno mlado prebivalstvo 

50. Novo mesto 39,95 Relativno mlado prebivalstvo 

51. Mengeš 40 Relativno staro prebivalstvo 

52. Oplotnica 40 Relativno staro prebivalstvo 

53. Šmartno pri Litiji 40,05 Relativno staro prebivalstvo 

54. Velenje 40,05 Relativno staro prebivalstvo 

55. Duplek 40,15 Relativno staro prebivalstvo 

56. Gorišnica 40,15 Relativno staro prebivalstvo 

57. Slovenska Bistrica 40,15 Relativno staro prebivalstvo 

58. Šentjur 40,15 Relativno staro prebivalstvo 

59. Šentrupert 40,15 Relativno staro prebivalstvo 

60. Šmarješke Toplice 40,15 Relativno staro prebivalstvo 

61. Dolenjske Toplice 40,2 Relativno staro prebivalstvo 

62. Slovenj Gradec 40,2 Relativno staro prebivalstvo 

63. Šmartno ob Paki 40,2 Relativno staro prebivalstvo 

64. Šoštanj 40,2 Relativno staro prebivalstvo 

65. Odranci 40,25 Relativno staro prebivalstvo 

66. Dobje 40,3 Relativno staro prebivalstvo 

67. Mozirje 40,3 Relativno staro prebivalstvo 

68. Vipava 40,3 Relativno staro prebivalstvo 

69. Borovnica 40,35 Relativno staro prebivalstvo 

70. 

Sveta Trojica v  

Slovenskih goricah 40,35 Relativno staro prebivalstvo 

71. Vuzenica 40,35 Relativno staro prebivalstvo 

72. Muta 40,45 Relativno staro prebivalstvo 
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73. Črenšovci 40,5 Relativno staro prebivalstvo 

74. Vransko 40,5 Relativno staro prebivalstvo 

75. Mokronog - Trebelno 40,55 Relativno staro prebivalstvo 

76. Šmarje pri Jelšah 40,55 Relativno staro prebivalstvo 

77. Turnišče 40,55 Relativno staro prebivalstvo 

78. Sveti Tomaž 40,6 Relativno staro prebivalstvo 

79. Videm 40,65 Relativno staro prebivalstvo 

80. Beltinci 40,75 Relativno staro prebivalstvo 

81. Nazarje 40,75 Relativno staro prebivalstvo 

82. Kranj 40,8 Relativno staro prebivalstvo 

83. Ljubno 40,8 Relativno staro prebivalstvo 

84. Log - Dragomer 40,8 Relativno staro prebivalstvo 

85. Vojnik 40,8 Relativno staro prebivalstvo 

86. Ajdovščina 40,85 Relativno staro prebivalstvo 

87. Postojna 40,85 Relativno staro prebivalstvo 

88. Rogašovci 40,85 Relativno staro prebivalstvo 

89. Velike Lašče 40,85 Relativno staro prebivalstvo 

90. Šentilj 40,9 Relativno staro prebivalstvo 

91. Markovci 40,95 Relativno staro prebivalstvo 

92. Radlje ob Dravi 40,95 Relativno staro prebivalstvo 

93. Gorje 41 Relativno staro prebivalstvo 

94. Kungota 41 Relativno staro prebivalstvo 

95. Podčetrtek 41 Relativno staro prebivalstvo 

96. Tišina 41 Relativno staro prebivalstvo 

97. Cerknica 41,05 Relativno staro prebivalstvo 

98. Krško 41,05 Relativno staro prebivalstvo 

99. Kuzma 41,05 Relativno staro prebivalstvo 

100. Metlika 41,05 Relativno staro prebivalstvo 

101. Dobrepolje 41,1 Relativno staro prebivalstvo 

102. Kostanjevica na Krki 41,1 Relativno staro prebivalstvo 

103. Semič 41,1 Relativno staro prebivalstvo 

104. Tabor 41,1 Relativno staro prebivalstvo 

105. Braslovče 41,15 Relativno staro prebivalstvo 

106. Pivka 41,15 Relativno staro prebivalstvo 

107. Polzela 41,25 Relativno staro prebivalstvo 

108. Rečica ob Savinji 41,25 Relativno staro prebivalstvo 

109. Sveti Jurij 41,25 Relativno staro prebivalstvo 

110. Razkrižje 41,3 Relativno staro prebivalstvo 

111. Zagorje ob Savi 41,3 Relativno staro prebivalstvo 
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112. Rače - Fram 41,35 Relativno staro prebivalstvo 

113. Tržič 41,35 Relativno staro prebivalstvo 

114. Žalec 41,35 Relativno staro prebivalstvo 

115. Prebold 41,4 Relativno staro prebivalstvo 

116. Selnica ob Dravi 41,4 Relativno staro prebivalstvo 

117. Črnomelj 41,45 Relativno staro prebivalstvo 

118. Dravograd 41,45 Relativno staro prebivalstvo 

119. Jesenice 41,45 Relativno staro prebivalstvo 

120. Lenart 41,45 Relativno staro prebivalstvo 

121. Luče 41,45 Relativno staro prebivalstvo 

122. Žetale 41,45 Relativno staro prebivalstvo 

123. Loška dolina 41,5 Relativno staro prebivalstvo 

124. Majšperk 41,5 Relativno staro prebivalstvo 

125. Medvode 41,5 Relativno staro prebivalstvo 

126. Ravne na Koroškem 41,5 Relativno staro prebivalstvo 

127. Makole 41,55 Relativno staro prebivalstvo 

128. Ribnica na Pohorju 41,55 Relativno staro prebivalstvo 

129. Cerkno 41,6 Relativno staro prebivalstvo 

130. Starše 41,6 Relativno staro prebivalstvo 

131. Radeče 41,65 Relativno staro prebivalstvo 

132. Apače 41,65 Relativno staro prebivalstvo 

133. Podlehnik 41,65 Relativno staro prebivalstvo 

134. Bistrica ob Sotli 41,7 Relativno staro prebivalstvo 

135. Kočevje 41,7 Relativno staro prebivalstvo 

136. Ormož 41,7 Relativno staro prebivalstvo 

137. Sodražica 41,7 Relativno staro prebivalstvo 

138. Velika Polana 41,7 Relativno staro prebivalstvo 

139. Cankova 41,75 Relativno staro prebivalstvo 

140. Hajdina 41,8 Relativno staro prebivalstvo 

141. Hoče - Slivnica 41,8 Relativno staro prebivalstvo 

142. Ljubljana 41,8 Relativno staro prebivalstvo 

143. Preddvor 41,8 Relativno staro prebivalstvo 

144. Lovrenc na Pohorju 41,85 Relativno staro prebivalstvo 

145. Sevnica 41,85 Relativno staro prebivalstvo 

146. Cirkulane 41,85 Relativno staro prebivalstvo 

147. Jezersko 41,9 Relativno staro prebivalstvo 

148. Kidričevo 41,9 Relativno staro prebivalstvo 

149. Laško 41,9 Relativno staro prebivalstvo 

150. Ruše 41,9 Relativno staro prebivalstvo 
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151. Kozje 41,95 Relativno staro prebivalstvo 

152. Gornja Radgona 42 Relativno staro prebivalstvo 

153. Podvelka 42,05 Relativno staro prebivalstvo 

154. Štore 42,05 Relativno staro prebivalstvo 

155. Celje 42,1 Relativno staro prebivalstvo 

156. Ljutomer 42,1 Relativno staro prebivalstvo 

157. Radovljica 42,1 Relativno staro prebivalstvo 

158. 

Miklavž na Dravskem 

polju 42,15 Relativno staro prebivalstvo 

159. Pesnica 42,15 Relativno staro prebivalstvo 

160. Veržej 42,15 Relativno staro prebivalstvo 

161. Žirovnica 42,15 Relativno staro prebivalstvo 

162. Koper/Capodistria 42,3 Relativno staro prebivalstvo 

163. Črna na Koroškem 42,35 Relativno staro prebivalstvo 

164. Ptuj 42,35 Relativno staro prebivalstvo 

165. Loški Potok 42,55 Relativno staro prebivalstvo 

166. Brda 42,6 Relativno staro prebivalstvo 

167. Idrija 42,6 Relativno staro prebivalstvo 

168. Izola/Isola 42,6 Relativno staro prebivalstvo 

169. Miren - Kostanjevica 42,6 Relativno staro prebivalstvo 

170. Puconci 42,6 Relativno staro prebivalstvo 

171. Prevalje 42,8 Relativno staro prebivalstvo 

172. Solčava 42,8 Relativno staro prebivalstvo 

173. Kobilje 42,85 Relativno staro prebivalstvo 

174. Bohinj 42,85 Relativno staro prebivalstvo 

175. Radenci 42,85 Relativno staro prebivalstvo 

176. Bled 42,95 Relativno staro prebivalstvo 

177. Brežice 42,95 Relativno staro prebivalstvo 

178. Murska Sobota 42,95 Relativno staro prebivalstvo 

179. Divača 43,1 Relativno staro prebivalstvo 

180. Dobrovnik/Dobronak 43,1 Relativno staro prebivalstvo 

181. Križevci 43,1 Relativno staro prebivalstvo 

182. Nova Gorica 43,1 Relativno staro prebivalstvo 

183. Sežana 43,1 Relativno staro prebivalstvo 

184. Središče ob Dravi 43,1 Relativno staro prebivalstvo 

185. Šempeter - Vrtojba 43,1 Relativno staro prebivalstvo 

186. Bloke 43,15 Relativno staro prebivalstvo 

187. Komen 43,15 Relativno staro prebivalstvo 

188. Hrastnik 43,2 Relativno staro prebivalstvo 
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189. Hrpelje - Kozina 43,2 Relativno staro prebivalstvo 

190. Mežica 43,25 Relativno staro prebivalstvo 

191. Renče - Vogrsko 43,25 Relativno staro prebivalstvo 

192. Piran/Pirano 43,35 Relativno staro prebivalstvo 

193. Trbovlje 43,35 Relativno staro prebivalstvo 

194. Kanal 43,4 Relativno staro prebivalstvo 

195. Poljčane 43,4 Relativno staro prebivalstvo 

196. Moravske Toplice 43,45 Relativno staro prebivalstvo 

197. Maribor 43,55 Relativno staro prebivalstvo 

198. Grad 43,7 Relativno staro prebivalstvo 

199. Ilirska Bistrica 43,75 Relativno staro prebivalstvo 

200. Tolmin 43,75 Relativno staro prebivalstvo 

201. Gornji Grad 43,85 Relativno staro prebivalstvo 

202. Kranjska Gora 43,85 Relativno staro prebivalstvo 

203. Kobarid 44,05 Relativno staro prebivalstvo 

204. Lendava/Lendva 44,05 Relativno staro prebivalstvo 

205. Hodoš/Hodos 44,5 Relativno staro prebivalstvo 

206. Bovec 44,75 Relativno staro prebivalstvo 

207. Gornji Petrovci 45,5 Relativno staro prebivalstvo 

208. Šalovci 45,65 Relativno staro prebivalstvo 

209. Kostel 48,3 Relativno staro prebivalstvo 

210. Osilnica 49 Relativno staro prebivalstvo 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Povprečna starost 210 36 49 40,72 0,125 1,804 3,256 

Veljavno število 

N  

210 
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Priloga 2: Podatki o povprečnih indeksih staranja po občinah v letu 2009                           
(vir: SURS 2011) 

Zap. Št. Občina Indeks staranja Klasifikacija prebivalstva 

1.  Benedikt 65,4 Relativno mlado prebivalstvo 

2.  Moravče 67,6 Relativno mlado prebivalstvo 

3.  Gorenja vas - Poljane 68 Relativno mlado prebivalstvo 

4.  Komenda 68,7 Relativno mlado prebivalstvo 

5.  Škocjan 68,9 Relativno mlado prebivalstvo 

6.  Dol pri Ljubljani 69,85 Relativno mlado prebivalstvo 

7.  Vodice 71,8 Relativno mlado prebivalstvo 

8.  Škofljica 72,1 Relativno mlado prebivalstvo 

9.  Trzin 72,85 Relativno mlado prebivalstvo 

10.  Grosuplje 74,15 Relativno mlado prebivalstvo 

11.  Lukovica 75,8 Relativno mlado prebivalstvo 

12.  Zavrč 78,3 Relativno mlado prebivalstvo 

13.  Logatec 78,35 Relativno mlado prebivalstvo 

14.  Zreče 78,45 Relativno mlado prebivalstvo 

15.  Šenčur 80,85 Relativno mlado prebivalstvo 

16.  Cerklje na Gorenjskem 82,6 Relativno mlado prebivalstvo 

17.  Mirna Peč 82,7 Relativno mlado prebivalstvo 

18.  Dobrova - Polhov Gradec 84,35 Relativno mlado prebivalstvo 

19.  Brezovica 84,75 Relativno mlado prebivalstvo 

20.  Domžale 85,45 Relativno mlado prebivalstvo 

21.  Železniki 85,85 Relativno mlado prebivalstvo 

22.  Trnovska vas 86,8 Relativno mlado prebivalstvo 

23.  Sveti Andraž v Slov. goricah 86,95 Relativno mlado prebivalstvo 

24.  Mislinja 87,2 Relativno mlado prebivalstvo 

25.  Ivančna Gorica 87,85 Relativno mlado prebivalstvo 

26.  Straža 88,15 Relativno mlado prebivalstvo 

27.  Vitanje 88,5 Relativno mlado prebivalstvo 

28.  Rogatec 88,85 Relativno mlado prebivalstvo 

29.  Ig 89,6 Relativno mlado prebivalstvo 

30.  Šentjernej 89,8 Relativno mlado prebivalstvo 

31.  Velenje 89,8 Relativno mlado prebivalstvo 

32.  Naklo 90,15 Relativno mlado prebivalstvo 

33.  Destrnik 90,9 Relativno mlado prebivalstvo 

34.  Slovenske Konjice 91,7 Relativno mlado prebivalstvo 

35.  Vrhnika 91,7 Relativno mlado prebivalstvo 
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36.  Črenšovci 91,85 Relativno mlado prebivalstvo 

37.  Muta 92,2 Relativno mlado prebivalstvo 

38.  Litija 92,7 Relativno mlado prebivalstvo 

39.  Rogaška Slatina 92,8 Relativno mlado prebivalstvo 

40.  Kamnik 93 Relativno mlado prebivalstvo 

41.  Dornava 93,7 Relativno mlado prebivalstvo 

42.  Juršinci 93,75 Relativno mlado prebivalstvo 

43.  Sveti Jurij v Slov. goricah 94,45 Relativno mlado prebivalstvo 

44.  Trebnje 95,1 Relativno mlado prebivalstvo 

45.  Žužemberk 95,1 Relativno mlado prebivalstvo 

46.  Šmartno ob Paki 95,8 Relativno mlado prebivalstvo 

47.  Slovenj Gradec 96,15 Relativno mlado prebivalstvo 

48.  Slovenska Bistrica 97,2 Relativno mlado prebivalstvo 

49.  Oplotnica 97,35 Relativno mlado prebivalstvo 

50.  Šentjur 97,45 Relativno mlado prebivalstvo 

51.  Škofja Loka 97,65 Relativno mlado prebivalstvo 

52.  Šmartno pri Litiji 97,65 Relativno mlado prebivalstvo 

53.  Mengeš 98 Relativno mlado prebivalstvo 

54.  Horjul 98,15 Relativno mlado prebivalstvo 

55.  Mozirje 98,5 Relativno mlado prebivalstvo 

56.  Vipava 98,8 Relativno mlado prebivalstvo 

57.  Gorišnica 99,55 Relativno mlado prebivalstvo 

58.  Žiri 99,75 Relativno mlado prebivalstvo 

59.  Novo mesto 100,1 Relativno staro prebivalstvo 

60.  Dolenjske Toplice 100,3 Relativno staro prebivalstvo 

61.  Vransko 100,35 Relativno staro prebivalstvo 

62.  Šoštanj 100,4 Relativno staro prebivalstvo 

63.  Duplek 100,7 Relativno staro prebivalstvo 

64.  Šmarješke Toplice 101,4 Relativno staro prebivalstvo 

65.  Sveta Ana 101,7 Relativno staro prebivalstvo 

66.  Log - Dragomer 102,1 Relativno staro prebivalstvo 

67.  Odranci 102,1 Relativno staro prebivalstvo 

68.  Vuzenica 102,65 Relativno staro prebivalstvo 

69.  Borovnica 103,4 Relativno staro prebivalstvo 

70.  Cerkvenjak 103,9 Relativno staro prebivalstvo 

71.  Kungota 104,15 Relativno staro prebivalstvo 

72.  Ribnica 104,55 Relativno staro prebivalstvo 

73.  Metlika 104,95 Relativno staro prebivalstvo 

74.  Semič 105,05 Relativno staro prebivalstvo 



Priloga 2 

  

75.  Šentrupert 105,25 Relativno staro prebivalstvo 

76.  Turnišče 105,3 Relativno staro prebivalstvo 

77.  Sveta Trojica v Slov. goricah 105,4 Relativno staro prebivalstvo 

78.  Tišina 105,65 Relativno staro prebivalstvo 

79.  Beltinci 105,75 Relativno staro prebivalstvo 

80.  Ljubno 105,85 Relativno staro prebivalstvo 

81.  Šentilj 105,9 Relativno staro prebivalstvo 

82.  Kuzma 105,95 Relativno staro prebivalstvo 

83.  Postojna 105,95 Relativno staro prebivalstvo 

84.  Dobrna 106,3 Relativno staro prebivalstvo 

85.  Podčetrtek 106,35 Relativno staro prebivalstvo 

86.  Ajdovščina 106,55 Relativno staro prebivalstvo 

87.  Dobje 106,6 Relativno staro prebivalstvo 

88.  Šmarje pri Jelšah 106,6 Relativno staro prebivalstvo 

89.  Vojnik 107 Relativno staro prebivalstvo 

90.  Pivka 107,1 Relativno staro prebivalstvo 

91.  Sveti Tomaž 107,85 Relativno staro prebivalstvo 

92.  Velike Lašče 108,7 Relativno staro prebivalstvo 

93.  Braslovče 109,2 Relativno staro prebivalstvo 

94.  Polzela 109,9 Relativno staro prebivalstvo 

95.  Rače - Fram 110,4 Relativno staro prebivalstvo 

96.  Gorje 111,7 Relativno staro prebivalstvo 

97.  Radlje ob Dravi 111,95 Relativno staro prebivalstvo 

98.  Nazarje 112,05 Relativno staro prebivalstvo 

99.  Veržej 112,1 Relativno staro prebivalstvo 

100.  Žalec 112,1 Relativno staro prebivalstvo 

101.  Krško 112,15 Relativno staro prebivalstvo 

102.  Videm 112,65 Relativno staro prebivalstvo 

103.  Luče 112,75 Relativno staro prebivalstvo 

104.  Mokronog - Trebelno 113,05 Relativno staro prebivalstvo 

105.  Razkrižje 113,45 Relativno staro prebivalstvo 

106.  Jesenice 113,75 Relativno staro prebivalstvo 

107.  Ravne na Koroškem 113,75 Relativno staro prebivalstvo 

108.  Rogašovci 114,05 Relativno staro prebivalstvo 

109.  Lenart 114,1 Relativno staro prebivalstvo 

110.  Kranj 114,15 Relativno staro prebivalstvo 

111.  Bistrica ob Sotli 114,65 Relativno staro prebivalstvo 

112.  Cerkno 114,85 Relativno staro prebivalstvo 

113.  Jezersko 114,9 Relativno staro prebivalstvo 
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114.  Velika Polana 115,45 Relativno staro prebivalstvo 

115.  Kostanjevica na Krki 116,5 Relativno staro prebivalstvo 

116.  Ribnica na Pohorju 116,9 Relativno staro prebivalstvo 

117.  Tabor 117 Relativno staro prebivalstvo 

118.  Dravograd 117,05 Relativno staro prebivalstvo 

119.  Rečica ob Savinji 117,7 Relativno staro prebivalstvo 

120.  Cankova 117,9 Relativno staro prebivalstvo 

121.  Zagorje ob Savi 117,95 Relativno staro prebivalstvo 

122.  Hajdina 118,05 Relativno staro prebivalstvo 

123.  Sveti Jurij 118,15 Relativno staro prebivalstvo 

124.  Cerknica 118,35 Relativno staro prebivalstvo 

125.  Črnomelj 118,6 Relativno staro prebivalstvo 

126.  Starše 118,85 Relativno staro prebivalstvo 

127.  Tržič 119,2 Relativno staro prebivalstvo 

128.  Lovrenc na Pohorju 119,4 Relativno staro prebivalstvo 

129.  Dobrepolje 120,55 Relativno staro prebivalstvo 

130.  Medvode 120,95 Relativno staro prebivalstvo 

131.  Makole 121,15 Relativno staro prebivalstvo 

132.  Ormož 121,3 Relativno staro prebivalstvo 

133.  Cirkulane 121,35 Relativno staro prebivalstvo 

134.  Selnica ob Dravi 122,45 Relativno staro prebivalstvo 

135.  Apače 122,55 Relativno staro prebivalstvo 

136.  Loška dolina 123,05 Relativno staro prebivalstvo 

137.  Majšperk 123,3 Relativno staro prebivalstvo 

138.  Sevnica 123,35 Relativno staro prebivalstvo 

139.  Kočevje 123,75 Relativno staro prebivalstvo 

140.  Markovci 124 Relativno staro prebivalstvo 

141.  Ruše 124 Relativno staro prebivalstvo 

142.  Radeče 124,25 Relativno staro prebivalstvo 

143.  Prebold 124,3 Relativno staro prebivalstvo 

144.  Ljutomer 125,25 Relativno staro prebivalstvo 

145.  Hoče - Slivnica 125,35 Relativno staro prebivalstvo 

146.  Podvelka 125,7 Relativno staro prebivalstvo 

147.  Sodražica 127,2 Relativno staro prebivalstvo 

148.  Laško 128,3 Relativno staro prebivalstvo 

149.  Gornja Radgona 129,25 Relativno staro prebivalstvo 

150.  Kidričevo 129,35 Relativno staro prebivalstvo 

151.  Solčava 130,1 Relativno staro prebivalstvo 

152.  Kozje 130,2 Relativno staro prebivalstvo 
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153.  Pesnica 131 Relativno staro prebivalstvo 

154.  Miklavž na Dravskem polju 131,05 Relativno staro prebivalstvo 

155.  Preddvor 131,15 Relativno staro prebivalstvo 

156.  Štore 131,3 Relativno staro prebivalstvo 

157.  Radovljica 131,85 Relativno staro prebivalstvo 

158.  Idrija 132,3 Relativno staro prebivalstvo 

159.  Žirovnica 133,1 Relativno staro prebivalstvo 

160.  Ljubljana 133,15 Relativno staro prebivalstvo 

161.  Ptuj 133,3 Relativno staro prebivalstvo 

162.  Radenci 133,5 Relativno staro prebivalstvo 

163.  Žetale 134,1 Relativno staro prebivalstvo 

164.  Celje 134,25 Relativno staro prebivalstvo 

165.  Puconci 134,8 Relativno staro prebivalstvo 

166.  Kobilje 135 Relativno staro prebivalstvo 

167.  Koper/Capodistria 135,15 Relativno staro prebivalstvo 

168.  Murska Sobota 135,65 Relativno staro prebivalstvo 

169.  Podlehnik 135,85 Relativno staro prebivalstvo 

170.  Dobrovnik/Dobronak 136 Relativno staro prebivalstvo 

171.  Brda 136,2 Relativno staro prebivalstvo 

172.  Črna na Koroškem 137,85 Relativno staro prebivalstvo 

173.  Brežice 138,9 Relativno staro prebivalstvo 

174.  Prevalje 139,35 Relativno staro prebivalstvo 

175.  Šempeter - Vrtojba 139,4 Relativno staro prebivalstvo 

176.  Izola/Isola 139,5 Relativno staro prebivalstvo 

177.  Križevci 140,6 Relativno staro prebivalstvo 

178.  Miren - Kostanjevica 142 Relativno staro prebivalstvo 

179.  Bohinj 142,1 Relativno staro prebivalstvo 

180.  Mežica 142,65 Relativno staro prebivalstvo 

181.  Moravske Toplice 143,1 Relativno staro prebivalstvo 

182.  Renče - Vogrsko 143,15 Relativno staro prebivalstvo 

183.  Komen 143,45 Relativno staro prebivalstvo 

184.  Nova Gorica 143,7 Relativno staro prebivalstvo 

185.  Bled 144,5 Relativno staro prebivalstvo 

186.  Sežana 144,65 Relativno staro prebivalstvo 

187.  Hrpelje - Kozina 147,5 Relativno staro prebivalstvo 

188.  Loški Potok 148,25 Relativno staro prebivalstvo 

189.  Hrastnik 148,8 Relativno staro prebivalstvo 

190.  Divača 150,35 Relativno staro prebivalstvo 

191.  Poljčane 153,35 Relativno staro prebivalstvo 
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192.  Kanal 154,05 Relativno staro prebivalstvo 

193.  Središče ob Dravi 154,05 Relativno staro prebivalstvo 

194.  Tolmin 156,35 Relativno staro prebivalstvo 

195.  Trbovlje 156,85 Relativno staro prebivalstvo 

196.  Gornji Grad 157,9 Relativno staro prebivalstvo 

197.  Piran/Pirano 158,75 Relativno staro prebivalstvo 

198.  Ilirska Bistrica 159,3 Relativno staro prebivalstvo 

199.  Lendava/Lendva 161,25 Relativno staro prebivalstvo 

200.  Kranjska Gora 161,35 Relativno staro prebivalstvo 

201.  Bloke 161,6 Relativno staro prebivalstvo 

202.  Grad 163,2 Relativno staro prebivalstvo 

203.  Kobarid 166,2 Relativno staro prebivalstvo 

204.  Maribor 172 Relativno staro prebivalstvo 

205.  Bovec 178,45 Relativno staro prebivalstvo 

206.  Hodoš/Hodos 182,3 Relativno staro prebivalstvo 

207.  Gornji Petrovci 193,85 Relativno staro prebivalstvo 

208.  Šalovci 200,05 Relativno staro prebivalstvo 

209.  Kostel 263,5 Relativno staro prebivalstvo 

210.  Osilnica 323,9 Relativno staro prebivalstvo 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Indeks staranja 210 65 323 116,52 2,108 30,542 932,806 

Veljavno število  

N  

210 
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Priloga 3: Podatki o povprečnih deležih prebivalstva starega 65 let (ali več) po občinah v 
letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina 

Delež prebivalcev 
starih 65 let ali več 

(%) Klasifikacija prebivalstva 

1. Benedikt 12 Relativno mlado prebivalstvo 

2. Velenje 12,25 Relativno mlado prebivalstvo 

3. Dol pri Ljubljani 12,4 Relativno mlado prebivalstvo 

4. Zavrč 12,4 Relativno mlado prebivalstvo 

5. Škofljica 12,45 Relativno mlado prebivalstvo 

6. Dornava 12,6 Relativno mlado prebivalstvo 

7. Moravče 12,65 Relativno mlado prebivalstvo 

8. Komenda 12,7 Relativno mlado prebivalstvo 

9. Trzin 12,7 Relativno mlado prebivalstvo 

10. Grosuplje 12,75 Relativno mlado prebivalstvo 

11. Zreče 12,8 Relativno mlado prebivalstvo 

12. Škocjan 13,1 Relativno mlado prebivalstvo 

13. Juršinci 13,25 Relativno mlado prebivalstvo 

14. Lukovica 13,25 Relativno mlado prebivalstvo 

15. Ig 13,4 Relativno mlado prebivalstvo 

16. Mirna Peč 13,45 Relativno mlado prebivalstvo 

17. Mislinja 13,45 Relativno mlado prebivalstvo 

18. Destrnik 13,5 Relativno mlado prebivalstvo 

19. Trnovska vas 13,5 Relativno mlado prebivalstvo 

20. Vodice 13,5 Relativno mlado prebivalstvo 

21. Rogatec 13,6 Relativno mlado prebivalstvo 

22. Muta 13,7 Relativno mlado prebivalstvo 

23. Sveti Andraž v Slov. goricah 13,8 Relativno mlado prebivalstvo 

24. Straža 13,85 Relativno mlado prebivalstvo 

25. Črenšovci 13,9 Relativno mlado prebivalstvo 

26. Logatec 13,9 Relativno mlado prebivalstvo 

27. Slovenske Konjice 13,95 Relativno mlado prebivalstvo 

28. Duplek 14 Relativno mlado prebivalstvo 

29. Litija 14 Relativno mlado prebivalstvo 

30. Videm 14,05 Relativno mlado prebivalstvo 

31. Vuzenica 14,05 Relativno mlado prebivalstvo 

32. Rogaška Slatina 14,1 Relativno mlado prebivalstvo 

33. Oplotnica 14,1 Relativno mlado prebivalstvo 
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34. Brezovica 14,15 Relativno mlado prebivalstvo 

35. Domžale 14,2 Relativno mlado prebivalstvo 

36. Gorenja vas - Poljane 14,2 Relativno mlado prebivalstvo 

37. Vitanje 14,2 Relativno mlado prebivalstvo 

38. Šmartno ob Paki 14,3 Relativno mlado prebivalstvo 

39. Vrhnika 14,35 Relativno mlado prebivalstvo 

40. Slovenska Bistrica 14,4 Relativno mlado prebivalstvo 

41. Šenčur 14,4 Relativno mlado prebivalstvo 

42. Slovenj Gradec 14,45 Relativno mlado prebivalstvo 

43. Šentjernej 14,55 Relativno mlado prebivalstvo 

44. Ivančna Gorica 14,6 Relativno mlado prebivalstvo 

45. Šentrupert 14,6 Relativno mlado prebivalstvo 

46. Trebnje 14,6 Relativno mlado prebivalstvo 

47. Kamnik 14,65 Relativno mlado prebivalstvo 

48. Dolenjske Toplice 14,75 Relativno mlado prebivalstvo 

49. Odranci 14,75 Relativno mlado prebivalstvo 

50. Turnišče 14,75 Relativno mlado prebivalstvo 

51. Cerklje na Gorenjskem 14,85 Relativno mlado prebivalstvo 

52. Šentilj 14,85 Relativno mlado prebivalstvo 

53. Šentjur 14,9 Relativno mlado prebivalstvo 

54. Borovnica 14,95 Relativno mlado prebivalstvo 

55. Postojna 14,95 Relativno mlado prebivalstvo 

56. Sveta Trojica v Slov. goricah 14,95 Relativno mlado prebivalstvo 

57. Kungota 15 Relativno staro prebivalstvo 

58. Šoštanj 15,05 Relativno staro prebivalstvo 

59. Rače - Fram 15,1 Relativno staro prebivalstvo 

60. Semič 15,1 Relativno staro prebivalstvo 

61. Tišina 15,1 Relativno staro prebivalstvo 

62. Dobrna 15,15 Relativno staro prebivalstvo 

63. Cerkvenjak 15,2 Relativno staro prebivalstvo 

64. Železniki 15,25 Relativno staro prebivalstvo 

65. Kuzma 15,3 Relativno staro prebivalstvo 

66. Mengeš 15,3 Relativno staro prebivalstvo 

67. Novo mesto 15,3 Relativno staro prebivalstvo 

68. Sveti Jurij v Slov. goricah 15,3 Relativno staro prebivalstvo 

69. Ravne na Koroškem 15,35 Relativno staro prebivalstvo 

70. Šmarješke Toplice 15,35 Relativno staro prebivalstvo 

71. Dobrova - Polhov Gradec 15,4 Relativno staro prebivalstvo 

72. Podlehnik 15,5 Relativno staro prebivalstvo 
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73. Žužemberk 15,5 Relativno staro prebivalstvo 

74. Apače 15,55 Relativno staro prebivalstvo 

75. Log - Dragomer 15,55 Relativno staro prebivalstvo 

76. Makole 15,55 Relativno staro prebivalstvo 

77. Hajdina 15,6 Relativno staro prebivalstvo 

78. Škofja Loka 15,65 Relativno staro prebivalstvo 

79. Naklo 15,65 Relativno staro prebivalstvo 

80. Beltinci 15,7 Relativno staro prebivalstvo 

81. Gorišnica 15,7 Relativno staro prebivalstvo 

82. Jesenice 15,7 Relativno staro prebivalstvo 

83. Rogašovci 15,7 Relativno staro prebivalstvo 

84. Šmartno pri Litiji 15,75 Relativno staro prebivalstvo 

85. Lenart 15,8 Relativno staro prebivalstvo 

86. Sveta Ana 15,8 Relativno staro prebivalstvo 

87. Pivka 15,85 Relativno staro prebivalstvo 

88. Prebold 15,85 Relativno staro prebivalstvo 

89. Žalec 15,85 Relativno staro prebivalstvo 

90. Cankova 16 Relativno staro prebivalstvo 

91. Ajdovščina 16,1 Relativno staro prebivalstvo 

92. Metlika 16,1 Relativno staro prebivalstvo 

93. Nazarje 16,1 Relativno staro prebivalstvo 

94. Radeče 16,1 Relativno staro prebivalstvo 

95. Radlje ob Dravi 16,1 Relativno staro prebivalstvo 

96. Ribnica 16,1 Relativno staro prebivalstvo 

97. Vipava 16,1 Relativno staro prebivalstvo 

98. Braslovče 16,15 Relativno staro prebivalstvo 

99. Kranj 16,15 Relativno staro prebivalstvo 

100. Krško 16,15 Relativno staro prebivalstvo 

101. Sveti Tomaž 16,15 Relativno staro prebivalstvo 

102. Lovrenc na Pohorju 16,2 Relativno staro prebivalstvo 

103. Tabor 16,25 Relativno staro prebivalstvo 

104. Razkrižje 16,3 Relativno staro prebivalstvo 

105. Ruše 16,3 Relativno staro prebivalstvo 

106. Kočevje 16,35 Relativno staro prebivalstvo 

107. Podvelka 16,45 Relativno staro prebivalstvo 

108. Velika Polana 16,45 Relativno staro prebivalstvo 

109. Črnomelj 16,5 Relativno staro prebivalstvo 

110. Kostanjevica na Krki 16,5 Relativno staro prebivalstvo 

111. Tržič 16,5 Relativno staro prebivalstvo 
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112. Selnica ob Dravi 16,55 Relativno staro prebivalstvo 

113. Podčetrtek 16,55 Relativno staro prebivalstvo 

114. Gornja Radgona 16,6 Relativno staro prebivalstvo 

115. Vransko 16,6 Relativno staro prebivalstvo 

116. Cerkno 16,65 Relativno staro prebivalstvo 

117. Mozirje 16,65 Relativno staro prebivalstvo 

118. Šmarje pri Jelšah 16,65 Relativno staro prebivalstvo 

119. Žiri 16,65 Relativno staro prebivalstvo 

120. Horjul 16,75 Relativno staro prebivalstvo 

121. Ribnica na Pohorju 16,75 Relativno staro prebivalstvo 

122. Hoče - Slivnica 16,8 Relativno staro prebivalstvo 

123. Majšperk 16,8 Relativno staro prebivalstvo 

124. Markovci 16,8 Relativno staro prebivalstvo 

125. Črna na Koroškem 16,85 Relativno staro prebivalstvo 

126. Zagorje ob Savi 16,85 Relativno staro prebivalstvo 

127. Kidričevo 16,9 Relativno staro prebivalstvo 

128. Starše 16,9 Relativno staro prebivalstvo 

129. Vojnik 16,9 Relativno staro prebivalstvo 

130. Dobje 16,95 Relativno staro prebivalstvo 

131. Koper/Capodistria 16,95 Relativno staro prebivalstvo 

132. Sevnica 16,95 Relativno staro prebivalstvo 

133. Miklavž na Dravskem polju 16,95 Relativno staro prebivalstvo 

134. Cirkulane 17 Relativno staro prebivalstvo 

135. Divača 17 Relativno staro prebivalstvo 

136. Dravograd 17 Relativno staro prebivalstvo 

137. Izola/Isola 17 Relativno staro prebivalstvo 

138. Murska Sobota 17 Relativno staro prebivalstvo 

139. Ljubljana 17,05 Relativno staro prebivalstvo 

140. Mokronog - Trebelno 17,05 Relativno staro prebivalstvo 

141. Polzela 17,05 Relativno staro prebivalstvo 

142. Velike Lašče 17,15 Relativno staro prebivalstvo 

143. Ljubno 17,2 Relativno staro prebivalstvo 

144. Radenci 17,25 Relativno staro prebivalstvo 

145. Celje 17,3 Relativno staro prebivalstvo 

146. Ptuj 17,3 Relativno staro prebivalstvo 

147. Rečica ob Savinji 17,4 Relativno staro prebivalstvo 

148. Renče - Vogrsko 17,4 Relativno staro prebivalstvo 

149. Žetale 17,4 Relativno staro prebivalstvo 

150. Ormož 17,45 Relativno staro prebivalstvo 
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151. Veržej 17,45 Relativno staro prebivalstvo 

152. Jezersko 17,45 Relativno staro prebivalstvo 

153. Šempeter - Vrtojba 17,55 Relativno staro prebivalstvo 

154. Cerknica 17,6 Relativno staro prebivalstvo 

155. Ljutomer 17,6 Relativno staro prebivalstvo 

156. Medvode 17,6 Relativno staro prebivalstvo 

157. Piran/Pirano 17,6 Relativno staro prebivalstvo 

158. Gorje 17,65 Relativno staro prebivalstvo 

159. Sveti Jurij 17,7 Relativno staro prebivalstvo 

160. Puconci 17,75 Relativno staro prebivalstvo 

161. Laško 17,8 Relativno staro prebivalstvo 

162. Dobrovnik/Dobronak 17,85 Relativno staro prebivalstvo 

163. Luče 17,85 Relativno staro prebivalstvo 

164. Sežana 17,85 Relativno staro prebivalstvo 

165. Štore 17,85 Relativno staro prebivalstvo 

166. Hrpelje - Kozina 17,9 Relativno staro prebivalstvo 

167. Miren - Kostanjevica 17,95 Relativno staro prebivalstvo 

168. Bistrica ob Sotli 18 Relativno staro prebivalstvo 

169. Kobilje 18 Relativno staro prebivalstvo 

170. Brda 18,05 Relativno staro prebivalstvo 

171. Pesnica 18,1 Relativno staro prebivalstvo 

172. Trbovlje 18,1 Relativno staro prebivalstvo 

173. Brežice 18,15 Relativno staro prebivalstvo 

174. Hrastnik 18,3 Relativno staro prebivalstvo 

175. Sodražica 18,35 Relativno staro prebivalstvo 

176. Kozje 18,4 Relativno staro prebivalstvo 

177. Križevci 18,4 Relativno staro prebivalstvo 

178. Lendava/Lendva 18,45 Relativno staro prebivalstvo 

179. Radovljica 18,5 Relativno staro prebivalstvo 

180. Kranjska Gora 18,6 Relativno staro prebivalstvo 

181. Idrija 18,7 Relativno staro prebivalstvo 

182. Nova Gorica 18,7 Relativno staro prebivalstvo 

183. Moravske Toplice 18,8 Relativno staro prebivalstvo 

184. Mežica 18,85 Relativno staro prebivalstvo 

185. Loška dolina 18,9 Relativno staro prebivalstvo 

186. Žirovnica 18,9 Relativno staro prebivalstvo 

187. Komen 18,95 Relativno staro prebivalstvo 

188. Bled 19 Relativno staro prebivalstvo 

189. Dobrepolje 19 Relativno staro prebivalstvo 
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190. Središče ob Dravi 19,2 Relativno staro prebivalstvo 

191. Maribor 19,25 Relativno staro prebivalstvo 

192. Prevalje 19,3 Relativno staro prebivalstvo 

193. Ilirska Bistrica 19,35 Relativno staro prebivalstvo 

194. Solčava 19,6 Relativno staro prebivalstvo 

195. Kanal 19,7 Relativno staro prebivalstvo 

196. Grad 19,75 Relativno staro prebivalstvo 

197. Poljčane 19,75 Relativno staro prebivalstvo 

198. Bohinj 20 Relativno staro prebivalstvo 

199. Tolmin 20,05 Relativno staro prebivalstvo 

200. Preddvor 20,45 Relativno staro prebivalstvo 

201. Gornji Petrovci 20,7 Relativno staro prebivalstvo 

202. Loški Potok 20,85 Relativno staro prebivalstvo 

203. Bovec 20,9 Relativno staro prebivalstvo 

204. Kobarid 21,1 Relativno staro prebivalstvo 

205. Bloke 21,45 Relativno staro prebivalstvo 

206. Hodoš/Hodos 21,8 Relativno staro prebivalstvo 

207. Gornji Grad 22,25 Relativno staro prebivalstvo 

208. Šalovci 22,4 Relativno staro prebivalstvo 

209. Osilnica 25,7 Relativno staro prebivalstvo 

210. Kostel 27,05 Relativno staro prebivalstvo 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Delež prebivalcev 

starih 65 let ali več 

(%) 

210 12 27 15,96 0,160 2,313 5,348 

Veljavno število N  210       
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Priloga 4: Podatki o povprečnih deležih prebivalstva starega od 0 do 14 let po občinah v 
letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina 

Delež 
prebivalcev, 

starih 0-14 let 
(%) Klasifikacija prebivalstva 

1. Osilnica 7,95 Relativno staro prebivalstvo 

2. Kostel 10,3 Relativno staro prebivalstvo 

3. Gornji Petrovci 10,7 Relativno staro prebivalstvo 

4. Piran/Pirano 11,1 Relativno staro prebivalstvo 

5. Maribor 11,15 Relativno staro prebivalstvo 

6. Šalovci 11,25 Relativno staro prebivalstvo 

7. Divača 11,35 Relativno staro prebivalstvo 

8. Lendava/Lendva 11,45 Relativno staro prebivalstvo 

9. Podlehnik 11,45 Relativno staro prebivalstvo 

10. Kranjska Gora 11,5 Relativno staro prebivalstvo 

11. Trbovlje 11,5 Relativno staro prebivalstvo 

12. Bovec 11,7 Relativno staro prebivalstvo 

13. Hodoš/Hodos 12 Relativno staro prebivalstvo 

14. Grad 12,1 Relativno staro prebivalstvo 

15. Hrpelje - Kozina 12,1 Relativno staro prebivalstvo 

16. Ilirska Bistrica 12,15 Relativno staro prebivalstvo 

17. Renče - Vogrsko 12,15 Relativno staro prebivalstvo 

18. Črna na Koroškem 12,2 Relativno staro prebivalstvo 

19. Izola/Isola 12,2 Relativno staro prebivalstvo 

20. Hrastnik 12,25 Relativno staro prebivalstvo 

21. Sežana 12,35 Relativno staro prebivalstvo 

22. Središče ob Dravi 12,45 Relativno staro prebivalstvo 

23. Videm 12,5 Relativno staro prebivalstvo 

24. Koper/Capodistria 12,55 Relativno staro prebivalstvo 

25. Murska Sobota 12,55 Relativno staro prebivalstvo 

26. Šempeter - Vrtojba 12,6 Relativno staro prebivalstvo 

27. Kobarid 12,65 Relativno staro prebivalstvo 

28. Miren - Kostanjevica 12,65 Relativno staro prebivalstvo 

29. Apače 12,7 Relativno staro prebivalstvo 

30. Kanal 12,8 Relativno staro prebivalstvo 

31. Ljubljana 12,8 Relativno staro prebivalstvo 

32. Prebold 12,8 Relativno staro prebivalstvo 
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33. Tolmin 12,8 Relativno staro prebivalstvo 

34. Gornja Radgona 12,85 Relativno staro prebivalstvo 

35. Makole 12,85 Relativno staro prebivalstvo 

36. Poljčane 12,85 Relativno staro prebivalstvo 

37. Celje 12,9 Relativno staro prebivalstvo 

38. Miklavž na Dravskem polju 12,9 Relativno staro prebivalstvo 

39. Radenci 12,9 Relativno staro prebivalstvo 

40. Žetale 12,95 Relativno staro prebivalstvo 

41. Nova Gorica 13 Relativno staro prebivalstvo 

42. Ptuj 13 Relativno staro prebivalstvo 

43. Radeče 13 Relativno staro prebivalstvo 

44. Brežice 13,05 Relativno staro prebivalstvo 

45. Kidričevo 13,05 Relativno staro prebivalstvo 

46. Dobrovnik/Dobronak 13,1 Relativno staro prebivalstvo 

47. Križevci 13,1 Relativno staro prebivalstvo 

48. Podvelka 13,1 Relativno staro prebivalstvo 

49. Moravske Toplice 13,15 Relativno staro prebivalstvo 

50. Ruše 13,15 Relativno staro prebivalstvo 

51. Bled 13,2 Relativno staro prebivalstvo 

52. Hajdina 13,2 Relativno staro prebivalstvo 

53. Komen 13,2 Relativno staro prebivalstvo 

54. Puconci 13,2 Relativno staro prebivalstvo 

55. Brda 13,25 Relativno staro prebivalstvo 

56. Kočevje 13,25 Relativno staro prebivalstvo 

57. Mežica 13,25 Relativno staro prebivalstvo 

58. Bloke 13,3 Relativno staro prebivalstvo 

59. Kobilje 13,35 Relativno staro prebivalstvo 

60. Hoče - Slivnica 13,4 Relativno staro prebivalstvo 

61. Dornava 13,45 Relativno staro prebivalstvo 

62. Lovrenc na Pohorju 13,5 Relativno staro prebivalstvo 

63. Markovci 13,5 Relativno staro prebivalstvo 

64. Ravne na Koroškem 13,5 Relativno staro prebivalstvo 

65. Selnica ob Dravi 13,55 Relativno staro prebivalstvo 

66. Cankova 13,6 Relativno staro prebivalstvo 

67. Štore 13,6 Relativno staro prebivalstvo 

68. Velenje 13,6 Relativno staro prebivalstvo 

69. Rače - Fram 13,65 Relativno staro prebivalstvo 

70. Majšperk 13,65 Relativno staro prebivalstvo 

71. Vuzenica 13,7 Relativno staro prebivalstvo 
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72. Rogašovci 13,75 Relativno staro prebivalstvo 

73. Jesenice 13,8 Relativno staro prebivalstvo 

74. Sevnica 13,8 Relativno staro prebivalstvo 

75. Laško 13,85 Relativno staro prebivalstvo 

76. Pesnica 13,85 Relativno staro prebivalstvo 

77. Tabor 13,85 Relativno staro prebivalstvo 

78. Lenart 13,85 Relativno staro prebivalstvo 

79. Prevalje 13,85 Relativno staro prebivalstvo 

80. Šentrupert 13,85 Relativno staro prebivalstvo 

81. Tržič 13,85 Relativno staro prebivalstvo 

82. Črnomelj 13,9 Relativno staro prebivalstvo 

83. Duplek 13,9 Relativno staro prebivalstvo 

84. Cirkulane 14 Relativno staro prebivalstvo 

85. Ljutomer 14 Relativno staro prebivalstvo 

86. Šentilj 14 Relativno staro prebivalstvo 

87. Turnišče 14 Relativno staro prebivalstvo 

88. Loški Potok 14,05 Relativno staro prebivalstvo 

89. Radovljica 14,05 Relativno staro prebivalstvo 

90. Idrija 14,1 Relativno staro prebivalstvo 

91. Postojna 14,1 Relativno staro prebivalstvo 

92. Bohinj 14,1 Relativno staro prebivalstvo 

93. Gornji Grad 14,1 Relativno staro prebivalstvo 

94. Juršinci 14,15 Relativno staro prebivalstvo 

95. Kostanjevica na Krki 14,15 Relativno staro prebivalstvo 

96. Kranj 14,15 Relativno staro prebivalstvo 

97. Žalec 14,15 Relativno staro prebivalstvo 

98. Žirovnica 14,15 Relativno staro prebivalstvo 

99. Kozje 14,15 Relativno staro prebivalstvo 

100. Sveta Trojica v Slov. goricah 14,2 Relativno staro prebivalstvo 

101. Starše 14,25 Relativno staro prebivalstvo 

102. Velika Polana 14,25 Relativno staro prebivalstvo 

103. Dobrna 14,3 Relativno staro prebivalstvo 

104. Tišina 14,3 Relativno staro prebivalstvo 

105. Zagorje ob Savi 14,3 Relativno staro prebivalstvo 

106. Razkrižje 14,35 Relativno staro prebivalstvo 

107. Semič 14,35 Relativno staro prebivalstvo 

108. Ormož 14,35 Relativno staro prebivalstvo 

109. Radlje ob Dravi 14,35 Relativno staro prebivalstvo 

110. Ribnica na Pohorju 14,35 Relativno staro prebivalstvo 
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111. Kuzma 14,4 Relativno staro prebivalstvo 

112. Sodražica 14,4 Relativno staro prebivalstvo 

113. Krško 14,4 Relativno staro prebivalstvo 

114. Kungota 14,4 Relativno staro prebivalstvo 

115. Nazarje 14,4 Relativno staro prebivalstvo 

116. Borovnica 14,45 Relativno staro prebivalstvo 

117. Cerkno 14,45 Relativno staro prebivalstvo 

118. Odranci 14,45 Relativno staro prebivalstvo 

119. Dravograd 14,5 Relativno staro prebivalstvo 

120. Oplotnica 14,5 Relativno staro prebivalstvo 

121. Medvode 14,55 Relativno staro prebivalstvo 

122. Cerkvenjak 14,6 Relativno staro prebivalstvo 

123. Dolenjske Toplice 14,7 Relativno staro prebivalstvo 

124. Braslovče 14,8 Relativno staro prebivalstvo 

125. Pivka 14,8 Relativno staro prebivalstvo 

126. Rečica ob Savinji 14,8 Relativno staro prebivalstvo 

127. Cerknica 14,85 Relativno staro prebivalstvo 

128. Beltinci 14,85 Relativno staro prebivalstvo 

129. Destrnik 14,85 Relativno staro prebivalstvo 

130. Slovenska Bistrica 14,85 Relativno staro prebivalstvo 

131. Muta 14,9 Relativno staro prebivalstvo 

132. Sveti Tomaž 14,95 Relativno staro prebivalstvo 

133. Šmartno ob Paki 14,95 Relativno staro prebivalstvo 

134. Ig 15 Relativno mlado prebivalstvo 

135. Slovenj Gradec 15 Relativno mlado prebivalstvo 

136. Sveti Jurij 15 Relativno mlado prebivalstvo 

137. Šoštanj 15 Relativno mlado prebivalstvo 

138. Litija 15,05 Relativno mlado prebivalstvo 

139. Mokronog - Trebelno 15,05 Relativno mlado prebivalstvo 

140. Solčava 15,05 Relativno mlado prebivalstvo 

141. Ajdovščina 15,1 Relativno mlado prebivalstvo 

142. Črenšovci 15,15 Relativno mlado prebivalstvo 

143. Šmarješke Toplice 15,15 Relativno mlado prebivalstvo 

144. Jezersko 15,2 Relativno mlado prebivalstvo 

145. Rogaška Slatina 15,2 Relativno mlado prebivalstvo 

146. Log - Dragomer 15,25 Relativno mlado prebivalstvo 

147. Slovenske Konjice 15,25 Relativno mlado prebivalstvo 

148. Novo mesto 15,3 Relativno mlado prebivalstvo 

149. Rogatec 15,3 Relativno mlado prebivalstvo 
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150. Šentjur 15,3 Relativno mlado prebivalstvo 

151. Loška dolina 15,35 Relativno mlado prebivalstvo 

152. Trebnje 15,35 Relativno mlado prebivalstvo 

153. Metlika 15,35 Relativno mlado prebivalstvo 

154. Mislinja 15,4 Relativno mlado prebivalstvo 

155. Ribnica 15,4 Relativno mlado prebivalstvo 

156. Podčetrtek 15,55 Relativno mlado prebivalstvo 

157. Polzela 15,55 Relativno mlado prebivalstvo 

158. Trnovska vas 15,55 Relativno mlado prebivalstvo 

159. Veržej 15,55 Relativno mlado prebivalstvo 

160. Preddvor 15,6 Relativno mlado prebivalstvo 

161. Šmarje pri Jelšah 15,6 Relativno mlado prebivalstvo 

162. Sveta Ana 15,6 Relativno mlado prebivalstvo 

163. Mengeš 15,65 Relativno mlado prebivalstvo 

164. Straža 15,65 Relativno mlado prebivalstvo 

165. Vrhnika 15,65 Relativno mlado prebivalstvo 

166. Bistrica ob Sotli 15,7 Relativno mlado prebivalstvo 

167. Dobrepolje 15,75 Relativno mlado prebivalstvo 

168. Gorišnica 15,75 Relativno mlado prebivalstvo 

169. Kamnik 15,75 Relativno mlado prebivalstvo 

170. Gorje 15,8 Relativno mlado prebivalstvo 

171. Luče 15,8 Relativno mlado prebivalstvo 

172. Velike Lašče 15,8 Relativno mlado prebivalstvo 

173. Vojnik 15,8 Relativno mlado prebivalstvo 

174. Zavrč 15,85 Relativno mlado prebivalstvo 

175. Dobje 15,9 Relativno mlado prebivalstvo 

176. Sveti Andraž v Slov. goricah 15,9 Relativno mlado prebivalstvo 

177. Škofja Loka 16,05 Relativno mlado prebivalstvo 

178. Vitanje 16,05 Relativno mlado prebivalstvo 

179. Šmartno pri Litiji 16,15 Relativno mlado prebivalstvo 

180. Šentjernej 16,2 Relativno mlado prebivalstvo 

181. Sveti Jurij v Slov. goricah 16,2 Relativno mlado prebivalstvo 

182. Ljubno 16,25 Relativno mlado prebivalstvo 

183. Vipava 16,25 Relativno mlado prebivalstvo 

184. Mirna Peč 16,3 Relativno mlado prebivalstvo 

185. Zreče 16,3 Relativno mlado prebivalstvo 

186. Žužemberk 16,35 Relativno mlado prebivalstvo 

187. Vransko 16,55 Relativno mlado prebivalstvo 

188. Domžale 16,6 Relativno mlado prebivalstvo 
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189. Ivančna Gorica 16,6 Relativno mlado prebivalstvo 

190. Žiri 16,65 Relativno mlado prebivalstvo 

191. Brezovica 16,75 Relativno mlado prebivalstvo 

192. Mozirje 16,95 Relativno mlado prebivalstvo 

193. Horjul 17,05 Relativno mlado prebivalstvo 

194. Grosuplje 17,2 Relativno mlado prebivalstvo 

195. Škofljica 17,25 Relativno mlado prebivalstvo 

196. Naklo 17,35 Relativno mlado prebivalstvo 

197. Trzin 17,4 Relativno mlado prebivalstvo 

198. Lukovica 17,5 Relativno mlado prebivalstvo 

199. Logatec 17,7 Relativno mlado prebivalstvo 

200. Dol pri Ljubljani 17,75 Relativno mlado prebivalstvo 

201. Železniki 17,8 Relativno mlado prebivalstvo 

202. Šenčur 17,85 Relativno mlado prebivalstvo 

203. Cerklje na Gorenjskem 17,95 Relativno mlado prebivalstvo 

204. Dobrova - Polhov Gradec 18,25 Relativno mlado prebivalstvo 

205. Benedikt 18,35 Relativno mlado prebivalstvo 

206. Komenda 18,5 Relativno mlado prebivalstvo 

207. Moravče 18,7 Relativno mlado prebivalstvo 

208. Vodice 18,8 Relativno mlado prebivalstvo 

209. Škocjan 19,05 Relativno mlado prebivalstvo 

210. Gorenja vas - Poljane 20,85 Relativno mlado prebivalstvo 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Delež prebivalcev, 

starih od 0 do 14 let 

(%) 

210 7 20 13,99 0,123 1,782 3,177 

Veljavno število N  210       
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Priloga 5: Število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev po občinah v letu 2009 (vir: 
SURS 2011) 

Zap. št.  Občina 
Živorojeni na 1.000 

prebivalcev 

1.  Hodoš/Hodos 0 

2.  Kostel 1,5 

3.  Šalovci 4,4 

4.  Kuzma 4,5 

5.  Žetale 5,2 

6.  Velika Polana 6,1 

7.  Kungota 6,2 

8.  Sveta Trojica v Slov. goricah 6,3 

9.  Kozje 6,8 

10.  Veržej 6,9 

11.  Gornji Petrovci 7,2 

12.  Dobje 7,3 

13.  Lendava/Lendva 7,4 

14.  Razkrižje 7,4 

15.  Grad 7,5 

16.  Moravske Toplice 7,5 

17.  Brežice 7,6 

18.  Piran/Pirano 7,6 

19.  Šentilj 7,6 

20.  Komen 7,7 

21.  Pesnica 7,7 

22.  Šmartno ob Paki 7,7 

23.  Vransko 7,7 

24.  Bistrica ob Sotli 7,8 

25.  Hajdina 7,8 

26.  Markovci 7,8 

27.  Miklavž na Dravskem polju 7,8 

28.  Cankova 7,9 

29.  Kočevje 7,9 

30.  Gorje 8 

31.  Lovrenc na Pohorju 8 

32.  Podlehnik 8 

33.  Radeče 8 

34.  Starše 8 
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35.  Vojnik 8,1 

36.  Kobilje 8,2 

37.  Rače - Fram 8,2 

38.  Metlika 8,3 

39.  Črna na Koroškem 8,5 

40.  Tabor 8,6 

41.  Maribor 8,7 

42.  Beltinci 8,8 

43.  Gornja Radgona 8,8 

44.  Križevci 8,8 

45.  Lenart 8,8 

46.  Mežica 8,9 

47.  Renče - Vogrsko 8,9 

48.  Laško 9 

49.  Mokronog - Trebelno 9 

50.  Semič 9 

51.  Črenšovci 9,1 

52.  Ilirska Bistrica 9,1 

53.  Radenci 9,1 

54.  Vuzenica 9,1 

55.  Dornava 9,2 

56.  Poljčane 9,2 

57.  Sevnica 9,2 

58.  Trbovlje 9,2 

59.  Cerknica 9,3 

60.  Borovnica 9,4 

61.  Murska Sobota 9,4 

62.  Sveta Ana 9,4 

63.  Sveti Jurij v Slov. goricah 9,4 

64.  Hrastnik 9,5 

65.  Cirkulane 9,6 

66.  Vitanje 9,6 

67.  Dolenjske Toplice 9,7 

68.  Hoče - Slivnica 9,7 

69.  Radovljica 9,7 

70.  Mislinja 9,8 

71.  Solčava 9,8 

72.  Središče ob Dravi 9,8 

73.  Zavrč 9,8 
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74.  Žirovnica 9,8 

75.  Loški Potok 9,9 

76.  Muta 9,9 

77.  Pivka 9,9 

78.  Sežana 9,9 

79.  Trnovska vas 9,9 

80.  Bovec 10 

81.  Destrnik 10 

82.  Gorišnica 10 

83.  Kobarid 10 

84.  Kranjska Gora 10 

85.  Majšperk 10 

86.  Osilnica 10 

87.  Celje 10,1 

88.  Nazarje 10,1 

89.  Jesenice 10,2 

90.  Ravne na Koroškem 10,2 

91.  Ruše 10,2 

92.  Tolmin 10,2 

93.  Cerkvenjak 10,3 

94.  Hrpelje - Kozina 10,3 

95.  Kidričevo 10,3 

96.  Mozirje 10,3 

97.  Podčetrtek 10,3 

98.  Rogaška Slatina 10,3 

99.  Šentrupert 10,3 

100.  Braslovče 10,4 

101.  Brda 10,4 

102.  Dobrepolje 10,4 

103.  Miren - Kostanjevica 10,4 

104.  Ptuj 10,4 

105.  Dobrovnik/Dobronak 10,5 

106.  Jezersko 10,5 

107.  Mirna Peč 10,5 

108.  Nova Gorica 10,5 

109.  Selnica ob Dravi 10,5 

110.  Divača 10,6 

111.  Koper/Capodistria 10,6 

112.  Ljubljana 10,6 
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113.  Ormož 10,6 

114.  Ribnica 10,6 

115.  Tišina 10,6 

116.  Črnomelj 10,7 

117.  Oplotnica 10,7 

118.  Podvelka 10,7 

119.  Polzela 10,7 

120.  Šentjernej 10,7 

121.  Kostanjevica na Krki 10,8 

122.  Žalec 10,8 

123.  Duplek 10,9 

124.  Sveti Tomaž 10,9 

125.  Turnišče 10,9 

126.  Velenje 10,9 

127.  Velike Lašče 10,9 

128.  Krško 11 

129.  Šentjur 11 

130.  Štore 11 

131.  Dravograd 11,1 

132.  Novo mesto 11,1 

133.  Prebold 11,1 

134.  Preddvor 11,1 

135.  Puconci 11,1 

136.  Bohinj 11,2 

137.  Rogatec 11,2 

138.  Tržič 11,2 

139.  Vipava 11,2 

140.  Zreče 11,2 

141.  Gornji Grad 11,3 

142.  Rečica ob Savinji 11,3 

143.  Videm 11,4 

144.  Bloke 11,5 

145.  Cerkno 11,5 

146.  Ljutomer 11,5 

147.  Radlje ob Dravi 11,5 

148.  Sveti Jurij ob Ščavnici 11,5 

149.  Slovenska Bistrica 11,6 

150.  Sveti Andraž v Slov. goricah 11,6 

151.  Idrija 11,7 



Priloga 5 

  

152.  Kranj 11,7 

153.  Luče 11,7 

154.  Bled 11,8 

155.  Horjul 11,8 

156.  Kanal 11,8 

157.  Slovenj Gradec 11,8 

158.  Ajdovščina 11,9 

159.  Apače 11,9 

160.  Straža 11,9 

161.  Šempeter - Vrtojba 11,9 

162.  Škofja Loka 12,1 

163.  Zagorje ob Savi 12,1 

164.  Domžale 12,2 

165.  Šmarje pri Jelšah 12,2 

166.  Železniki 12,2 

167.  Žužemberk 12,2 

168.  Postojna 12,3 

169.  Ig 12,4 

170.  Juršinci 12,4 

171.  Rogašovci 12,4 

172.  Žiri 12,4 

173.  Izola/Isola 12,5 

174.  Medvode 12,5 

175.  Mengeš 12,5 

176.  Prevalje 12,5 

177.  Litija 12,6 

178.  Šenčur 12,6 

179.  Benedikt 12,7 

180.  Cerklje na Gorenjskem 12,7 

181.  Šoštanj 12,7 

182.  Vrhnika 12,7 

183.  Brezovica 12,8 

184.  Dobrna 12,9 

185.  Šmarješke Toplice 13 

186.  Trebnje 13,1 

187.  Ivančna Gorica 13,2 

188.  Ljubno 13,2 

189.  Loška dolina 13,2 

190.  Škofljica 13,2 
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191.  Slovenske Konjice 13,4 

192.  Sodražica 13,4 

193.  Grosuplje 13,5 

194.  Lukovica 13,5 

195.  Makole 13,5 

196.  Vodice 13,6 

197.  Trzin 13,7 

198.  Dol pri Ljubljani 13,8 

199.  Dobrova - Polhov Gradec 13,9 

200.  Kamnik 14 

201.  Log - Dragomer 14,1 

202.  Logatec 14,2 

203.  Naklo 14,2 

204.  Moravče 14,4 

205.  Odranci 14,9 

206.  Ribnica na Pohorju 15,2 

207.  Gorenja vas - Poljane 15,3 

208.  Šmartno pri Litiji 15,6 

209.  Komenda 17,6 

210.  Škocjan 17,7 

 

Descriptive Statistics 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Živorojeni na 1.000 

prebivalcev 

210 0 17 9,99 0,163 2,359 5,564 

Veljavno število  N  210       
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Priloga 6: Število umrlih na 1.000 prebivalcev po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št.  Občina 
Umrli na 1.000 

prebivalcev 

1.  Trzin 4,8 

2.  Vodice 4,9 

3.  Komenda 5,2 

4.  Gorenja vas - Poljane 5,3 

5.  Makole 5,3 

6.  Ig 5,5 

7.  Straža 5,5 

8.  Škofljica 5,5 

9.  Log - Dragomer 5,6 

10.  Naklo 5,9 

11.  Dobrova - Polhov Gradec 6,1 

12.  Ravne na Koroškem 6,1 

13.  Zreče 6,1 

14.  Domžale 6,3 

15.  Sveta Trojica v Slov. goricah 6,3 

16.  Šenčur 6,3 

17.  Žiri 6,3 

18.  Benedikt 6,4 

19.  Brezovica 6,4 

20.  Dol pri Ljubljani 6,4 

21.  Moravče 6,4 

22.  Šentrupert 6,4 

23.  Velenje 6,5 

24.  Vuzenica 6,5 

25.  Loška dolina 6,6 

26.  Železniki 6,6 

27.  Destrnik 6,7 

28.  Lovrenc na Pohorju 6,7 

29.  Cerklje na Gorenjskem 6,8 

30.  Cerkno 6,9 

31.  Vransko 6,9 

32.  Kranj 7 

33.  Središče ob Dravi 7 

34.  Bistrica ob Sotli 7,1 

35.  Mozirje 7,1 
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36.  Litija 7,2 

37.  Miklavž na Dravskem polju 7,2 

38.  Rače - Fram 7,3 

39.  Slovenj Gradec 7,3 

40.  Borovnica 7,4 

41.  Šentjernej 7,4 

42.  Škocjan 7,4 

43.  Medvode 7,5 

44.  Prebold 7,5 

45.  Sveti Jurij v Slov. goricah 7,5 

46.  Hoče - Slivnica 7,6 

47.  Lukovica 7,6 

48.  Slovenska Bistrica 7,6 

49.  Sveti Tomaž 7,6 

50.  Braslovče 7,7 

51.  Juršinci 7,7 

52.  Divača 7,8 

53.  Dornava 7,8 

54.  Duplek 7,8 

55.  Ljubljana 7,8 

56.  Rečica ob Savinji 7,8 

57.  Cerkvenjak 7,9 

58.  Ivančna Gorica 7,9 

59.  Rogaška Slatina 7,9 

60.  Hajdina 8 

61.  Ruše 8 

62.  Starše 8 

63.  Šempeter - Vrtojba 8 

64.  Šmartno ob Paki 8 

65.  Tabor 8 

66.  Grosuplje 8,1 

67.  Kamnik 8,1 

68.  Logatec 8,1 

69.  Markovci 8,1 

70.  Selnica ob Dravi 8,1 

71.  Škofja Loka 8,1 

72.  Žalec 8,1 

73.  Kobilje 8,2 

74.  Podčetrtek 8,2 
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75.  Vrhnika 8,2 

76.  Žužemberk 8,2 

77.  Ajdovščina 8,3 

78.  Kranjska Gora 8,3 

79.  Majšperk 8,3 

80.  Mirna Peč 8,3 

81.  Turnišče 8,3 

82.  Kobarid 8,4 

83.  Dolenjske Toplice 8,5 

84.  Koper/Capodistria 8,5 

85.  Celje 8,6 

86.  Mežica 8,6 

87.  Mokronog - Trebelno 8,6 

88.  Rogatec 8,6 

89.  Mislinja 8,7 

90.  Šentilj 8,7 

91.  Vitanje 8,7 

92.  Ribnica na Pohorju 8,8 

93.  Črenšovci 8,9 

94.  Odranci 8,9 

95.  Tišina 8,9 

96.  Ljubno 9 

97.  Pivka 9 

98.  Tržič 9 

99.  Novo mesto 9,1 

100.  Oplotnica 9,1 

101.  Krško 9,2 

102.  Črna na Koroškem 9,3 

103.  Kidričevo 9,3 

104.  Semič 9,3 

105.  Trebnje 9,3 

106.  Videm 9,3 

107.  Hrpelje - Kozina 9,4 

108.  Komen 9,4 

109.  Slovenske Konjice 9,4 

110.  Šentjur 9,4 

111.  Šoštanj 9,4 

112.  Radeče 9,5 

113.  Hrastnik 9,6 
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114.  Izola/Isola 9,6 

115.  Muta 9,6 

116.  Razkrižje 9,6 

117.  Zagorje ob Savi 9,6 

118.  Gorje 9,7 

119.  Murska Sobota 9,7 

120.  Nazarje 9,7 

121.  Postojna 9,7 

122.  Ptuj 9,7 

123.  Vipava 9,7 

124.  Bled 9,8 

125.  Jesenice 9,8 

126.  Žirovnica 9,8 

127.  Velike Lašče 9,9 

128.  Apače 10 

129.  Črnomelj 10 

130.  Kočevje 10 

131.  Piran/Pirano 10 

132.  Renče - Vogrsko 10 

133.  Dobrna 10,2 

134.  Maribor 10,2 

135.  Mengeš 10,2 

136.  Pesnica 10,2 

137.  Sodražica 10,2 

138.  Podvelka 10,3 

139.  Brežice 10,4 

140.  Miren - Kostanjevica 10,4 

141.  Cerknica 10,5 

142.  Dobje 10,5 

143.  Jezersko 10,5 

144.  Kanal 10,5 

145.  Kozje 10,5 

146.  Beltinci 10,7 

147.  Kungota 10,8 

148.  Trbovlje 10,8 

149.  Bloke 10,9 

150.  Lendava/Lendva 10,9 

151.  Radovljica 10,9 

152.  Bohinj 11 
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153.  Ilirska Bistrica 11 

154.  Horjul 11,1 

155.  Kostanjevica na Krki 11,2 

156.  Nova Gorica 11,3 

157.  Vojnik 11,3 

158.  Radlje ob Dravi 11,4 

159.  Trnovska vas 11,4 

160.  Gorišnica 11,5 

161.  Sveti Jurij ob Ščavnici 11,5 

162.  Veržej 11,5 

163.  Gornja Radgona 11,8 

164.  Ormož 11,8 

165.  Solčava 11,8 

166.  Ribnica 11,9 

167.  Brda 12,1 

168.  Ljutomer 12,1 

169.  Metlika 12,1 

170.  Moravske Toplice 12,1 

171.  Dravograd 12,2 

172.  Tolmin 12,3 

173.  Grad 12,4 

174.  Sveta Ana 12,4 

175.  Bovec 12,5 

176.  Sežana 12,6 

177.  Podlehnik 12,7 

178.  Rogašovci 12,7 

179.  Šmartno pri Litiji 12,8 

180.  Radenci 12,9 

181.  Šmarje pri Jelšah 12,9 

182.  Idrija 13 

183.  Luče 13 

184.  Cankova 13,1 

185.  Puconci 13,4 

186.  Žetale 13,5 

187.  Križevci 13,8 

188.  Kostel 13,9 

189.  Sevnica 13,9 

190.  Prevalje 14,4 

191.  Laško 14,6 
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192.  Sveti Andraž v Slov. goricah 14,9 

193.  Velika Polana 14,9 

194.  Dobrovnik/Dobronak 15 

195.  Zavrč 15 

196.  Štore 15,2 

197.  Gornji Petrovci 15,4 

198.  Šmarješke Toplice 15,5 

199.  Hodoš/Hodos 15,6 

200.  Polzela 15,8 

201.  Cirkulane 16,1 

202.  Lenart 16,1 

203.  Loški Potok 16,8 

204.  Šalovci 16,9 

205.  Dobrepolje 18,3 

206.  Poljčane 19,8 

207.  Osilnica 19,9 

208.  Preddvor 20,1 

209.  Kuzma 21,6 

210.  Gornji Grad 24,5 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Umrli na 1.000 

prebivalcev 

210 4 24 9,43 0,221 3,201 10,247 

Veljavno število N  210       
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Priloga 7: Gibanje naravnega prirastka v Sloveniji v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina 
Naravni prirast na 1.000 

prebivalcev 

1.  Kuzma -17,2 

2.  Hodoš/Hodos -15,6 

3.  Gornji Grad -13,2 

4.  Šalovci -12,5 

5.  Kostel -12,4 

6.  Poljčane -10,6 

7.  Osilnica -10 

8.  Preddvor -9 

9.  Velika Polana -8,8 

10.  Žetale -8,2 

11.  Gornji Petrovci -8,1 

12.  Dobrepolje -7,8 

13.  Lenart -7,2 

14.  Loški Potok -6,9 

15.  Cirkulane -6,5 

16.  Laško -5,5 

17.  Cankova -5,2 

18.  Zavrč -5,2 

19.  Križevci -5,1 

20.  Polzela -5,1 

21.  Grad -4,9 

22.  Podlehnik -4,8 

23.  Kungota -4,7 

24.  Moravske Toplice -4,6 

25.  Sevnica -4,6 

26.  Veržej -4,6 

27.  Dobrovnik/Dobronak -4,5 

28.  Štore -4,2 

29.  Metlika -3,8 

30.  Radenci -3,8 

31.  Kozje -3,7 

32.  Lendava/Lendva -3,5 

33.  Sveti Andraž v Slov. goricah -3,3 

34.  Vojnik -3,2 

35.  Dobje -3,1 
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36.  Gornja Radgona -3 

37.  Sveta Ana -3 

38.  Brežice -2,8 

39.  Sežana -2,7 

40.  Bovec -2,5 

41.  Pesnica -2,5 

42.  Šmarješke Toplice -2,5 

43.  Piran/Pirano -2,4 

44.  Puconci -2,3 

45.  Razkrižje -2,2 

46.  Kočevje -2,1 

47.  Tolmin -2,1 

48.  Solčava -2 

49.  Beltinci -1,9 

50.  Ilirska Bistrica -1,9 

51.  Prevalje -1,9 

52.  Brda -1,8 

53.  Gorje -1,7 

54.  Komen -1,7 

55.  Trbovlje -1,6 

56.  Gorišnica -1,5 

57.  Maribor -1,5 

58.  Radeče -1,5 

59.  Trnovska vas -1,5 

60.  Idrija -1,3 

61.  Luče -1,3 

62.  Ribnica -1,3 

63.  Cerknica -1,2 

64.  Ormož -1,2 

65.  Radovljica -1,2 

66.  Renče - Vogrsko -1,2 

67.  Dravograd -1,1 

68.  Šentilj -1,1 

69.  Črna na Koroškem -0,8 

70.  Ljutomer -0,7 

71.  Nova Gorica -0,7 

72.  Šmarje pri Jelšah -0,7 

73.  Kostanjevica na Krki -0,4 

74.  Hajdina -0,3 
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75.  Markovci -0,3 

76.  Murska Sobota -0,3 

77.  Rogašovci -0,3 

78.  Semič -0,3 

79.  Šmartno ob Paki -0,3 

80.  Hrastnik -0,1 

81.  Jezersko 0 

82.  Kobilje 0 

83.  Miren - Kostanjevica 0 

84.  Starše 0 

85.  Sveta Trojica v Slov. goricah 0 

86.  Sveti Jurij ob Ščavnici 0 

87.  Žirovnica 0 

88.  Bohinj 0,2 

89.  Črenšovci 0,2 

90.  Radlje ob Dravi 0,2 

91.  Mežica 0,3 

92.  Mokronog - Trebelno 0,3 

93.  Muta 0,3 

94.  Jesenice 0,4 

95.  Nazarje 0,4 

96.  Podvelka 0,4 

97.  Bloke 0,6 

98.  Miklavž na Dravskem polju 0,6 

99.  Bistrica ob Sotli 0,7 

100.  Črnomelj 0,7 

101.  Horjul 0,7 

102.  Tabor 0,7 

103.  Pivka 0,8 

104.  Ptuj 0,8 

105.  Vransko 0,8 

106.  Rače - Fram 0,9 

107.  Vitanje 0,9 

108.  Hrpelje - Kozina 1 

109.  Kidričevo 1 

110.  Velike Lašče 1 

111.  Mislinja 1,1 

112.  Dolenjske Toplice 1,2 

113.  Lovrenc na Pohorju 1,3 
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114.  Dornava 1,4 

115.  Kanal 1,4 

116.  Celje 1,5 

117.  Oplotnica 1,5 

118.  Šentjur 1,5 

119.  Vipava 1,5 

120.  Kobarid 1,7 

121.  Kranjska Gora 1,7 

122.  Majšperk 1,7 

123.  Tišina 1,7 

124.  Krško 1,8 

125.  Apače 1,9 

126.  Sveti Jurij v Slov. goricah 1,9 

127.  Bled 2 

128.  Borovnica 2 

129.  Koper/Capodistria 2 

130.  Novo mesto 2 

131.  Hoče - Slivnica 2,1 

132.  Podčetrtek 2,1 

133.  Videm 2,1 

134.  Mirna Peč 2,2 

135.  Ruše 2,2 

136.  Tržič 2,2 

137.  Mengeš 2,3 

138.  Rogaška Slatina 2,4 

139.  Selnica ob Dravi 2,4 

140.  Cerkvenjak 2,5 

141.  Vuzenica 2,5 

142.  Zagorje ob Savi 2,5 

143.  Postojna 2,6 

144.  Rogatec 2,6 

145.  Braslovče 2,7 

146.  Turnišče 2,7 

147.  Žalec 2,7 

148.  Dobrna 2,8 

149.  Ljubljana 2,8 

150.  Središče ob Dravi 2,8 

151.  Šmartno pri Litiji 2,8 

152.  Divača 2,9 
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153.  Izola/Isola 2,9 

154.  Duplek 3,2 

155.  Mozirje 3,2 

156.  Sodražica 3,2 

157.  Destrnik 3,3 

158.  Sveti Tomaž 3,3 

159.  Šentjernej 3,3 

160.  Šoštanj 3,3 

161.  Rečica ob Savinji 3,5 

162.  Ajdovščina 3,6 

163.  Prebold 3,6 

164.  Trebnje 3,8 

165.  Slovenske Konjice 3,9 

166.  Šempeter - Vrtojba 3,9 

167.  Šentrupert 3,9 

168.  Slovenska Bistrica 4 

169.  Škofja Loka 4 

170.  Žužemberk 4 

171.  Ljubno 4,1 

172.  Ravne na Koroškem 4,1 

173.  Velenje 4,4 

174.  Vrhnika 4,4 

175.  Slovenj Gradec 4,5 

176.  Cerkno 4,6 

177.  Juršinci 4,7 

178.  Kranj 4,7 

179.  Medvode 5 

180.  Zreče 5,1 

181.  Grosuplje 5,4 

182.  Ivančna Gorica 5,4 

183.  Litija 5,4 

184.  Železniki 5,6 

185.  Cerklje na Gorenjskem 5,9 

186.  Domžale 5,9 

187.  Kamnik 5,9 

188.  Lukovica 5,9 

189.  Odranci 6 

190.  Logatec 6,1 

191.  Žiri 6,1 
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192.  Šenčur 6,2 

193.  Brezovica 6,3 

194.  Straža 6,3 

195.  Benedikt 6,4 

196.  Ribnica na Pohorju 6,4 

197.  Loška dolina 6,6 

198.  Ig 6,9 

199.  Dol pri Ljubljani 7,4 

200.  Škofljica 7,7 

201.  Dobrova - Polhov Gradec 7,8 

202.  Moravče 8 

203.  Makole 8,2 

204.  Naklo 8,3 

205.  Log - Dragomer 8,4 

206.  Vodice 8,7 

207.  Trzin 8,8 

208.  Gorenja vas - Poljane 10 

209.  Škocjan 10,2 

210.  Komenda 12,5 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

Error Statistika Statistika 

Naravni prirast na 

1.000 prebivalcev 

210 -17 12 0,46 0,297 4,310 18,575 

Veljavno število N  210       
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Priloga 8: Selitveni prirastek po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina Skupni selitveni prirast Klasifikacija 

1.  Velenje -442 Neto odselitve 

2.  Celje -246 Neto odselitve 

3.  Jesenice -236 Neto odselitve 

4.  Ravne na Koroškem -137 Neto odselitve 

5.  Kanal -133 Neto odselitve 

6.  Trbovlje -123 Neto odselitve 

7.  Tržič -106 Neto odselitve 

8.  Lendava/Lendva -103 Neto odselitve 

9.  Kočevje -100 Neto odselitve 

10.  Ptuj -99 Neto odselitve 

11.  Murska Sobota -98 Neto odselitve 

12.  Črnomelj -94 Neto odselitve 

13.  Ljutomer -88 Neto odselitve 

14.  Ruše -79 Neto odselitve 

15.  Zreče -78 Neto odselitve 

16.  Zagorje ob Savi -77 Neto odselitve 

17.  Železniki -77 Neto odselitve 

18.  Mežica -76 Neto odselitve 

19.  Pivka -72 Neto odselitve 

20.  Cerkno -61 Neto odselitve 

21.  Kranjska Gora -59 Neto odselitve 

22.  Črenšovci -56 Neto odselitve 

23.  Radeče -54 Neto odselitve 

24.  Kobarid -52 Neto odselitve 

25.  Mislinja -51 Neto odselitve 

26.  Črna na Koroškem -48 Neto odselitve 

27.  Vipava -48 Neto odselitve 

28.  Podvelka -47 Neto odselitve 

29.  Žužemberk -45 Neto odselitve 

30.  Hoče - Slivnica -44 Neto odselitve 

31.  Straža -44 Neto odselitve 

32.  Središče ob Dravi -41 Neto odselitve 

33.  Rogašovci -40 Neto odselitve 

34.  Selnica ob Dravi -40 Neto odselitve 

35.  Divača -39 Neto odselitve 

36.  Muta -39 Neto odselitve 
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37.  Semič -39 Neto odselitve 

38.  Tolmin -38 Neto odselitve 

39.  Turnišče -37 Neto odselitve 

40.  Apače -36 Neto odselitve 

41.  Žiri -32 Neto odselitve 

42.  Bloke -30 Neto odselitve 

43.  Slovenske Konjice -30 Neto odselitve 

44.  Cankova -29 Neto odselitve 

45.  Moravske Toplice -28 Neto odselitve 

46.  Šmartno pri Litiji -26 Neto odselitve 

47.  Šentilj -24 Neto odselitve 

48.  Škofja Loka -24 Neto odselitve 

49.  Tišina -22 Neto odselitve 

50.  Idrija -20 Neto odselitve 

51.  Velika Polana -20 Neto odselitve 

52.  Nazarje -19 Neto odselitve 

53.  Šentjernej -19 Neto odselitve 

54.  Cerkvenjak -17 Neto odselitve 

55.  Kozje -16 Neto odselitve 

56.  Gorje -15 Neto odselitve 

57.  Dobrovnik/Dobronak -14 Neto odselitve 

58.  Hrastnik -14 Neto odselitve 

59.  Odranci -14 Neto odselitve 

60.  Sveti Jurij -14 Neto odselitve 

61.  Mozirje -13 Neto odselitve 

62.  Vuzenica -13 Neto odselitve 

63.  Gornji Petrovci -12 Neto odselitve 

64.  Juršinci -12 Neto odselitve 

65.  Sveti Tomaž -12 Neto odselitve 

66.  Jezersko -11 Neto odselitve 

67.  Križevci -11 Neto odselitve 

68.  Ribnica na Pohorju -11 Neto odselitve 

69.  Makole -10 Neto odselitve 

70.  Gorenja vas - Poljane -8 Neto odselitve 

71.  Kobilje -8 Neto odselitve 

72.  Kostanjevica na Krki -8 Neto odselitve 

73.  Osilnica -8 Neto odselitve 

74.  Podlehnik -8 Neto odselitve 

75.  Solčava -7 Neto odselitve 
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76.  Dolenjske Toplice -5 Neto odselitve 

77.  Dornava -5 Neto odselitve 

78.  Oplotnica -5 Neto odselitve 

79.  Šalovci -5 Neto odselitve 

80.  Grad -4 Neto odselitve 

81.  Sveti Andraž v Slov. goricah -4 Neto odselitve 

82.  Hodoš/Hodos -2 Neto odselitve 

83.  Luče -2 Neto odselitve 

84.  Puconci -2 Neto odselitve 

85.  Bistrica ob Sotli -1 Neto odselitve 

86.  Dobrna -1 Neto odselitve 

87.  Ormož -1 Neto odselitve 

88.  Razkrižje -1 Neto odselitve 

89.  Rečica ob Savinji -1 Neto odselitve 

90.  Vitanje -1 Neto odselitve 

91.  Benedikt 1 Neto priselitve 

92.  Lovrenc na Pohorju 1 Neto priselitve 

93.  Markovci 1 Neto priselitve 

94.  Beltinci 2 Neto priselitve 

95.  Preddvor 2 Neto priselitve 

96.  Mirna Peč 4 Neto priselitve 

97.  Tabor 5 Neto priselitve 

98.  Mokronog - Trebelno 6 Neto priselitve 

99.  Borovnica 7 Neto priselitve 

100.  Log - Dragomer 7 Neto priselitve 

101.  Miren - Kostanjevica 7 Neto priselitve 

102.  Veržej 7 Neto priselitve 

103.  Ljubno 8 Neto priselitve 

104.  Podčetrtek 8 Neto priselitve 

105.  Velike Lašče 8 Neto priselitve 

106.  Bled 9 Neto priselitve 

107.  Bovec 9 Neto priselitve 

108.  Destrnik 9 Neto priselitve 

109.  Ilirska Bistrica 9 Neto priselitve 

110.  Sodražica 9 Neto priselitve 

111.  Sveta Trojica v Slov. goricah 10 Neto priselitve 

112.  Naklo 11 Neto priselitve 

113.  Dobje 12 Neto priselitve 

114.  Cirkulane 14 Neto priselitve 
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115.  Rogatec 14 Neto priselitve 

116.  Sveti Jurij v Slov. goricah 15 Neto priselitve 

117.  Trnovska vas 15 Neto priselitve 

118.  Kostel 16 Neto priselitve 

119.  Kungota 16 Neto priselitve 

120.  Žetale 16 Neto priselitve 

121.  Šempeter - Vrtojba 17 Neto priselitve 

122.  Krško 18 Neto priselitve 

123.  Šentjur 19 Neto priselitve 

124.  Videm 19 Neto priselitve 

125.  Rogaška Slatina 20 Neto priselitve 

126.  Dobrova - Polhov Gradec 23 Neto priselitve 

127.  Braslovče 24 Neto priselitve 

128.  Komen 28 Neto priselitve 

129.  Žirovnica 28 Neto priselitve 

130.  Miklavž na Dravskem polju 35 Neto priselitve 

131.  Duplek 37 Neto priselitve 

132.  Gornja Radgona 37 Neto priselitve 

133.  Lukovica 37 Neto priselitve 

134.  Gorišnica 40 Neto priselitve 

135.  Majšperk 40 Neto priselitve 

136.  Loški Potok 41 Neto priselitve 

137.  Radlje ob Dravi 42 Neto priselitve 

138.  Starše 42 Neto priselitve 

139.  Šmartno ob Paki 43 Neto priselitve 

140.  Bohinj 46 Neto priselitve 

141.  Hajdina 47 Neto priselitve 

142.  Renče - Vogrsko 51 Neto priselitve 

143.  Kidričevo 54 Neto priselitve 

144.  Hrpelje - Kozina 56 Neto priselitve 

145.  Pesnica 56 Neto priselitve 

146.  Slovenj Gradec 56 Neto priselitve 

147.  Šentrupert 57 Neto priselitve 

148.  Sveta Ana 58 Neto priselitve 

149.  Vransko 58 Neto priselitve 

150.  Prevalje 59 Neto priselitve 

151.  Horjul 61 Neto priselitve 

152.  Brda 62 Neto priselitve 

153.  Dravograd 62 Neto priselitve 
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154.  Ribnica 62 Neto priselitve 

155.  Sevnica 62 Neto priselitve 

156.  Štore 65 Neto priselitve 

157.  Trzin 65 Neto priselitve 

158.  Ajdovščina 67 Neto priselitve 

159.  Moravče 68 Neto priselitve 

160.  Škocjan 70 Neto priselitve 

161.  Gornji Grad 71 Neto priselitve 

162.  Šmarje pri Jelšah 71 Neto priselitve 

163.  Kuzma 76 Neto priselitve 

164.  Šmarješke Toplice 77 Neto priselitve 

165.  Litija 87 Neto priselitve 

166.  Izola/Isola 88 Neto priselitve 

167.  Polzela 88 Neto priselitve 

168.  Vodice 88 Neto priselitve 

169.  Metlika 91 Neto priselitve 

170.  Dol pri Ljubljani 93 Neto priselitve 

171.  Laško 97 Neto priselitve 

172.  Dobrepolje 100 Neto priselitve 

173.  Vojnik 101 Neto priselitve 

174.  Prebold 102 Neto priselitve 

175.  Brežice 111 Neto priselitve 

176.  Nova Gorica 111 Neto priselitve 

177.  Šoštanj 113 Neto priselitve 

178.  Poljčane 118 Neto priselitve 

179.  Cerklje na Gorenjskem 120 Neto priselitve 

180.  Šenčur 122 Neto priselitve 

181.  Radenci 123 Neto priselitve 

182.  Zavrč 127 Neto priselitve 

183.  Loška dolina 138 Neto priselitve 

184.  Kamnik 141 Neto priselitve 

185.  Mengeš 153 Neto priselitve 

186.  Radovljica 154 Neto priselitve 

187.  Slovenska Bistrica 165 Neto priselitve 

188.  Brezovica 168 Neto priselitve 

189.  Ig 169 Neto priselitve 

190.  Komenda 171 Neto priselitve 

191.  Rače - Fram 172 Neto priselitve 

192.  Cerknica 175 Neto priselitve 
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193.  Ivančna Gorica 181 Neto priselitve 

194.  Lenart 191 Neto priselitve 

195.  Žalec 198 Neto priselitve 

196.  Postojna 200 Neto priselitve 

197.  Domžale 215 Neto priselitve 

198.  Škofljica 225 Neto priselitve 

199.  Grosuplje 291 Neto priselitve 

200.  Medvode 293 Neto priselitve 

201.  Sežana 302 Neto priselitve 

202.  Vrhnika 305 Neto priselitve 

203.  Logatec 307 Neto priselitve 

204.  Novo mesto 322 Neto priselitve 

205.  Trebnje 352 Neto priselitve 

206.  Kranj 361 Neto priselitve 

207.  Maribor 451 Neto priselitve 

208.  Piran/Pirano 513 Neto priselitve 

209.  Koper/Capodistria 1.031 Neto priselitve 

210.  Ljubljana 3.940 Neto priselitve 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Skupni selitveni 

prirast 

210 -442 3940 54,80 20,572 298,122 88877,022 

Veljavno število N 210       
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Priloga 9: Izobrazbena sestava prebivalstva po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Občina % OŠ % SŠ % VŠ 

Ajdovščina 17 59 23 

Apače 21 64 12 

Beltinci 20 62 17 

Benedikt 21 64 11 

Bistrica ob Sotli 25 57 16 

Bled 7 59 33 

Bloke 17 62 21 

Bohinj 13 67 20 

Borovnica 17 62 21 

Bovec 23 58 19 

Braslovče 16 61 23 

Brda 12 65 21 

Brezovica 11 62 27 

Brežice 15 62 20 

Cankova 25 58 16 

Celje 15 57 28 

Cerklje na Gorenjskem 17 61 21 

Cerknica 17 61 23 

Cerkno 28 56 17 

Cerkvenjak 27 57 8 

Cirkulane 24 62 10 

Črenšovci 18 64 16 

Črna na Koroškem 16 68 15 

Črnomelj 17 63 19 

Destrnik 24 60 12 

Divača 17 62 21 

Dobje 27 55 15 

Dobrepolje 15 68 17 

Dobrna 20 62 17 

Dobrova - Polhov Gradec 14 60 25 

Dobrovnik/Dobronak 16 67 16 

Dol pri Ljubljani 12 60 28 

Dolenjske Toplice 18 59 22 

Domžale 13 59 28 

Dornava 19 68 12 

Dravograd 15 66 19 
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Duplek 13 70 17 

Gorenja vas - Poljane 16 63 20 

Gorišnica 16 68 15 

Gorje 9 65 25 

Gornja Radgona 19 61 18 

Gornji Grad 22 61 16 

Gornji Petrovci 36 48 13 

Grad 35 55 8 

Grosuplje 14 58 27 

Hajdina 13 65 21 

Hoče - Slivnica 10 64 25 

Hodoš/Hodos 62 34 5 

Horjul 12 66 21 

Hrastnik 20 62 17 

Hrpelje - Kozina 18 62 18 

Idrija 21 55 24 

Ig 16 61 23 

Ilirska Bistrica 15 64 21 

Ivančna Gorica 15 63 20 

Izola/Isola 22 54 25 

Jesenice 21 64 15 

Jezersko 17 59 22 

Juršinci 24 60 9 

Kamnik 16 59 25 

Kanal 13 68 18 

Kidričevo 13 68 18 

Kobarid 16 61 22 

Kobilje 20 68 10 

Kočevje 17 64 19 

Komen 13 61 26 

Komenda 11 60 29 

Koper/Capodistria 19 55 26 

Kostanjevica na Krki 19 63 17 

Kostel 13 63 24 

Kozje 30 54 13 

Kranj 17 55 28 

Kranjska Gora 10 65 25 

Križevci 21 64 14 

Krško 19 59 21 
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Kungota 14 65 21 

Kuzma 28 56 13 

Laško 21 61 17 

Lenart 17 61 20 

Lendava/Lendva 15 63 20 

Litija 19 62 19 

Ljubljana 16 48 37 

Ljubno 22 59 18 

Ljutomer 17 63 18 

Log - Dragomer 9 53 37 

Logatec 18 57 24 

Loška dolina 22 57 21 

Loški Potok 25 63 12 

Lovrenc na Pohorju 15 67 18 

Luče 25 60 14 

Lukovica 17 66 17 

Majšperk 16 67 16 

Makole 23 63 13 

Maribor 11 58 30 

Markovci 16 69 13 

Medvode 13 57 30 

Mengeš 12 60 28 

Metlika 17 66 17 

Mežica 14 65 20 

Miklavž na Dravskem polju 8 69 22 

Miren - Kostanjevica 14 63 22 

Mirna Peč 20 60 19 

Mislinja 17 62 20 

Mokronog - Trebelno 25 56 15 

Moravče 19 65 16 

Moravske Toplice 24 58 17 

Mozirje 20 57 23 

Murska Sobota 11 57 31 

Muta 16 66 18 

Naklo 11 60 28 

Nazarje 21 62 17 

Nova Gorica 17 55 28 

Novo mesto 17 54 28 

Odranci 31 57 10 
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Oplotnica 18 66 16 

Ormož 17 66 15 

Osilnica 12 78 10 

Pesnica 17 65 16 

Piran/Pirano 16 57 27 

Pivka 20 59 20 

Podčetrtek 23 62 14 

Podlehnik 29 58 10 

Podvelka 19 67 12 

Poljčane 16 65 19 

Polzela 19 60 21 

Postojna 20 54 25 

Prebold 18 59 22 

Preddvor 12 60 27 

Prevalje 12 67 21 

Ptuj 12 62 25 

Puconci 27 58 14 

Rače - Fram 11 64 24 

Radeče 17 63 19 

Radenci 15 62 23 

Radlje ob Dravi 13 69 18 

Radovljica 11 59 29 

Ravne na Koroškem 12 63 24 

Razkrižje 20 61 15 

Rečica ob Savinji 18 63 18 

Renče - Vogrsko 14 64 22 

Ribnica 13 65 23 

Ribnica na Pohorju 15 68 17 

Rogaška Slatina 19 64 16 

Rogašovci 32 54 12 

Rogatec 22 64 11 

Ruše 11 65 23 

Selnica ob Dravi 13 66 20 

Semič 20 64 15 

Sevnica 18 64 17 

Sežana 16 60 24 

Slovenj Gradec 15 61 24 

Slovenska Bistrica 13 63 22 

Slovenske Konjice 16 63 20 
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Sodražica 16 61 22 

Solčava 18 58 21 

Središče ob Dravi 15 70 13 

Starše 11 69 19 

Straža 17 57 25 

Sveta Ana 27 57 10 

Sveta Trojica v Slov. goricah 19 66 12 

Sveti Andraž v Slov. goricah 23 60 11 

Sveti Jurij 23 62 11 

Sveti Jurij v Slov. goricah 24 58 11 

Sveti Tomaž 20 61 11 

Šalovci 48 44 6 

Šempeter - Vrtojba 15 54 31 

Šenčur 16 57 27 

Šentilj 21 64 14 

Šentjernej 21 60 18 

Šentjur 17 62 21 

Šentrupert 22 60 16 

Škocjan 25 61 12 

Škofja Loka 15 56 28 

Škofljica 11 58 30 

Šmarje pri Jelšah 20 63 17 

Šmarješke Toplice 21 60 19 

Šmartno ob Paki 17 64 19 

Šmartno pri Litiji 19 62 18 

Šoštanj 20 64 16 

Štore 21 63 15 

Tabor 19 62 18 

Tišina 23 61 16 

Tolmin 21 55 24 

Trbovlje 17 60 23 

Trebnje 18 60 20 

Trnovska vas 23 62 10 

Trzin 9 49 42 

Tržič 20 58 21 

Turnišče 19 65 14 

Velenje 19 60 21 

Velika Polana 24 59 15 

Velike Lašče 15 63 21 
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Veržej 14 63 22 

Videm 22 64 12 

Vipava 15 57 27 

Vitanje 28 59 12 

Vodice 11 60 28 

Vojnik 15 65 19 

Vransko 22 59 18 

Vrhnika 15 57 28 

Vuzenica 13 67 18 

Zagorje ob Savi 16 63 21 

Zavrč 24 68 7 

Zreče 20 63 17 

Žalec 17 60 22 

Železniki 18 60 21 

Žetale 29 56 12 

Žiri 15 63 22 

Žirovnica 6 59 35 

Žužemberk 24 61 14 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

% OŠ 210 6,0000 61,0000 17,715640 0,4295279 6,2392530 38,928 

Veljavno število 

N  

210 
      

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

% SŠ 210 33,0000 77,0000 60,715640 0,3280651 4,7654203 22,709 

Veljavno število 

N  

210 
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Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje Std. odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

% VŠ 210 4,0000 42,0000 18,895735 0,4205752 6,1092070 37,322 

Veljavno 

število N  

210 
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Priloga 10: Stopnja registrirane brezposelnosti po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina 

Stopnja 
registrirane 

brezposelnosti 
Klasifikacija registrirane 

brezposelnosti 

1. Cerkno 3,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

2. Šmarješke Toplice 3,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

3. Horjul 3,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

4. Dobrova –.Polhov Gradec 4,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

5. Bohinj 4,1 Nizka stopnja brezposelnosti 

6. Velike Lašče 4,1 Nizka stopnja brezposelnosti 

7. Železniki 4,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

8. Idrija 4,6 Nizka stopnja brezposelnosti 

9. Lukovica 4,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

10. Škofljica 4,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

11. Šentrupert 4,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

12. Jezersko 4,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

13. Dol pri Ljubljani 4,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

14. Dolenjske Toplice 4,9 Nizka stopnja brezposelnosti 

15. Komenda 4,9 Nizka stopnja brezposelnosti 

16. Trzin 4,9 Nizka stopnja brezposelnosti 

17. Dobrepolje 4,9 Nizka stopnja brezposelnosti 

18. Vodice 5,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

19. Ig 5,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

20. Žiri 5,1 Nizka stopnja brezposelnosti 

21. Gorenja vas - Poljane 5,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

22. Brezovica 5,3 Nizka stopnja brezposelnosti 

23. Sežana 5,3 Nizka stopnja brezposelnosti 

24. Gorje 5,3 Nizka stopnja brezposelnosti 

25. Naklo 5,4 Nizka stopnja brezposelnosti 

26. Brda 5,4 Nizka stopnja brezposelnosti 

27. Moravče 5,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

28. Šenčur 5,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

29. Cerklje na Gorenjskem 5,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

30. Log - Dragomer 5,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

31. Bled 5,6 Nizka stopnja brezposelnosti 

32. Ivančna Gorica 5,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

33. Mokronog - Trebelno 5,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

34. Žirovnica 5,8 Nizka stopnja brezposelnosti 
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35. Divača 5,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

36. Trebnje 5,9 Nizka stopnja brezposelnosti 

37. Žužemberk 5,9 Nizka stopnja brezposelnosti 

38. Mengeš 6,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

39. Mirna Peč 6,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

40. Kamnik 6,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

41. Škofja Loka 6,1 Nizka stopnja brezposelnosti 

42. Hrpelje - Kozina 6,1 Nizka stopnja brezposelnosti 

43. Preddvor 6,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

44. Domžale 6,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

45. Pivka 6,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

46. Kranjska Gora 6,3 Nizka stopnja brezposelnosti 

47. Borovnica 6,4 Nizka stopnja brezposelnosti 

48. Logatec 6,4 Nizka stopnja brezposelnosti 

49. Straža 6,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

50. Cerknica 6,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

51. Šempeter - Vrtojba 6,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

52. Grosuplje 6,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

53. Medvode 6,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

54. Bloke 6,6 Nizka stopnja brezposelnosti 

55. Radovljica 6,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

56. Ribnica 6,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

57. Vipava 6,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

58. Novo mesto 7,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

59. 

Sveti Jurij v  

Slovenskih goricah 7,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

60. Nova Gorica 7,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

61. Renče - Vogrsko 7,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

62. Koper/Capodistria 7,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

63. Komen 7,0 Nizka stopnja brezposelnosti 

64. Sodražica 7,1 Nizka stopnja brezposelnosti 

65. Postojna 7,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

66. Šentjernej 7,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

67. Ajdovščina 7,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

68. Loška dolina 7,2 Nizka stopnja brezposelnosti 

69. Ljubljana 7,3 Nizka stopnja brezposelnosti 

70. Kanal 7,4 Nizka stopnja brezposelnosti 

71. Izola/Isola 7,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

72. Benedikt 7,5 Nizka stopnja brezposelnosti 
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73. Piran/Pirano 7,5 Nizka stopnja brezposelnosti 

74. Radeče 7,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

75. Lenart 7,7 Nizka stopnja brezposelnosti 

76. Sveta Ana 7,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

77. Ilirska Bistrica 7,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

78. Dobrna 7,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

79. Jesenice 7,8 Nizka stopnja brezposelnosti 

80. Miren - Kostanjevica 8,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

81. Mislinja 8,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

82. Cerkvenjak 8,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

83. Loški Potok 8,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

84. 

Sveta Trojica v  

Slovenskih goricah 8,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

85. Kranj 8,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

86. Vojnik 8,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

87. Šoštanj 8,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

88. Dobje 8,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

89. Vransko 8,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

90. Braslovče 8,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

91. Škocjan 8,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

92. Štore 8,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

93. Zagorje ob Savi 8,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

94. Kobarid 8,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

95. Litija 8,9 Visoka stopnja brezposelnosti 

96. Kostanjevica na Krki 8,9 Visoka stopnja brezposelnosti 

97. Šmartno ob Paki 9,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

98. Tržič 9,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

99. Markovci 9,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

100. Sevnica 9,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

101. Mozirje 9,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

102. Bovec 9,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

103. Hajdina 9,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

104. Zreče 9,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

105. Osilnica 9,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

106. Oplotnica 9,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

107. Šentjur 9,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

108. Vrhnika 9,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

109. Prevalje 9,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

110. Laško 9,9 Visoka stopnja brezposelnosti 
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111. Velenje 10,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

112. Dornava 10,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

113. Polzela 10,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

114. Kidričevo 10,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

115. Šmartno pri Litiji 10,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

116. Žetale 10,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

117. Središče ob Dravi 10,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

118. Dravograd 10,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

119. Tabor 10,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

120. Brežice 10,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

121. Trnovska vas 10,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

122. Podčetrtek 10,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

123. Vitanje 10,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

124. Majšperk 10,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

125. Gorišnica 10,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

126. Tolmin 10,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

127. Celje 10,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

128. Ptuj 10,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

129. Gornji Grad 10,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

130. 

Sveti Andraž v 

Slovenskih goricah 10,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

131. Prebold 10,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

132. Podlehnik 10,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

133. Hoče - Slivnica 10,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

134. Mežica 10,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

135. Slovenj Gradec 10,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

136. Črna na Koroškem 10,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

137. Duplek 10,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

138. Žalec 10,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

139. Krško 10,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

140. Vuzenica 10,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

141. Miklavž na Dravskem polju 10,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

142. Križevci 11,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

143. Slovenske Konjice 11,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

144. Muta 11,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

145. Slovenska Bistrica 11,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

146. Destrnik 11,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

147. Razkrižje 11,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

148. Ravne na Koroškem 11,5 Visoka stopnja brezposelnosti 
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149. Poljčane 11,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

150. Videm 11,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

151. Starše 11,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

152. Metlika 11,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

153. Rogaška Slatina 11,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

154. Šmarje pri Jelšah 11,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

155. Nazarje 11,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

156. Veržej 11,9 Visoka stopnja brezposelnosti 

157. Juršinci 11,9 Visoka stopnja brezposelnosti 

158. Ormož 12,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

159. Hrastnik 12,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

160. Rače - Fram 12,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

161. Radenci 12,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

162. Gornja Radgona 12,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

163. Makole 12,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

164. Zavrč 12,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

165. Lovrenc na Pohorju 12,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

166. Cirkulane 12,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

167. Ribnica na Pohorju 12,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

168. Črnomelj 12,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

169. Trbovlje 12,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

170. Rogatec 12,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

171. Sveti Jurij 12,9 Visoka stopnja brezposelnosti 

172. Luče 13,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

173. Podvelka 13,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

174. Maribor 13,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

175. Odranci 13,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

176. Selnica ob Dravi 13,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

177. Radlje ob Dravi 13,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

178. Solčava 13,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

179. Ljubno 13,6 Visoka stopnja brezposelnosti 

180. Hodoš/Hodos 13,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

181. Sveti Tomaž 14,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

182. Bistrica ob Sotli 14,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

183. Rečica ob Savinji 14,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

184. Beltinci 14,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

185. Semič 14,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

186. Kozje 14,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

187. Ljutomer 14,4 Visoka stopnja brezposelnosti 
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188. Gornji Petrovci 14,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

189. Šentilj 14,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

190. Grad 14,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

191. Pesnica 15,1 Visoka stopnja brezposelnosti 

192. Kungota 15,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

193. Apače 15,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

194. Moravske Toplice 15,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

195. Ruše 15,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

196. Kostel 15,7 Visoka stopnja brezposelnosti 

197. Tišina 16,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

198. Kočevje 16,5 Visoka stopnja brezposelnosti 

199. Murska Sobota 16,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

200. Črenšovci 17,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

201. Kobilje 17,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

202. Šalovci 17,2 Visoka stopnja brezposelnosti 

203. Puconci 17,4 Visoka stopnja brezposelnosti 

204. Lendava/Lendva 18,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

205. Velika Polana 18,8 Visoka stopnja brezposelnosti 

206. Turnišče 19,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

207. Dobrovnik/Dobronak 20,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

208. Cankova 22,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

209. Kuzma 22,3 Visoka stopnja brezposelnosti 

210. Rogašovci 24,0 Visoka stopnja brezposelnosti 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje 

Std. 

odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Stopnja registrirane 

brezposelnosti 

210 3,0 23,0 9,271 0,2697 3,9077 15,270 

Veljavno število N  210       
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Priloga 11: Povprečne mesečne plače po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina Povprečna neto plača Klasifikacija 

1.  Osilnica 530,25 Nizka mesečna neto plača 

2.  Kostanjevica na Krki 593,34 Nizka mesečna neto plača 

3.  Rečica ob Savinji 653,23 Nizka mesečna neto plača 

4.  Polzela 698,46 Nizka mesečna neto plača 

5.  Kuzma 700,42 Nizka mesečna neto plača 

6.  Semič 709,48 Nizka mesečna neto plača 

7.  Nazarje 713,42 Nizka mesečna neto plača 

8.  Gornji Petrovci 715,14 Nizka mesečna neto plača 

9.  Straža 718,77 Nizka mesečna neto plača 

10.  Poljčane 719,16 Nizka mesečna neto plača 

11.  Kidričevo 719,24 Nizka mesečna neto plača 

12.  Makole 719,70 Nizka mesečna neto plača 

13.  Črenšovci 723,25 Nizka mesečna neto plača 

14.  Radlje ob Dravi 726,68 Nizka mesečna neto plača 

15.  Rogatec 729,42 Nizka mesečna neto plača 

16.  Luče 732,36 Nizka mesečna neto plača 

17.  Pivka 733,11 Nizka mesečna neto plača 

18.  Šmartno pri Litiji 735,29 Nizka mesečna neto plača 

19.  Bohinj 736,39 Nizka mesečna neto plača 

20.  Podčetrtek 736,74 Nizka mesečna neto plača 

21.  Turnišče 736,88 Nizka mesečna neto plača 

22.  Rogaška Slatina 737,03 Nizka mesečna neto plača 

23.  Vitanje 741,47 Nizka mesečna neto plača 

24.  Prebold 742,22 Nizka mesečna neto plača 

25.  Vuzenica 745,38 Nizka mesečna neto plača 

26.  Mokronog - Trebelno 747,57 Nizka mesečna neto plača 

27.  Metlika 749,39 Nizka mesečna neto plača 

28.  Borovnica 749,50 Nizka mesečna neto plača 

29.  Majšperk 752,67 Nizka mesečna neto plača 

30.  Beltinci 754,73 Nizka mesečna neto plača 

31.  Ormož 760,15 Nizka mesečna neto plača 

32.  Bloke 763,73 Nizka mesečna neto plača 

33.  Železniki 767,04 Nizka mesečna neto plača 

34.  Cerknica 767,93 Nizka mesečna neto plača 

35.  Hajdina 768,47 Nizka mesečna neto plača 

36.  Cerkno 769,81 Nizka mesečna neto plača 
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37.  Ljubno 770,09 Nizka mesečna neto plača 

38.  Odranci 770,89 Nizka mesečna neto plača 

39.  Žiri 771,56 Nizka mesečna neto plača 

40.  Hodoš/Hodos 772,93 Nizka mesečna neto plača 

41.  Muta 772,97 Nizka mesečna neto plača 

42.  Lenart 775,09 Nizka mesečna neto plača 

43.  Črnomelj 775,82 Nizka mesečna neto plača 

44.  Gornji Grad 777,49 Nizka mesečna neto plača 

45.  Litija 778,59 Nizka mesečna neto plača 

46.  Oplotnica 778,82 Nizka mesečna neto plača 

47.  Žužemberk 778,94 Nizka mesečna neto plača 

48.  Slovenske Konjice 779,14 Nizka mesečna neto plača 

49.  Bovec 780,48 Nizka mesečna neto plača 

50.  Šentjernej 780,83 Nizka mesečna neto plača 

51.  Lovrenc na Pohorju 781,16 Nizka mesečna neto plača 

52.  Mislinja 781,68 Nizka mesečna neto plača 

53.  Tržič 781,86 Nizka mesečna neto plača 

54.  Log - Dragomer 782,08 Nizka mesečna neto plača 

55.  Hrastnik 784,16 Nizka mesečna neto plača 

56.  Sevnica 784,56 Nizka mesečna neto plača 

57.  Zreče 785,23 Nizka mesečna neto plača 

58.  Gorišnica 786,85 Nizka mesečna neto plača 

59.  Šmartno ob Paki 788,31 Nizka mesečna neto plača 

60.  Prevalje 788,86 Nizka mesečna neto plača 

61.  Starše 788,88 Nizka mesečna neto plača 

62.  Kobilje 790,96 Nizka mesečna neto plača 

63.  Podvelka 791,08 Nizka mesečna neto plača 

64.  Kočevje 795,04 Nizka mesečna neto plača 

65.  Solčava 795,55 Nizka mesečna neto plača 

66.  Tabor 795,70 Nizka mesečna neto plača 

67.  Loška dolina 796,66 Nizka mesečna neto plača 

68.  Moravske Toplice 797,90 Nizka mesečna neto plača 

69.  Miklavž na Dravskem polju 800,97 Povprečna mesečna neto plača 

70.  Škofljica 802,45 Povprečna mesečna neto plača 

71.  Dobrepolje 802,47 Povprečna mesečna neto plača 

72.  Jezersko 802,58 Povprečna mesečna neto plača 

73.  Renče - Vogrsko 804,41 Povprečna mesečna neto plača 

74.  Trnovska vas 805,09 Povprečna mesečna neto plača 

75.  Ljutomer 808,87 Povprečna mesečna neto plača 
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76.  Velike Lašče 810,13 Povprečna mesečna neto plača 

77.  Duplek 811,37 Povprečna mesečna neto plača 

78.  Sveti Jurij 811,57 Povprečna mesečna neto plača 

79.  Ivančna Gorica 812,39 Povprečna mesečna neto plača 

80.  Rače - Fram 812,76 Povprečna mesečna neto plača 

81.  Šentjur 813,35 Povprečna mesečna neto plača 

82.  Preddvor 813,36 Povprečna mesečna neto plača 

83.  Brezovica 814,67 Povprečna mesečna neto plača 

84.  Ribnica 814,77 Povprečna mesečna neto plača 

85.  Gornja Radgona 814,93 Povprečna mesečna neto plača 

86.  Tišina 815,43 Povprečna mesečna neto plača 

87.  Radeče 816,44 Povprečna mesečna neto plača 

88.  Vrhnika 817,13 Povprečna mesečna neto plača 

89.  Videm 817,42 Povprečna mesečna neto plača 

90.  Mengeš 819,91 Povprečna mesečna neto plača 

91.  Hrpelje - Kozina 820,61 Povprečna mesečna neto plača 

92.  Cirkulane 820,81 Povprečna mesečna neto plača 

93.  Tolmin 822,31 Povprečna mesečna neto plača 

94.  Miren - Kostanjevica 823,31 Povprečna mesečna neto plača 

95.  Dobrova - Polhov Gradec 824,60 Povprečna mesečna neto plača 

96.  Velenje 825,09 Povprečna mesečna neto plača 

97.  Zagorje ob Savi 825,35 Povprečna mesečna neto plača 

98.  Vodice 826,94 Povprečna mesečna neto plača 

99.  Ribnica na Pohorju 827,11 Povprečna mesečna neto plača 

100.  Kobarid 828,17 Povprečna mesečna neto plača 

101.  Dravograd 828,70 Povprečna mesečna neto plača 

102.  Trzin 828,89 Povprečna mesečna neto plača 

103.  Šmarje pri Jelšah 829,34 Povprečna mesečna neto plača 

104.  Dobrna 829,85 Povprečna mesečna neto plača 

105.  Gorje 831,34 Povprečna mesečna neto plača 

106.  Rogašovci 831,85 Povprečna mesečna neto plača 

107.  Horjul 833,34 Povprečna mesečna neto plača 

108.  Markovci 833,85 Povprečna mesečna neto plača 

109.  Žalec 834,35 Povprečna mesečna neto plača 

110.  Ptuj 836,12 Povprečna mesečna neto plača 

111.  Šentilj 836,20 Povprečna mesečna neto plača 

112.  Loški Potok 836,99 Povprečna mesečna neto plača 

113.  Mozirje 837,28 Povprečna mesečna neto plača 

114.  Murska Sobota 837,56 Povprečna mesečna neto plača 
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115.  Radovljica 837,62 Povprečna mesečna neto plača 

116.  Šalovci 837,71 Povprečna mesečna neto plača 

117.  Braslovče 839,51 Povprečna mesečna neto plača 

118.  Štore 839,74 Povprečna mesečna neto plača 

119.  Ilirska Bistrica 841,70 Povprečna mesečna neto plača 

120.  Dolenjske Toplice 841,79 Povprečna mesečna neto plača 

121.  Lendava/Lendva 844,23 Povprečna mesečna neto plača 

122.  Kamnik 846,11 Povprečna mesečna neto plača 

123.  Radenci 847,11 Povprečna mesečna neto plača 

124.  Kozje 847,23 Povprečna mesečna neto plača 

125.  Velika Polana 847,43 Povprečna mesečna neto plača 

126.  Hoče - Slivnica 847,44 Povprečna mesečna neto plača 

127.  Kungota 847,48 Povprečna mesečna neto plača 

128.  Idrija 848,84 Povprečna mesečna neto plača 

129.  Slovenj Gradec 849,29 Povprečna mesečna neto plača 

130.  Benedikt 852,87 Povprečna mesečna neto plača 

131.  Mežica 854,06 Povprečna mesečna neto plača 

132.  Vransko 855,03 Povprečna mesečna neto plača 

133.  Moravče 856,61 Povprečna mesečna neto plača 

134.  Slovenska Bistrica 857,03 Povprečna mesečna neto plača 

135.  Komen 858,20 Povprečna mesečna neto plača 

136.  Laško 858,24 Povprečna mesečna neto plača 

137.  Vipava 860,59 Povprečna mesečna neto plača 

138.  Sodražica 861,26 Povprečna mesečna neto plača 

139.  Brežice 861,28 Povprečna mesečna neto plača 

140.  Veržej 861,82 Povprečna mesečna neto plača 

141.  Apače 862,75 Povprečna mesečna neto plača 

142.  Vojnik 863,25 Povprečna mesečna neto plača 

143.  Kranjska Gora 864,62 Povprečna mesečna neto plača 

144.  Gorenja vas - Poljane 865,51 Povprečna mesečna neto plača 

145.  Kostel 866,88 Povprečna mesečna neto plača 

146.  Mirna Peč 867,51 Povprečna mesečna neto plača 

147.  Razkrižje 867,75 Povprečna mesečna neto plača 

148.  Pesnica 868,78 Povprečna mesečna neto plača 

149.  Trebnje 868,89 Povprečna mesečna neto plača 

150.  Šmarješke Toplice 871,60 Povprečna mesečna neto plača 

151.  Škofja Loka 872,29 Povprečna mesečna neto plača 

152.  Logatec 873,01 Povprečna mesečna neto plača 

153.  Naklo 874,91 Povprečna mesečna neto plača 
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154.  Ajdovščina 876,11 Povprečna mesečna neto plača 

155.  Ravne na Koroškem 877,38 Povprečna mesečna neto plača 

156.  Žetale 878,37 Povprečna mesečna neto plača 

157.  Domžale 878,86 Povprečna mesečna neto plača 

158.  

Sveta Trojica v Slov. 

goricah 880,62 

Povprečna mesečna neto plača 

159.  Škocjan 881,58 Povprečna mesečna neto plača 

160.  Selnica ob Dravi 881,82 Povprečna mesečna neto plača 

161.  Bistrica ob Sotli 882,92 Povprečna mesečna neto plača 

162.  Grosuplje 883,31 Povprečna mesečna neto plača 

163.  Izola/Isola 884,66 Povprečna mesečna neto plača 

164.  Medvode 886,76 Povprečna mesečna neto plača 

165.  Zavrč 890,04 Povprečna mesečna neto plača 

166.  Ruše 895,52 Povprečna mesečna neto plača 

167.  Postojna 896,18 Povprečna mesečna neto plača 

168.  Juršinci 896,74 Povprečna mesečna neto plača 

169.  Sežana 897,34 Povprečna mesečna neto plača 

170.  Bled 899,85 Povprečna mesečna neto plača 

171.  Brda 900,65 Povprečna mesečna neto plača 

172.  Dornava 901,12 Povprečna mesečna neto plača 

173.  Jesenice 904,47 Povprečna mesečna neto plača 

174.  Divača 906,61 Povprečna mesečna neto plača 

175.  Ig 908,67 Povprečna mesečna neto plača 

176.  Piran/Pirano 908,69 Povprečna mesečna neto plača 

177.  Maribor 909,30 Povprečna mesečna neto plača 

178.  Cerkvenjak 910,84 Povprečna mesečna neto plača 

179.  

Sveti Andraž v Slov. 

goricah 911,90 

Povprečna mesečna neto plača 

180.  Žirovnica 912,54 Povprečna mesečna neto plača 

181.  Celje 914,19 Povprečna mesečna neto plača 

182.  Šenčur 915,11 Povprečna mesečna neto plača 

183.  Komenda 918,04 Povprečna mesečna neto plača 

184.  Podlehnik 920,82 Povprečna mesečna neto plača 

185.  Cankova 922,58 Povprečna mesečna neto plača 

186.  Šempeter - Vrtojba 922,65 Povprečna mesečna neto plača 

187.  Križevci 940,83 Povprečna mesečna neto plača 

188.  Črna na Koroškem 946,85 Povprečna mesečna neto plača 

189.  Krško 951,04 Povprečna mesečna neto plača 

190.  Puconci 951,44 Povprečna mesečna neto plača 
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191.  Kranj 951,59 Povprečna mesečna neto plača 

192.  Dobrovnik/Dobronak 962,60 Povprečna mesečna neto plača 

193.  Sveti Jurij v Slov. goricah 969,41 Povprečna mesečna neto plača 

194.  Šentrupert 970,02 Povprečna mesečna neto plača 

195.  Lukovica 971,58 Povprečna mesečna neto plača 

196.  Dobje 971,79 Povprečna mesečna neto plača 

197.  Koper/Capodistria 973,71 Povprečna mesečna neto plača 

198.  Grad 974,76 Povprečna mesečna neto plača 

199.  Destrnik 976,03 Povprečna mesečna neto plača 

200.  Kanal 980,09 Povprečna mesečna neto plača 

201.  Šoštanj 987,89 Povprečna mesečna neto plača 

202.  Trbovlje 992,76 Povprečna mesečna neto plača 

203.  Nova Gorica 995,20 Povprečna mesečna neto plača 

204.  Sveta Ana 1012,74 Visoka mesečna neto plača 

205.  Središče ob Dravi 1017,23 Visoka mesečna neto plača 

206.  Novo mesto 1021,45 Visoka mesečna neto plača 

207.  Dol pri Ljubljani 1033,09 Visoka mesečna neto plača 

208.  Sveti Tomaž 1052,75 Visoka mesečna neto plača 

209.  Ljubljana 1081,31 Visoka mesečna neto plača 

210.  Cerklje na Gorenjskem 1147,96 Visoka mesečna neto plača 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje Std. odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Povprečna neto 

plača 

210 530,0000 1147,0000 836,585714 5,7091680 82,7337043 6844,866 

Veljavno 

število N  

210 
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Priloga 12: Delež podjetij na prebivalca po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina Št. podjetij Št. preb Delež pod. na preb. Klasifikacija  

1. Sveti Tomaž 57 2110 2,7 Nizek delež 

2. Zavrč 44 1529 2,9 Nizek delež 

3. Grad 70 2259 3,1 Nizek delež 

4. Turnišče 112 3386 3,3 Nizek delež 

5. Sveta Ana 79 2348 3,4 Nizek delež 

6. Mirna Peč 95 2773 3,4 Nizek delež 

7. Benedikt 81 2354 3,4 Nizek delež 

8. Kuzma 55 1572 3,5 Nizek delež 

9. Juršinci 82 2331 3,5 Nizek delež 

10. 

Sveti Jurij v  

Slovenskih goricah 76 2133 3,6 Nizek delež 

11. Rogašovci 117 3231 3,6 Nizek delež 

12. Destrnik 98 2691 3,6 Nizek delež 

13. Žetale 49 1337 3,7 Nizek delež 

14. Cirkulane 85 2296 3,7 Nizek delež 

15. Velika Polana 55 1478 3,7 Nizek delež 

16. Šalovci 60 1600 3,8 Nizek delež 

17. Kobilje 24 610 3,9 Nizek delež 

18. Trnovska vas 53 1311 4,0 Nizek delež 

19. Razkrižje 55 1350 4,1 Nizek delež 

20. Odranci 69 1676 4,1 Nizek delež 

21. Cerkvenjak 85 2037 4,2 Nizek delež 

22. 

Sveti Andraž v  

Slovenskih goricah 51 1210 4,2 Nizek delež 

23. Osilnica 17 402 4,2 Nizek delež 

24. Videm 238 5592 4,3 Nizek delež 

25. Loški Potok 86 2019 4,3 Nizek delež 

26. Hrastnik 435 10120 4,3 Nizek delež 

27. Črna na Koroškem 157 3643 4,3 Nizek delež 

28. Hodoš/Hodos 14 320 4,4 Nizek delež 

29. Ribnica na Pohorju 55 1246 4,4 Nizek delež 

30. 

Sveta Trojica v  

Slovenskih goricah 99 2225 4,4 Nizek delež 

31. Tišina 185 4157 4,5 Nizek delež 

32. Gornji Petrovci 99 2209 4,5 Nizek delež 

33. Šentilj 385 8423 4,6 Nizek delež 
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34. Žužemberk 208 4507 4,6 Nizek delež 

35. Podlehnik 87 1884 4,6 Nizek delež 

36. Dobrna 100 2164 4,6 Nizek delež 

37. Škocjan 149 3223 4,6 Nizek delež 

38. Lovrenc na Pohorju 146 3123 4,7 Nizek delež 

39. Moravče 228 4866 4,7 Nizek delež 

40. Apače 170 3618 4,7 Nizek delež 

41. Majšperk 194 4113 4,7 Nizek delež 

42. Podvelka 124 2611 4,7 Nizek delež 

43. Središče ob Dravi 103 2151 4,8 Nizek delež 

44. Puconci 295 6139 4,8 Nizek delež 

45. Loška dolina 189 3930 4,8 Nizek delež 

46. Sveti Jurij 138 2867 4,8 Nizek delež 

47. Dornava 142 2945 4,8 Nizek delež 

48. Šmarješke Toplice 154 3158 4,9 Nizek delež 

49. Beltinci 412 8382 4,9 Nizek delež 

50. Mokronog - Trebelno 144 2901 5,0 Nizek delež 

51. Makole 104 2080 5,0 Nizek delež 

52. Črenšovci 209 4166 5,0 Nizek delež 

53. Ormož 638 12638 5,0 Nizek delež 

54. Vitanje 116 2296 5,1 Nizek delež 

55. Rogatec 159 3135 5,1 Nizek delež 

56. Bistrica ob Sotli 73 1414 5,2 Nizek delež 

57. Kozje 168 3244 5,2 Nizek delež 

58. Dolenjske Toplice 177 3409 5,2 Nizek delež 

59. Oplotnica 205 3937 5,2 Nizek delež 

60. Semič 198 3782 5,2 Nizek delež 

61. Kočevje 875 16685 5,2 Nizek delež 

62. Šmartno ob Paki 164 3117 5,3 Nizek delež 

63. Križevci 198 3761 5,3 Nizek delež 

64. Mislinja 247 4690 5,3 Nizek delež 

65. Dobrovnik/Dobronak 71 1334 5,3 Nizek delež 

66. Šentrupert 152 2828 5,4 Nizek delež 

67. Moravske Toplice 325 6029 5,4 Nizek delež 

68. Polzela 320 5898 5,4 Nizek delež 

69. Borovnica 214 3941 5,4 Nizek delež 

70. Vojnik 456 8382 5,4 Nizek delež 

71. Duplek 360 6580 5,5 Nizek delež 

72. Gorišnica 219 3991 5,5 Nizek delež 
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73. Kanal 320 5823 5,5 Nizek delež 

74. Šentjernej 372 6726 5,5 Nizek delež 

75. Laško 760 13705 5,5 Nizek delež 

76. Štore 239 4283 5,6 Nizek delež 

77. Cankova 107 1907 5,6 Nizek delež 

78. Lukovica 305 5414 5,6 Nizek delež 

79. Šoštanj 482 8518 5,7 Nizek delež 

80. Jesenice 1.235 21780 5,7 Nizek delež 

81. Radenci 299 5270 5,7 Nizek delež 

82. Kungota 270 4713 5,7 Nizek delež 

83. Trbovlje 1.004 17525 5,7 Nizek delež 

84. Lendava/Lendva 640 11159 5,7 Nizek delež 

85. Zagorje ob Savi 982 17095 5,7 Nizek delež 

86. Kidričevo 384 6670 5,8 Nizek delež 

87. Dobje 55 954 5,8 Nizek delež 

88. Pesnica 436 7562 5,8 Nizek delež 

89. Šmarje pri Jelšah 578 9996 5,8 Nizek delež 

90. Brda 329 5686 5,8 Nizek delež 

91. Gornji Grad 154 2654 5,8 Nizek delež 

92. Prevalje 396 6797 5,8 Nizek delež 

93. Poljčane 265 4548 5,8 Nizek delež 

94. Mežica 216 3705 5,8 Nizek delež 

95. Tabor 88 1507 5,8 Nizek delež 

96. Šmartno pri Litiji 315 5391 5,8 Nizek delež 

97. Markovci 234 3974 5,9 Nizek delež 

98. Vransko 154 2604 5,9 Nizek delež 

99. Straža 225 3794 5,9 Nizek delež 

100. Starše 244 4108 5,9 Nizek delež 

101. Velenje 1.980 33309 5,9 Nizek delež 

102. Braslovče 311 5190 6,0 Nizek delež 

103. Gorenja vas - Poljane 437 7176 6,1 Nizek delež 

104. Železniki 415 6779 6,1 Nizek delež 

105. Dobrepolje 236 3828 6,2 Nizek delež 

106. Črnomelj 909 14694 6,2 Nizek delež 

107. Pivka 372 5974 6,2 Nizek delež 

108. Radeče 282 4517 6,2 Nizek delež 

109. Sodražica 136 2166 6,3 Nizek delež 

110. Ivančna Gorica 954 15138 6,3 Nizek delež 

111. Komen 223 3510 6,4 Nizek delež 
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112. Muta 225 3535 6,4 Nizek delež 

113. Ruše 467 7333 6,4 Nizek delež 

114. Šentjur 1.198 18799 6,4 Nizek delež 

115. Selnica ob Dravi 291 4564 6,4 Nizek delež 

116. Metlika 539 8453 6,4 Nizek delež 

117. Divača 247 3857 6,4 Nizek delež 

118. Ravne na Koroškem 752 11718 6,4 Nizek delež 

119. Rače - Fram 425 6594 6,4 Nizek delež 

120. Kostanjevica na Krki 156 2416 6,5 Nizek delež 

121. Vuzenica 178 2755 6,5 Nizek delež 

122. Trebnje 957 14602 6,6 Nizek delež 

123. Ljutomer 778 11855 6,6 Nizek delež 

124. Žirovnica 282 4288 6,6 Nizek delež 

125. Bloke 103 1563 6,6 Nizek delež 

126. Podčetrtek 218 3305 6,6 Nizek delež 

127. Brežice 1.606 24328 6,6 Nizek delež 

128. Sevnica 1.166 17645 6,6 Nizek delež 

129. Žiri 325 4908 6,6 Nizek delež 

130. Zreče 434 6515 6,7 Nizek delež 

131. Litija 978 14640 6,7 Nizek delež 

132. Dravograd 613 9097 6,7 Nizek delež 

133. Tržič 1.037 15386 6,7 Nizek delež 

134. Veržej 88 1300 6,8 Nizek delež 

135. Ilirska Bistrica 948 13936 6,8 Nizek delež 

136. Krško 1.753 25702 6,8 Nizek delež 

137. Rogaška Slatina 763 11150 6,8 Nizek delež 

138. Hoče - Slivnica 740 10794 6,9 Nizek delež 

139. Ribnica 642 9318 6,9 Nizek delež 

140. Velike Lašče 284 4121 6,9 Nizek delež 

141. Lenart 547 7910 6,9 Nizek delež 

142. Gornja Radgona 598 8620 6,9 Nizek delež 

143. Prebold 327 4685 7,0 Visok delež 

144. 

Dobrova - Polhov 

Gradec 511 7266 7,0 Visok delež 

145. Vodice 321 4493 7,1 Visok delež 

146. Nazarje 185 2582 7,2 Visok delež 

147. Slovenske Konjice 1.035 14433 7,2 Visok delež 

148. Gorje 208 2891 7,2 Visok delež 

149. Cerkno 344 4776 7,2 Visok delež 
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150. Dol pri Ljubljani 382 5289 7,2 Visok delež 

151. Kamnik 2.087 28859 7,2 Visok delež 

152. Preddvor 249 3438 7,2 Visok delež 

153. Kostel 47 647 7,3 Visok delež 

154. Slovenska Bistrica 1.793 24586 7,3 Visok delež 

155. Novo mesto 2.617 35848 7,3 Visok delež 

156. Kobarid 306 4190 7,3 Visok delež 

157. Škofja Loka 1.669 22697 7,4 Visok delež 

158. Jezersko 49 665 7,4 Visok delež 

159. Hajdina 280 3738 7,5 Visok delež 

160. Cerknica 837 11127 7,5 Visok delež 

161. Ljubno 200 2654 7,5 Visok delež 

162. Ig 493 6540 7,5 Visok delež 

163. Kranjska Gora 400 5303 7,5 Visok delež 

164. Vrhnika 1.212 16016 7,6 Visok delež 

165. Renče - Vogrsko 330 4287 7,7 Visok delež 

166. Logatec 998 12956 7,7 Visok delež 

167. Radlje ob Dravi 483 6255 7,7 Visok delež 

168. 

Miklavž na  

Dravskem polju 488 6264 7,8 Visok delež 

169. Horjul 224 2874 7,8 Visok delež 

170. Mozirje 319 4083 7,8 Visok delež 

171. Rečica ob Savinji 180 2300 7,8 Visok delež 

172. Medvode 1.203 15274 7,9 Visok delež 

173. Šenčur 661 8365 7,9 Visok delež 

174. Brezovica 853 10716 8,0 Visok delež 

175. Žalec 1.705 21307 8,0 Visok delež 

176. Ajdovščina 1.512 18822 8,0 Visok delež 

177. Postojna 1.257 15633 8,0 Visok delež 

178. Grosuplje 1.529 18844 8,1 Visok delež 

179. Slovenj Gradec 1.377 16787 8,2 Visok delež 

180. Miren - Kostanjevica 404 4895 8,3 Visok delež 

181. Vipava 443 5359 8,3 Visok delež 

182. Kranj 4.538 54562 8,3 Visok delež 

183. Luče 128 1538 8,3 Visok delež 

184. Idrija 991 11904 8,3 Visok delež 

185. Cerklje na Gorenjskem 580 6925 8,4 Visok delež 

186. Naklo 438 5211 8,4 Visok delež 

187. Hrpelje - Kozina 350 4161 8,4 Visok delež 
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188. Škofljica 733 8576 8,5 Visok delež 

189. Bohinj 451 5263 8,6 Visok delež 

190. Ptuj 2.042 23741 8,6 Visok delež 

191. Maribor 9.715 112642 8,6 Visok delež 

192. Komenda 453 5218 8,7 Visok delež 

193. Tolmin 1.028 11702 8,8 Visok delež 

194. Domžale 2.945 33447 8,8 Visok delež 

195. Log - Dragomer 314 3551 8,8 Visok delež 

196. Celje 4.388 48993 9,0 Visok delež 

197. Radovljica 1.677 18704 9,0 Visok delež 

198. Murska Sobota 1.744 19436 9,0 Visok delež 

199. Mengeš 688 7333 9,4 Visok delež 

200. Bovec 305 3205 9,5 Visok delež 

201. Koper/Capodistria 5.190 51915 10,0 Visok delež 

202. Sežana 1.323 12828 10,3 Visok delež 

203. Nova Gorica 3.326 32039 10,4 Visok delež 

204. Bled 859 8129 10,6 Visok delež 

205. Izola/Isola 1.731 16035 10,8 Visok delež 

206. Šempeter - Vrtojba 732 6367 11,5 Visok delež 

207. Piran/Pirano 2.032 17558 11,6 Visok delež 

208. Ljubljana 33.223 278314 11,9 Visok delež 

209. Solčava 75 510 14,7 Visok delež 

210. Trzin 780 3731 20,9 Visok delež 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje Std. odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Delež pod. na 

preb. 

210 2,7 20,9 6,389 0,1446 2,0953 4,390 

Veljavno število  

N  

210 
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Priloga 13: Indeks delovnih migracij po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina 

Indeks 
delovne 

migracije Klasifikacija ob čin 

1. Sveti Tomaž 13,4 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

2. 

Sveti Andraž v  

Slovenskih goricah 14,3 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

3. Trnovska vas 19,9 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

4. Tabor 20,6 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

5. Juršinci 20,9 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

6. Mirna Peč 20,9 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

7. Sveta Ana 21,1 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

8. Žetale 21,1 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

9. 

Sveti Jurij v  

Slovenskih goricah 22,3 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

10. Videm 22,3 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

11. Destrnik 24,8 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

12. 

Sveta Trojica v  

Slovenskih goricah 25,2 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

13. Ribnica na Pohorju 27 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

14. Šmartno ob Paki 27,5 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

15. Zavrč 27,6 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

16. Duplek 27,8 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

17. Grad 28,2 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

18. Cirkulane 28,8 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

19. Velika Polana 28,8 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

20. Benedikt 29,3 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

21. Šalovci 29,9 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

22. Dobje 30,1 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

23. Moravče 30,1 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

24. Tišina 30,1 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

25. Starše 30,3 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

26. Velike Lašče 30,3 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

27. Makole 31,3 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

28. Kobilje 32,6 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

29. Loški Potok 32,7 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

30. Cerkvenjak 33,1 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

31. Rogašovci 33,4 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 
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32. Mislinja 33,6 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

33. Oplotnica 34,6 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

34. Braslovče 34,8 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

35. Razkrižje 34,8 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

36. Sveti Jurij ob Ščavnici 35,1 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

37. Apače 35,8 Izrazito bivalna občina Odselitvena občina 

38. Žirovnica 36 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

39. Središče ob Dravi 36,8 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

40. Brda 37,2 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

41. Hodoš/Hodos 37,3 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

42. Gorje 38 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

43. Lovrenc na Pohorju 38,3 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

44. Vitanje 38,9 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

45. Vodice 38,9 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

46. 

Dobrova – Polhov 

Gradec 39,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

47. Puconci 39,8 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

48. Šmarješke Toplice 40,7 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

49. Škocjan 40,9 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

50. Žužemberk 41,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

51. Log - Dragomer 41,6 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

52. Sodražica 41,6 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

53. Borovnica 41,7 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

54. Gorenja vas - Poljane 41,7 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

55. Markovci 41,7 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

56. Podvelka 42,1 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

57. Hajdina 42,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

58. Majšperk 43,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

59. Odranci 44,4 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

60. Kozje 44,6 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

61. Turnišče 45,8 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

62. Lukovica 45,9 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

63. Dolenjske Toplice 46,4 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

64. Gorišnica 46,4 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

65. Jezersko 46,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

66. 

Miklavž na  

Dravskem polju 46,8 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

67. Komen 46,9 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

68. Dobrovnik/Dobronak 47 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 
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69. Ig 47,6 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

70. Vojnik 47,8 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

71. Brezovica 48 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

72. Dol pri Ljubljani 48 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

73. Gornji Petrovci 48,2 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

74. Šmartno pri Litiji 48,2 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

75. Beltinci 48,3 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

76. Rače - Fram 48,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

77. Škofljica 49,4 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

78. Cankova 49,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

79. Gornji Grad 49,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

80. Litija 50,3 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

81. Pesnica 51,1 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

82. Bistrica ob Sotli 51,6 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

83. Preddvor 51,6 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

84. Kuzma 52,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

85. Tržič 52,6 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

86. Kungota 53,1 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

87. Luče 54,4 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

88. Veržej 54,4 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

89. Selnica ob Dravi 54,5 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

90. Črna na Koroškem 55 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

91. Kanal 55,8 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

92. Osilnica 55,8 Pretežno bivalna občina Odselitvena občina 

93. Ivančna Gorica 56 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

94. Dobrepolje 56,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

95. Vrhnika 57,6 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

96. Dobrna 57,7 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

97. Rečica ob Savinji 57,7 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

98. Šenčur 58,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

99. Medvode 59 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

100. Šentjernej 59,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

101. Šentjur 59,6 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

102. Podlehnik 59,7 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

103. Črenšovci 60,2 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

104. Kostel 60,2 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

105. Poljčane 60,6 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

106. Kobarid 60,8 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

107. Radeče 60,9 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 
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108. Prevalje 61,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

109. Kamnik 61,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

110. Vransko 61,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

111. Bohinj 62,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

112. Polzela 62,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

113. Šoštanj 62,3 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

114. Vuzenica 62,3 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

115. Vipava 62,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

116. Mokronog - Trebelno 62,9 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

117. Logatec 63,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

118. Prebold 63,2 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

119. Radenci 63,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

120. Križevci 63,5 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

121. Moravske Toplice 63,6 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

122. Mozirje 63,8 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

123. Šmarje pri Jelšah 63,8 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

124. Miren - Kostanjevica 64,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

125. Straža 65 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

126. Šentilj 65 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

127. Ilirska Bistrica 65,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

128. Komenda 65,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

129. Hrastnik 65,5 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

130. Rogatec 67,3 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

131. Solčava 67,3 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

132. Zagorje ob Savi 69,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

133. Grosuplje 69,7 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

134. Kranjska Gora 70,9 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

135. Podčetrtek 71,8 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

136. Ruše 72,2 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

137. Kočevje 73,4 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

138. Domžale 73,6 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

139. Muta 73,6 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

140. Horjul 74,9 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

141. Cerkno 75,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

142. Renče - Vogrsko 75,1 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

143. Cerknica 75,3 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

144. Slovenska Bistrica 75,5 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

145. Šentrupert 75,9 Zmerno bivalna občina Odselitvena občina 

146. Dornava 76,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 



Priloga 13 

  

147. Dravograd 76,3 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

148. Trbovlje 76,9 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

149. Brežice 77,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

150. Črnomelj 77,2 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

151. Semič 78,2 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

152. Laško 78,3 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

153. Kostanjevica na Krki 79 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

154. Ljubno 79,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

155. Sevnica 79,7 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

156. Trebnje 80,5 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

157. Ribnica 80,9 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

158. Jesenice 81,6 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

159. Hoče - Slivnica 83 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

160. Ormož 83,6 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

161. Slovenske Konjice 83,7 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

162. Železniki 83,7 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

163. Škofja Loka 85,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

164. Divača 85,5 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

165. Postojna 85,5 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

166. Izola/Isola 86 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

167. Mežica 86 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

168. Bovec 86,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

169. Mengeš 86,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

170. Ajdovščina 86,2 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

171. Radovljica 88,2 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

172. Hrpelje - Kozina 88,9 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

173. Krško 89,6 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

174. Pivka 89,7 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

175. Žalec 91,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

176. Radlje ob Dravi 92,9 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

177. Loška dolina 93,1 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

178. Tolmin 93,2 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

179. Cerklje na Gorenjskem 93,7 Šibko bivalna občina Odselitvena občina 

180. Bloke 96,1 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

181. Metlika 96,7 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

182. Rogaška Slatina 97,2 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

183. Žiri 98,3 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

184. Piran/Pirano 98,6 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

185. Ljutomer 99,8 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 
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186. Štore 100,8 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

187. Lendava/Lendva 101,2 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

188. Bled 105 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

189. Kranj 106,2 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

190. Ravne na Koroškem 108,5 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

191. Koper/Capodistria 108,9 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

192. Sežana 109,9 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

193. Idrija 110,4 Zmerno delovna občina Priselitvena občina 

194. Naklo 117,1 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

195. Nova Gorica 121,4 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

196. Slovenj Gradec 125,1 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

197. Ptuj 131,9 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

198. Velenje 137,8 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

199. Gornja Radgona 138 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

200. Kidričevo 144,6 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

201. Novo mesto 146,8 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

202. Lenart 148,1 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

203. Maribor 151,9 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

204. Zreče 152 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

205. Celje 156,7 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

206. Šempeter - Vrtojba 175,2 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

207. Ljubljana 178,4 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

208. Nazarje 184,9 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

209. Murska Sobota 189,5 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

210. Trzin 430,1 Izrazito delovna občina Priselitvena občina 

 

Opisna statistika 

 Število 

N Minimum Maximum Povprečje Std. odklon Varianca 

 

Statistiks Statistiks Statistiks Statistiks 

Std. 

napaka Statistika Statistika 

Indeks delovne 

migracije 

210 13 430 66,78 2,885 41,810 1748,086 

Veljavno število N  210       
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Priloga 14: Kontrolne spremenljivke po občinah v letu 2009 (vir: SURS 2011) 

Zap. št. Občina 
Število 

prebivalstva 
Število 
podjetij 

Prisotnost 
univerze 

1. Ajdovščina 18822 1.512 0 

2. Apače 3618 170 0 

3. Beltinci 8382 412 0 

4. Benedikt 2354 81 0 

5. Bistrica ob Sotli 1414 73 0 

6. Bled 8129 859 0 

7. Bloke 1563 103 0 

8. Bohinj 5263 451 0 

9. Borovnica 3941 214 0 

10. Bovec 3205 305 0 

11. Braslovče 5190 311 0 

12. Brda 5686 329 0 

13. Brezovica 10716 853 0 

14. Brežice 24328 1.606 0 

15. Cankova 1907 107 0 

16. Celje 48993 4.388 0 

17. Cerklje na Gorenjskem 6925 580 0 

18. Cerknica 11127 837 0 

19. Cerkno 4776 344 0 

20. Cerkvenjak 2037 85 0 

21. Cirkulane 2296 85 0 

22. Črenšovci 4166 209 0 

23. Črna na Koroškem 3643 157 0 

24. Črnomelj 14694 909 0 

25. Destrnik 2691 98 0 

26. Divača 3857 247 0 

27. Dobje 954 55 0 

28. Dobrepolje 3828 236 0 

29. Dobrna 2164 100 0 

30. Dobrova - Polhov Gradec 7266 511 0 

31. Dobrovnik/Dobronak 1334 71 0 

32. Dol pri Ljubljani 5289 382 0 

33. Dolenjske Toplice 3409 177 0 

34. Domžale 33447 2.945 0 

35. Dornava 2945 142 0 
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36. Dravograd 9097 613 0 

37. Duplek 6580 360 0 

38. Gorenja vas - Poljane 7176 437 0 

39. Gorišnica 3991 219 0 

40. Gorje 2891 208 0 

41. Gornja Radgona 8620 598 0 

42. Gornji Grad 2654 154 0 

43. Gornji Petrovci 2209 99 0 

44. Grad 2259 70 0 

45. Grosuplje 18844 1.529 0 

46. Hajdina 3738 280 0 

47. Hoče - Slivnica 10794 740 0 

48. Hodoš/Hodos 320 14 0 

49. Horjul 2874 224 0 

50. Hrastnik 10120 435 0 

51. Hrpelje - Kozina 4161 350 0 

52. Idrija 11904 991 0 

53. Ig 6540 493 0 

54. Ilirska Bistrica 13936 948 0 

55. Ivančna Gorica 15138 954 0 

56. Izola/Isola 16035 1.731 0 

57. Jesenice 21780 1.235 0 

58. Jezersko 665 49 0 

59. Juršinci 2331 82 0 

60. Kamnik 28859 2.087 0 

61. Kanal 5823 320 0 

62. Kidričevo 6670 384 0 

63. Kobarid 4190 306 0 

64. Kobilje 610 24 0 

65. Kočevje 16685 875 0 

66. Komen 3510 223 0 

67. Komenda 5218 453 0 

68. Koper/Capodistria 51915 5.190 1 

69. Kostanjevica na Krki 2416 156 0 

70. Kostel 647 47 0 

71. Kozje 3244 168 0 

72. Kranj 54562 4.538 0 

73. Kranjska Gora 5303 400 0 

74. Križevci 3761 198 0 
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75. Krško 25702 1.753 0 

76. Kungota 4713 270 0 

77. Kuzma 1572 55 0 

78. Laško 13705 760 0 

79. Lenart 7910 547 0 

80. Lendava/Lendva 11159 640 0 

81. Litija 14640 978 0 

82. Ljubljana 278314 33.223 1 

83. Ljubno 2654 200 0 

84. Ljutomer 11855 778 0 

85. Log - Dragomer 3551 314 0 

86. Logatec 12956 998 0 

87. Loška dolina 3930 189 0 

88. Loški Potok 2019 86 0 

89. Lovrenc na Pohorju 3123 146 0 

90. Luče 1538 128 0 

91. Lukovica 5414 305 0 

92. Majšperk 4113 194 0 

93. Makole 2080 104 0 

94. Maribor 112642 9.715 1 

95. Markovci 3974 234 0 

96. Medvode 15274 1.203 0 

97. Mengeš 7333 688 0 

98. Metlika 8453 539 0 

99. Mežica 3705 216 0 

100. Miklavž na Dravskem polju 6264 488 0 

101. Miren - Kostanjevica 4895 404 0 

102. Mirna Peč 2773 95 0 

103. Mislinja 4690 247 0 

104. Mokronog - Trebelno 2901 144 0 

105. Moravče 4866 228 0 

106. Moravske Toplice 6029 325 0 

107. Mozirje 4083 319 0 

108. Murska Sobota 19436 1.744 0 

109. Muta 3535 225 0 

110. Naklo 5211 438 0 

111. Nazarje 2582 185 0 

112. Nova Gorica 32039 3.326 0 

113. Novo mesto 35848 2.617 0 
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114. Odranci 1676 69 0 

115. Oplotnica 3937 205 0 

116. Ormož 12638 638 0 

117. Osilnica 402 17 0 

118. Pesnica 7562 436 0 

119. Piran/Pirano 17558 2.032 0 

120. Pivka 5974 372 0 

121. Podčetrtek 3305 218 0 

122. Podlehnik 1884 87 0 

123. Podvelka 2611 124 0 

124. Poljčane 4548 265 0 

125. Polzela 5898 320 0 

126. Postojna 15633 1.257 0 

127. Prebold 4685 327 0 

128. Preddvor 3438 249 0 

129. Prevalje 6797 396 0 

130. Ptuj 23741 2.042 0 

131. Puconci 6139 295 0 

132. Rače - Fram 6594 425 0 

133. Radeče 4517 282 0 

134. Radenci 5270 299 0 

135. Radlje ob Dravi 6255 483 0 

136. Radovljica 18704 1.677 0 

137. Ravne na Koroškem 11718 752 0 

138. Razkrižje 1350 55 0 

139. Rečica ob Savinji 2300 180 0 

140. Renče - Vogrsko 4287 330 0 

141. Ribnica 9318 642 0 

142. Ribnica na Pohorju 1246 55 0 

143. Rogaška Slatina 11150 763 0 

144. Rogašovci 3231 117 0 

145. Rogatec 3135 159 0 

146. Ruše 7333 467 0 

147. Selnica ob Dravi 4564 291 0 

148. Semič 3782 198 0 

149. Sevnica 17645 1.166 0 

150. Sežana 12828 1.323 0 

151. Slovenj Gradec 16787 1.377 0 

152. Slovenska Bistrica 24586 1.793 0 
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153. Slovenske Konjice 14433 1.035 0 

154. Sodražica 2166 136 0 

155. Solčava 510 75 0 

156. Središče ob Dravi 2151 103 0 

157. Starše 4108 244 0 

158. Straža 3794 225 0 

159. Sveta Ana 2348 79 0 

160. Sveta Trojica v Slov. goricah 2225 99 0 

161. Sveti Andraž v Slov. goricah 1210 51 0 

162. Sveti Jurij 2867 138 0 

163. Sveti Jurij v Slov. goricah 2133 76 0 

164. Sveti Tomaž 2110 57 0 

165. Šalovci 1600 60 0 

166. Šempeter - Vrtojba 6367 732 0 

167. Šenčur 8365 661 0 

168. Šentilj 8423 385 0 

169. Šentjernej 6726 372 0 

170. Šentjur 18799 1.198 0 

171. Šentrupert 2828 152 0 

172. Škocjan 3223 149 0 

173. Škofja Loka 22697 1.669 0 

174. Škofljica 8576 733 0 

175. Šmarje pri Jelšah 9996 578 0 

176. Šmarješke Toplice 3158 154 0 

177. Šmartno ob Paki 3117 164 0 

178. Šmartno pri Litiji 5391 315 0 

179. Šoštanj 8518 482 0 

180. Štore 4283 239 0 

181. Tabor 1507 88 0 

182. Tišina 4157 185 0 

183. Tolmin 11702 1.028 0 

184. Trbovlje 17525 1.004 0 

185. Trebnje 14602 957 0 

186. Trnovska vas 1311 53 0 

187. Trzin 3731 780 0 

188. Tržič 15386 1.037 0 

189. Turnišče 3386 112 0 

190. Velenje 33309 1.980 0 

191. Velika Polana 1478 55 0 
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192. Velike Lašče 4121 284 0 

193. Veržej 1300 88 0 

194. Videm 5592 238 0 

195. Vipava 5359 443 0 

196. Vitanje 2296 116 0 

197. Vodice 4493 321 0 

198. Vojnik 8382 456 0 

199. Vransko 2604 154 0 

200. Vrhnika 16016 1.212 0 

201. Vuzenica 2755 178 0 

202. Zagorje ob Savi 17095 982 0 

203. Zavrč 1529 44 0 

204. Zreče 6515 434 0 

205. Žalec 21307 1.705 0 

206. Železniki 6779 415 0 

207. Žetale 1337 49 0 

208. Žiri 4908 325 0 

209. Žirovnica 4288 282 0 

210. Žužemberk 4507 208 0 

 

Opisna statistika 

 Število 
N Minimum Maximum Povprečje Std. odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 
Std. 

napaka Statistika Statistika 

Št. preb 210 320 278314 9725,40 1501,642 21760,854 4,735E8 

Veljavno 
število  N  

210 
      

 

Opisna statistika 

 Število 
N Minimum Maximum Povprečje Std. odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 
Std. 

napaka Statistika Statistika 

Št. podjetij 210 14 33223 766,34 169,312 2453,565 6019980,206 

Veljavno 
število N  

210 
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Opisna statistika 

 Število N Minimum Maximum Povprečje Std. odklon Varianca 

 

Statistika Statistika Statistika Statistika 
Std. 

napaka Statistika Statistika 

Prisotnost 
univerze 

210 0,00 1,00 0,0143 0,00821 0,11895 0,014 

Veljavno število 
N  

210 
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Priloga 15: Logaritemski regresijski model med logaritmom stopnje registrirane 
brezposelnosti in logaritmom indeksa staranja 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LSt.reg.brezposelnosti 0,9559 0,17353 210 

LIndeksstaranja 2,0556 0,10235 210 

 

Korelacije 

  LSt.reg.brezposelnosti LIndeksstaranja 

Pearsonova korelacija LSt.reg.brezposelnosti 1,000 0,314 

LIndeksstaranja 0,314 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti (Sig.) 

(enostranska) 

LSt.reg.brezposelnosti . 0,000 

LIndeksstaranja 0,000 . 

Število N LSt.reg.brezposelnosti 210 210 

LIndeksstaranja 210 210 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

0,314a 0,098 0,094 0,16517 

 Prediktorji: (konstanta), LIndeksstaranja 

 

ANOVA b 

Model 

Vsota 

kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov 

F-

statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,619 1 0,619 22,698 0,000 

Ostanek 5,674 208 0,027   

Skupaj 6,293 209    

a. Prediktorji: (konstanta), LIndeksstaranja 

b. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) -0,137 0,230  -0,597 0,551 

LIndeksstaranja 0,532 0,112 0,314 4,764 0,000 

 Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Priloga 16: Logaritemski regresijski model med logaritmom registrirane stopnje 
brezposelnosti in logaritmom povprečne starosti 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LSt.reg.brezposelnosti 0,9559 0,17353 210 

LPovp.Starost 1,6144 0,01843 210 

 

Korelacije 

  LSt.reg.brezposelnosti LPovp.Starost 

Pearsonova korelacija LSt.reg.brezposelnosti 1,000 0,359 

LPovp.Starost 0,359 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti (Sig.) 

(enostranska) 

LSt.reg.brezposelnosti . 0,000 

LPovp.Starost 0,000 . 

Število N LSt.reg.brezposelnosti 210 210 

LPovp.Starost 210 210 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficinet (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,359a 0,129 0,125 0,16236 

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,810 1 0,810 30,732 0,000a 

Ostanek 5,483 208 0,026   

Skupaj 6,293 209    

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 

b. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-

statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) -4,498 0,984  -4,572 0,000 

LPovp.Starost 3,379 0,609 0,359 5,544 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Priloga 17: Multipla regresijska analiza med stopnjo registrirane brezposelnosti 
(kazalnik ekonomske blaginje), indeksom staranja (kazalnik staranja 
prebivalstva), velikostjo občine, prisotnostjo univerze in številom podjetij 
(kontrolni kazalniki) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

St. reg. Brezposelnosti 9,766 3,8803 210 

Indeks staranja 16,437 2,3013 210 

Št. preb 9725,40 21760,854 210 

Št. podjetij 766,34 2453,565 210 

Prisotnost univerze 0,0143 0,11895 210 

 

Korelacije 

  St. reg. 
brezposelnosti 

Indeks 
staranja Št. preb 

Št. 
podjetij 

Prisotnost 
univerze 

Pearsonova 
korelacija 

St. reg. 
brezposelnosti 

1,000 0,155 -0,073 -0,079 -0,020 

Indeks staranja 0,155 1,000 0,006 0,021 0,069 

Št. preb -0,073 0,006 1,000 0,988 0,765 

Št. podjetij -0,079 0,021 0,988 1,000 0,751 

Prisotnost 
univerze 

-0,020 0,069 0,765 0,751 1,000 

Natančna 
stopnja 
značilnosti  
(Sig.) 
(enostranska) 

St. reg. 
brezposelnosti 

. 0,012 0,145 0,126 0,388 

Indeks staranja 0,012 . 0,467 0,384 0,160 

Št. preb 0,145 0,467 . 0,000 0,000 

Št. podjetij 0,126 0,384 0,000 . 0,000 

Prisotnost 
univerze 

0,388 0,160 0,000 0,000 . 

Število N St. reg. 
brezposelnosti 

210 210 210 210 210 

Indeks staranja 210 210 210 210 210 

Št. preb 210 210 210 210 210 

Št. podjetij 210 210 210 210 210 

Prisotnost 
univerze 

210 210 210 210 210 
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Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model Vključene spremenljivke 
Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 Indeks staranja . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

a. Odvisna spremenljivka: St. reg. brezposelnosti 

 

Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 
koeficient (r) 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen determinacijski 
koeficient (R2) 

Std. napaka 
ocene 

1 0,155a 0,024 0,019 3,8423 

a. Prediktorji: (Konstanta), Indeks staranja 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija 75,994 1 75,994 5,147 0,024a 

Ostanek 3070,784 208 14,763   

Skupaj 3146,779 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), Indeks staranja 

b. Odvisna spremenljivka: St. reg. brezposelnosti 

 

Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardni 
koeficienti 

t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Regresijski 
koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 5,459 1,917  2,848 0,005 

Indeks staranja 0,262 0,115 0,155 2,269 0,024 

a. Odvisna spremenljivka: St. reg. Brezposelnosti 
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Izklju čene spremenljivkeb 

Model Beta t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Parcialna 
korelacija 

Statistika 
kolinearnosti 

Toleranca 

1 Št. preb -0,074a -1,086 0,279 -0,075 1,000 

Št. podjetij -0,083a -1,207 0,229 -0,084 1,000 

Prisotnost 
univerze 

-0,031a -0,444 0,658 -0,031 0,995 

a. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Indeks staranja 

b. Odvisna spremenljivka: St. reg. brezposelnosti 
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Priloga 18: Multipla regresijska analiza med stopnjo registrirane brezposelnosti 
(kazalnik ekonomske blaginje), povprečno starostjo (kazalnik staranja 
prebivalstva), velikostjo občine, prisotnostjo univerze in številom podjetij 
(kontrolni kazalniki) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

St. reg. Brezposelnosti 9,766 3,8803 210 

Povp. Starost 41,1912 1,76421 210 

Št. podjetij 766,34 2453,565 210 

Št. preb 9725,40 21760,854 210 

Prisotnost univerze 0,0143 0,11895 210 

 

Korelacije 

  St. reg. 
brezposelnosti 

Povp. 
Starost 

Št. 
podjetij Št. preb 

Prisotnost 
univerze 

Pearsonova 
korelacija 

St. reg. 
brezposelnosti 

1,000 0,181 -0,079 -0,073 -0,020 

Povp. Starost 0,181 1,000 0,079 0,104 0,063 

Št. podjetij -0,079 0,079 1,000 0,988 0,751 

Št. preb -0,073 0,104 0,988 1,000 0,765 

Prisotnost 
univerze 

-0,020 0,063 0,751 0,765 1,000 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 
(enostranska) 

St. reg. 
brezposelnosti 

. 0,004 0,126 0,145 0,388 

Povp. Starost 0,004 . 0,126 0,066 0,180 

Št. podjetij 0,126 0,126 . 0,000 0,000 

Št. preb 0,145 0,066 0,000 . 0,000 

Prisotnost 
univerze 

0,388 0,180 0,000 0,000 . 

Število N St. reg. 
brezposelnosti 

210 210 210 210 210 

Povp. Starost 210 210 210 210 210 

Št. podjetij 210 210 210 210 210 

Št. preb 210 210 210 210 210 

Prisotnost 
univerze 

210 210 210 210 210 
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Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model Vključene spremenljivke 
Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 Povp. Starost . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

a. Odvisna spremenljivka: St. reg. brezposelnosti 

 

Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 
koeficient (r) 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen determinacijski 
koeficient (R2) 

Std. napaka 
ocene 

1 0,181a 0,033 0,028 3,8250 

a. Prediktorji: (Konstanta), Povp. Starost 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija 103,633 1 103,633 7,083 0,008a 

Ostanek 3043,146 208 14,631   

Skupaj 3146,779 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), Povp. Starost 

b. Odvisna spremenljivka: St. reg. brezposelnosti 

 

Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardni 
koeficienti  

t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Regresijski 
koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) -16,465 9,860  -1,670 0,096 

Povp. Starost 0,379 0,143 0,181 2,661 0,008 

a. Odvisna spremenljivka: St. reg. brezposelnosti 
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Izklju čene spremenljivkeb 

Model Beta t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Parcialna 
korelacija 

Statistike 
kolinearnosti 

Toleranca 

1 Št. podjetij -0,094a -1,382 0,168 -0,096 0,994 

Št. preb -0,093a -1,365 0,174 -0,094 0,989 

Prisotnost 
univerze 

-0,031a -0,457 0,648 -0,032 0,996 

a. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Povp. Starost 

b. Odvisna spremenljivka: St. reg. brezposelnosti 





Priloga 19 

 

Priloga 19: Logaritemska multipla regresijska analiza med logaritmom stopnje 
registrirane brezposelnosti (kazalnik ekonomske blaginje), logaritmom 
povprečne starosti (demografski kazalnik), logaritmom velikosti občine in 
logaritmom števila podjetij (kontrolna kazalnika) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LSt.reg.brezposelnosti 0,9559 0,17353 210 

LPovp.Starost 1,8395 0,01174 210 

LŠt.preb 3,7258 0,43114 210 

LŠt.podjetij 2,5111 0,50789 210 

 

Korelacije 

  LSt.reg. 
brezposelnosti 

LPovp. 
Starost 

LŠt. 
preb 

LŠt. 
podjetij 

Pearsonova 
korelacija 

LSt.reg. 
brezposelnosti 

1,000 0,209 -0,184 -0,260 

LPovp.Starost 0,209 1,000 0,226 0,152 

LŠt.preb -0,184 0,226 1,000 0,974 

LŠt.podjetij -0,260 0,152 0,974 1,000 

Natančna 
stopnja 
značilnosti 
(Sig.) 
(enostranska ) 

LSt.reg. 
brezposelnosti 

. 0,001 0,004 0,000 

LPovp.Starost 0,001 . 0,000 0,014 

LŠt.preb 0,004 0,000 . 0,000 

LŠt.podjetij 0,000 0,014 0,000 . 

Število N LSt.reg. 
brezposelnosti 

210 210 210 210 

LPovp.Starost 210 210 210 210 

LŠt.preb 210 210 210 210 

LŠt.podjetij 210 210 210 210 
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Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model Vključene spremenljivke 
Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 LŠt.podjetij . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

2 LŠt.preb . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

3 LPovp.Starost . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

a. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 

 

Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 
koeficient (r) 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) Std. napaka ocene 

1 0,260a 0,068 0,063 0,16796 

2 0,405b 0,164 0,156 0,15944 

3 0,432c 0,187 0,175 0,15760 

a. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb 

c. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb, LPovp.Starost 
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ANOVA d 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija 0,425 1 0,425 15,077 0,000a 

Ostanek 5,868 208 0,028   

Skupaj 6,293 209    

2 Regresija 1,032 2 0,516 20,289 0,000b 

Ostanek 5,262 207 0,025   

Skupaj 6,293 209    

3 Regresija 1,177 3 0,392 15,799 0,000c 

Ostanek 5,116 206 0,025   

Skupaj 6,293 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb 

c. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb, LPovp.Starost 

d. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 

 

Coefficientsa 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardni 
koeficienti 

t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Regresijski 
koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 1,179 0,059  20,118 0,000 

LŠt.podjetij -0,089 0,023 -0,260 -3,883 0,000 

2 (Konstanta) 0,263 0,196  1,343 0,181 

LŠt.podjetij -0,549 0,097 -1,605 -5,678 0,000 

LŠt.preb 0,556 0,114 1,381 4,883 0,000 

3 (Konstanta) -4,019 1,778  -2,260 0,025 

LŠt.podjetij -0,473 0,101 -1,383 -4,701 0,000 

LŠt.preb 0,454 0,120 1,127 3,775 0,000 

LPovp.Starost 2,431 1,004 0,164 2,422 0,016 

a. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Izklju čene spremenljivkec 

Model Beta  t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Parcialna 
korelacija 

Statistike 
kolinearnosti 

Toleranca 

1 LPovp.Starost 0,254a 3,880 0,000 0,260 0,977 

LŠt.preb 1,381a 4,883 0,000 0,321 0,051 

2 LPovp.Starost 0,164b 2,422 0,016 0,166 0,856 

a. Prediktorji v modelu: (Constant), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji v modelu: (Constant), LŠt.podjetij, LŠt.preb 

c. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Priloga 20: Logaritemska multipla regresijska analiza med logaritmom stopnje 
registrirane brezposelnosti (kazalnik ekonomske blaginje), logaritmom 
indeksa staranja (demografski kazalnik), logaritmom velikosti občine in 
logaritmom števila podjetij (kontrolna kazalnika) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LSt.reg.brezposelnosti 0,9559 0,17353 210 

LIndeksstaranja 1,2118 0,05896 210 

LŠt.preb 3,7258 0,43114 210 

LŠt.podjetij 2,5111 0,50789 210 

 

Korelacije 

  LSt.reg. 
brezposelnosti 

LIndeks 
staranja 

LŠt. 
preb 

LŠt. 
podjetij 

Pearsonova 
korelacija 

LSt.reg. 
brezposelnosti 

1,000 0,169 -0,184 -0,260 

LIndeksstaranja 0,169 1,000 -0,155 -0,106 

LŠt.preb -0,184 -0,155 1,000 0,974 

LŠt.podjetij -0,260 -0,106 0,974 1,000 

Natančna 
stopnja 
značilnosti 
(Sig.) 
(enostranska) 

LSt.reg. 
brezposelnosti 

. 0,007 0,004 0,000 

LIndeksstaranja 0,007 . 0,012 0,063 

LŠt.preb 0,004 0,012 . 0,000 

LŠt.podjetij 0,000 0,063 0,000 . 

Število N LSt.reg. 
brezposelnosti 

210 210 210 210 

LIndeksstaranja 210 210 210 210 

LŠt.preb 210 210 210 210 

LŠt.podjetij 210 210 210 210 
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Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model Vključene spremenljivke Izključene spremenljivke Metoda 

1 LŠt.podjetij . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

2 LŠt.preb . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

3 LIndeksstaranja . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

a. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 

 

Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 
koeficient (r) 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) Std. napaka ocene 

1 0,260a 0,068 0,063 0,16796 

2 0,405b 0,164 0,156 0,15944 

3 0,461c 0,212 0,201 0,15512 

a. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb 

c. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb, LIndeksstaranja 
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ANOVA d 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija 0,425 1 0,425 15,077 0,000a 

Ostanek 5,868 208 0,028   

Skupaj 6,293 209    

2 Regresija 1,032 2 0,516 20,289 0,000b 

Ostanek 5,262 207 0,025   

Skupaj 6,293 209    

3 Regresija 1,337 3 0,446 18,515 0,000c 

Ostanek 4,957 206 0,024   

Skupaj 6,293 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb 

c. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb, LIndeksstaranja 

d. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardni 
koeficienti 

t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Regresijski 
koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 1,179 0,059  20,118 0,000 

LŠt.podjetij -0,089 0,023 -0,260 -3,883 0,000 

2 (Konstanta) 0,263 0,196  1,343 0,181 

LŠt.podjetij -0,549 0,097 -1,605 -5,678 0,000 

LŠt.preb 0,556 0,114 1,381 4,883 0,000 

3 (Konstanta) -0,725 0,337  -2,155 0,032 

LŠt.podjetij -0,618 0,096 -1,809 -6,439 0,000 

LŠt.preb 0,650 0,114 1,615 5,709 0,000 

LIndeksstaranja 0,670 0,188 0,228 3,561 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
 

 

Izklju čene spremenljivkec 

Model Beta t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Parcialna 
korelacija 

Statistike 
kolinearnosti 

Toleranca 

1 LIndeksstaranja 0,143a 2,139 0,034 0,147 0,989 

LŠt.preb 1,381a 4,883 0,000 0,321 0,051 

2 LIndeksstaranja 0,228b 3,561 0,000 0,241 0,935 

a. Prediktorji v modelu: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji v modelu: (Konstanta), LŠt.podjetij, LŠt.preb 

c. Odvisna spremenljivka: LSt.reg.brezposelnosti 
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Priloga 21: Logaritemski regresijski model med logaritmom deleža ljudi z dokončano 
visokošolsko/višješolsko izobrazbo in logaritmom povprečne starosti 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LIzob.višješolskavisokošols

ka 

2,5980 0,54650 210 

LPovp.Starost 1,6144 0,01843 210 

 

Korelacije 

  LIzob.višješolskavisokošolska LPovp.Starost 

Pearsonova 

korelacija 

LIzob.višješolskavisokošolska 1,000 -0,134 

LPovp.Starost -0,134 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig.) 

(enostranska) 

LIzob.višješolskavisokošolska . 0,026 

LPovp.Starost 0,026 . 

Število N LIzob.višješolskavisokošolska 210 210 

LPovp.Starost 210 210 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,134a 0,018 0,013 0,54288 

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 
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ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 1,118 1 1,118 3,794 0,053a 

Ostanek 61,302 208 0,295   

Skupaj 62,421 209    

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 

 Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 
 

Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 9,006 3,290  2,737 0,007 

LPovp.Starost -3,969 2,038 -0,134 -1,948 0,053 

a. Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 
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Priloga 22: Logaritemski regresijski model med logaritmom indeksa staranja in 
logaritmom deleža ljudi z opravljeno višješolsko oziroma visokošolsko  

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LIzob.višješolskavisokošols

ka 

2,5980 0,54650 210 

LIndeksstaranja 2,0556 0,10235 210 

 

Korelacije 

  LIzob.višješolsk

avisokošolska LIndeksstaranja 

Pearsonova korelacija LIzob.višješolskavisokošols

ka 

1,000 -0,134 

LIndeksstaranja -0,134 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig.) 

(enostranska) 

LIzob.višješolskavisokošols

ka 

. 0,026 

LIndeksstaranja 0,026 . 

Število N LIzob.višješolskavisokošols

ka 

210 210 

LIndeksstaranja 210 210 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,134a 0,018 0,013 0,54289 

a. Prediktorji: (konstanta), LIndeksstaranja 
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ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 1,117 1 1,117 3,791 0,053a 

Ostanek 61,303 208 0,295   

Skupaj 62,421 209    

a. Prediktorji: (konstanta), LIndeksstaranja 

b. Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 

 

Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,066 0,755  5,385 0,000 

LIndeksstaranja -0,714 0,367 -0,134 -1,947 0,053 

a. Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 
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Priloga 23: Logaritemska multipla regresijska analiza med logaritmom deleža ljudi z 
dokončano visokošolsko ali višješolsko izobrazbo (kazalnik ekonomske 
blaginje), logaritmom indeksa staranja (demografski kazalnik), logaritmom 
velikosti občine in logaritmom števila podjetij (kontrolna kazalnika) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LIzob.višješolskavisokošolska 2,5980 0,54650 210 

LIndeksstaranja 1,2118 0,05896 210 

LŠt.preb 3,7258 0,43114 210 

LŠt.podjetij 2,5111 0,50789 210 

 

Korelacije 

  LIzob.višješolskavisoko
šolska 

LIndeksstara
nja 

LŠt.pr
eb 

LŠt.podj
etij 

Pearsonov
a 
korelacija 

LIzob.višješolskavisoko
šolska 

1,000 -0,153 0,970 0,984 

LIndeksstaranja -0,153 1,000 -0,155 -0,106 

LŠt.preb 0,970 -0,155 1,000 0,974 

LŠt.podjetij 0,984 -0,106 0,974 1,000 

Natančna 
stopnja 
značilnosti 
(Sig.) 
(enostrans
ka) 

LIzob.višješolskavisoko
šolska 

. 0,013 0,000 0,000 

LIndeksstaranja 0,013 . 0,012 0,063 

LŠt.preb 0,000 0,012 . 0,000 

LŠt.podjetij 0,000 0,063 0,000 . 

Število N LIzob.višješolskavisoko
šolska 

210 210 210 210 

LIndeksstaranja 210 210 210 210 

LŠt.preb 210 210 210 210 

LŠt.podjetij 210 210 210 210 
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Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model Vključene spremenljivke 
Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 LŠt.podjetij . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

2 LIndeksstaranja . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

3 LŠt.preb . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

a. Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 

 

Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 
koeficient (r) 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) Std. napaka ocene 

1 0,984a 0,969 0,969 0,09698 

2 0,985b 0,971 0,971 0,09332 

3 0,986c 0,973 0,972 0,09111 

a. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LIndeksstaranja 

c. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LIndeksstaranja, LŠt.preb 
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ANOVA d 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija 60,464 1 60,464 6429,276 0,000a 

Ostanek 1,956 208 0,009   

Skupaj 62,421 209    

2 Regresija 60,618 2 30,309 3480,480 00,000b 

Ostanek 1,803 207 0,009   

Skupaj 62,421 209    

3 Regresija 60,711 3 20,237 2437,733 0,000c 

Ostanek 1,710 206 0,008   

Skupaj 62,421 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LIndeksstaranja 

c. Prediktorji: (Konstanta), LŠt.podjetij, LIndeksstaranja, LŠt.preb 

d. Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 

 

Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardni 
koeficienti 

t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Regresijski 
koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) -0,061 0,034  -1,815 0,071 

LŠt.podjetij 1,059 0,013 0,984 80,183 0,000 

2 (Konstanta) 0,513 0,141  3,648 0,000 

LŠt.podjetij 1,053 0,013 0,979 82,414 0,000 

LIndeksstaranja -0,462 0,110 -0,050 -4,199 0,000 

3 (Konstanta) 0,038 0,198  0,195 0,846 

LŠt.podjetij 0,870 0,056 0,808 15,424 0,000 

LIndeksstaranja -0,377 0,111 -0,041 -3,407 0,001 

LŠt.preb 0,223 0,067 0,176 3,338 0,001 

a. Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 
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Izklju čene spremenljivkec 

Model Beta t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Parcialna 
korelacija 

Statistike 
kolinearnosti 

Toleranca 

1 LIndeksstaranja -0,050a -4,199 0,000 -0,280 0,989 

LŠt.preb 0,218a 4,142 0,000 0,277 0,051 

2 LŠt.preb 0,176b 3,338 0,001 0,227 0,048 

a. Prediktorji v modelu: (Konstanta), LŠt.podjetij 

b. Prediktorji v modelu: (Konstanta), LŠt.podjetij, LIndeksstaranja 

c. Odvisna spremenljivka: LIzob.višješolskavisokošolska 
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Priloga 24: Logaritemski regresijski model med logaritmom povprečne starosti in 
logaritmom povprečne neto plače 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LPovp.letnanetoplača 2,9207 0,04310 210 

LPovp.Starost 1,6144 0,01843 210 

 

Korelacije 

  LPovp. 

letnanetoplača LPovp.Starost 

Pearsonova korelacija LPovp.letnanetoplača 1,000 -0,124 

LPovp.Starost -0,124 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig. (enostranska) 

LPovp.letnanetoplača . 0,036 

LPovp.Starost 0,036 . 

Število N LPovp.letnanetoplača 210 210 

LPovp.Starost 210 210 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,124a 0,015 0,011 0,04287 

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,006 1 0,006 3,253 0,073a 

Ostanek 0,382 208 0,002   

Skupaj 0,388 209    

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 

b. Odvisna spremenljivka: LPovp.letnanetoplača 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 3,389 0,260  13,045 0,000 

LPovp.Starost -0,290 0,161 -0,124 -1,804 0,073 

a. Odvisna spremenljivka: LPovp.letnanetoplača 
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Priloga 25: Logaritemski regresijski model med logaritmom povprečne neto plače in 
logaritmom naravnega prirastka 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. Dodklon Število N 

LPovp.letnanetoplača 2,9227 0,04273 123 

LNaravniprirast 1,1893 0,60719 123 

 

Korelacije 

  LPovp.letnaneto

plača LNaravniprirast 

Pearsonova korelacija LPovp.letnanetoplača 1,000 0,370 

LNaravniprirast 0,370 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig.) (enostranska) 

LPovp.letnanetoplača . 0,000 

LNaravniprirast 0,000 . 

Število N  LPovp.letnanetoplača 123 123 

LNaravniprirast 123 123 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,370a 0,137 0,130 0,03987 

a. Prediktorji: (konstanta), LNaravniprirast 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,030 1 0,030 19,151 0,000a 

Ostanek 0,192 121 0,002   

Skupaj 0,223 122    

a. Prediktorji: (konstanta), LNaravniprirast 

b. Odvisna spremenljivka: LPovp.letnanetoplača 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 2,892 0,008  364,585 0,000 

LNaravniprirast 0,026 0,006 0,370 4,376 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: LPovp.letnanetoplača 
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Priloga 26: Logaritemski regresijski model med logaritmom povprečne neto plače in 
logaritmom skupnega selitvenega prirastka 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LPovp.letnanetoplača 2,9259 0,03958 120 

LSkupniselitveniprirast 1,6798 0,62865 120 

 

Korelacije 

  LPovp.letnaneto

plača 

LSkupniselitven

iprirast 

Pearsonova korelacija LPovp.letnanetoplača 1,000 0,277 

LSkupniselitveniprirast 0,277 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig.) (enostranska) 

LPovp.letnanetoplača . 0,001 

LSkupniselitveniprirast 0,001 . 

Število N LPovp.letnanetoplača 120 120 

LSkupniselitveniprirast 120 120 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,277a 0,077 0,069 0,03819 

a. Prediktorji: (konstanta), LSkupniselitveniprirast 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,014 1 0,014 9,797 0,002a 

Ostanek 0,172 118 0,001   

Skupaj 0,186 119    

a. Prediktorji: (konstanta), LSkupniselitveniprirast 

b. Odvisna spremenljivka: LPovp.letnanetoplača 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-

statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 2,897 0,010  290,156 0,000 

LSkupniselitveniprirast 0,017 0,006 0,277 3,130 0,002 

a. Odvisna spremenljivka: LPovp.letnanetoplača 
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Priloga 27: Logaritemski regresijski model med logaritmom števila podjetij na 100 
prebivalcev in logaritmom povprečne starosti 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LPod.napreb. 0,7853 0,13075 210 

LPovp.Starost 1,8395 0,01174 210 

 

Korelacije 

  LPod.napreb. LPovp.Starost 

Pearsonova 

korelacija 

LPod.napreb. 1,000 -0,155 

LPovp.Starost -0,155 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig.) (enostranska) 

LPod.napreb. . 0,012 

LPovp.Starost 0,012 . 

Število N LPod.napreb. 210 210 

LPovp.Starost 210 210 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,155a 0,024 0,019 0,12948 

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,086 1 0,086 5,130 0,025a 

Ostanek 3,487 208 0,017   

Skupaj 3,573 209    

a. Prediktorji: (konstanta), LPovp.Starost 

b. Odvisna spremenljivka: LPod.napreb. 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 3,965 1,404  2,824 0,005 

LPovp.Starost -1,728 0,763 -0,155 -2,265 0,025 

a. Odvisna spremenljivka: LPod.napreb. 
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Priloga 28: Multipla regresijska analiza med številom podjetij na 100 prebivalcev 
(kazalnik ekonomske blaginje), povprečno starostjo (kazalnik staranja 
prebivalstva), velikostjo občine in prisotnostjo univerze (kontrolni kazalniki) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

Pod. na preb. 6,38888406876
109E0 

2,09525829959
0302E0 

210 

Povp. Starost 41,1912 1,76421 210 

Prisotnost 
univerze 

0,0143 0,11895 210 

Št. preb 9725,40 21760,854 210 

 

Korelacije 

  

Pod. na preb. Povp. Starost 
Prisotnost 
univerze Št. preb 

Pearsonova 
korelacija 

Pod. na preb. 1,000 -0,126 0,219 0,320 

Povp. Starost -0,126 1,000 0,063 0,104 

Prisotnost 
univerze 

0,219 0,063 1,000 0,765 

Št. preb 0,320 0,104 0,765 1,000 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 
(enostranska) 

Pod. na preb. . 0,034 0,001 0,000 

Povp. Starost 0,034 . 0,180 0,066 

Prisotnost 
univerze 

0,001 0,180 . 0,000 

Št. preb 0,000 0,066 0,000 . 

Število N Pod. na preb. 210 210 210 210 

Povp. Starost 210 210 210 210 

Prisotnost 
univerze 

210 210 210 210 

Št. preb 210 210 210 210 
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Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 
koeficient (r) 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) Std. napaka ocene 

1 0,320a 0,102 0,098 1,990185984833251E0 

2 0,358b 0,128 0,119 1,966102383561165E0 

a. Prediktorji: (Konstanta), Št. preb 

b. Prediktorji: (Konstanta), Št. preb, Povp. Starost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model Vključene spremenljivke 
Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 Št. preb . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

2 Povp. Starost . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F za 
vključitev <= ,050, 
Verjetnost za F za 
izključitev >= ,100). 

a. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 
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ANOVA c 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija 93,678 1 93,678 23,651 0,000a 

Ostanek 823,855 208 3,961   

Skupaj 917,532 209    

2 Regresija 117,362 2 58,681 15,180 0,000b 

Ostanek 800,171 207 3,866   

Skupaj 917,532 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), Št. preb 

b. Prediktorji: (Konstanta), Št. preb, Povp. Starost 

c. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 
 

 
Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardized 
Coefficients 

t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Regresijski 
koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 6,090 0,150  40,466 0,000 

Št. preb 3,077E-5 0,000 0,320 4,863 0,000 

2 (Konstanta) 18,683 5,090  3,671 0,000 

Št. preb 3,239E-5 0,000 0,336 5,154 0,000 

Povp. Starost -0,182 0,074 -0,162 -2,475 0,014 

a. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 
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Izklju čene spremenljivkec 

Model Beta t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Parcialna 
korelacija 

Statistike 
kolinearnosti 

Toleranca 

1 Povp. Starost -0,162a -2,475 0,014 -0,170 0,989 

Prisotnost 
univerze 

-0,062a -0,605 0,546 -0,042 0,415 

2 Prisotnost 
univerze 

-0,068b -0,675 0,500 -0,047 0,415 

a. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Št. preb 

b. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Št. preb, Povp. Starost 

c. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 
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Priloga 29: Logaritemski regresijski model med logaritmom števila podjetij na 100 
prebivalcev in logaritmom skupnega selitvenega prirastka 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LPod.napreb. 0,8139 0,13288 120 

LSkupniselitveniprirast 1,6798 0,62865 120 

 

Korelacije 

  

LPod.napreb. 

LSkupniselitve

niprirast 

Pearsonova 

korelacija 

LPod.napreb. 1,000 0,380 

LSkupniselitveniprirast 0,380 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig.) (enostranska) 

LPod.napreb. . 0,000 

LSkupniselitveniprirast 0,000 . 

Število N LPod.napreb. 120 120 

LSkupniselitveniprirast 120 120 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,380a 0,144 0,137 0,12343 

a. Prediktorji: (konstanta), LSkupniselitveniprirast 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,303 1 0,303 19,921 0,000a 

Ostanek 1,798 118 0,015   

Skupaj 2,101 119    

a. Prediktorji: (konstanta), LSkupniselitveniprirast 

b. Odvisna spremenljivka: LPod.napreb. 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-

statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 0,679 0,032  21,043 0,000 

LSkupniselitveniprirast 0,080 0,018 0,380 4,463 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: LPod.napreb. 
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Priloga 30: Multipla regresijska analiza med številom podjetij na 100 prebivalcev 
(kazalnik ekonomske blaginje), skupnim selitvenim prirastom (kazalnik 
staranja prebivalstva) in prisotnostjo univerze (kontrolni kazalnik)  

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

Pod. na preb. 6,38888406876
109E0 

2,09525829959
0302E0 

210 

Skupni selitveni prirast 54,80 298,122 210 

Prisotnost univerze 0,0143 0,11895 210 

 

Korelacije 

  

Pod. na preb. 
Skupni selitveni 

prirast 
Prisotnost 
univerze 

Pearsonova korelacija Pod. na preb. 1,000 0,293 0,219 

Skupni selitveni prirast 0,293 1,000 0,709 

Prisotnost univerze 0,219 0,709 1,000 

Natančna stopnja 
značilnosti (Sig.) 
(enostranska) 

Pod. na preb. . 0,000 0,001 

Skupni selitveni prirast 0,000 . 0,000 

Prisotnost univerze 0,001 0,000 . 

Število N Pod. na preb. 210 210 210 

Skupni selitveni prirast 210 210 210 

Prisotnost univerze 210 210 210 

 

Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model Vključene spremenljivke Izključene spremenljivke Metoda 

1 Skupni selitveni prirast . Stepwise (Kriterij: 
Verjetnost za F vključitev 
<= ,050, Verjetnost za F 
izključitev >= ,100). 

a. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 
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Povzetek modela 

Model 
Korelacijski 
koeficient (r) 

Determinacijski 
koeficient 

Popravljen 
determinacijski 
koeficient (R2) Std. napaka ocene 

1 0,293a 0,086 0,082 2,007904613573504E0 

a. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 
Povprečje 
kvadratov F-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

1 Regresija 78,943 1 78,943 19,581 0,000a 

Ostanek 838,590 208 4,032   

Skupaj 917,532 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast 

b. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 

 

Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 
Standardni 
koeficienti 

t-
statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Regresijski 
koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 6,276 0,141  44,544 0,000 

Skupni selitveni 
prirast 

0,002 0,000 0,293 4,425 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 
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Izklju čene spremenljivkeb 

Model Beta t-statistika 

Natančna 
stopnja 

značilnosti 
(Sig.) 

Parcialna 
korelacija 

Statistike 
kolinearnosti 

Toleranca 

1 Prisotnost 
univerze 

0,021a 0,227 0,821 0,016 0,497 

a. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Skupni selitveni prirast  
b. Odvisna spremenljivka: Pod. na preb. 
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Priloga 31: Logaritemski regresijski model med logaritmom števila podjetij na 100 
prebivalcev in logaritmom naravnega prirastka 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

LPod.napreb. 0,8034 0,12743 123 

LNaravniprirast 1,1893 0,60719 123 

 

Korelacije 

  

LPod.napreb. 

LNaravnipriras

t 

Pearsonova 

korelacija 

LPod.napreb. 1,000 0,410 

LNaravniprirast 0,410 1,000 

Natančna stopnja 

značilnosti  

(Sig.) (enostranska) 

LPod.napreb. . 0,000 

LNaravniprirast 0,000 . 

Število N LPod.napreb. 123 123 

LNaravniprirast 123 123 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficiet 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,410a 0,168 0,161 0,11673 

a. Prediktorji: (konstanta), LNaravniprirast 

 

ANOVA b 

Model Vsota kvadratov df 

Povprečje 

kvadratov F-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 0,332 1 0,332 24,379 0,000a 

Ostanek 1,649 121 0,014   

Skupaj 1,981 122    

a. Prediktorji: (konstanta), LNaravniprirast 

b. Odvisna spremenljivka: LPod.napreb. 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 0,701 0,023  30,194 0,000 

LNaravniprirast 0,086 0,017 0,410 4,937 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: LPod.napreb. 
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Priloga 32: Multipla regresijska analiza med deležem ljudi z dokončano 
višješolsko/visokošolsko izobrazbo (kazalnik ekonomske blaginje) in 
povprečno starostjo, indeksom staranja, deležem prebivalcev starih od 0 do 
14 let, deležem prebivalcev starih 65 let ali več, naravnim prirastom in 
skupnim selitvenim prirastom (kazalniki staranja prebivalstva) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

Izob. - višješolska, visokošolska 989,84 3182,610 210 

Povp. Starost 41,1912 1,76421 210 

Indeks staranja 116,9795 30,50649 210 

% preb., starih 0-14 let 3,7486 0,96095 210 

% preb. starih 65 let ali več  1,6462176281481 2,28887128283624 210 

Naravni prirast 14,79 67,650 210 

Skupni selitveni prirast 54,80 298,122 210 

 

Korelacije 

  

Izob. - 

višješolska, 

visokošolska 

Povp. 

Starost 

Indeks 

staranja 

% 

preb., 

starih 

0-14 let 

% preb. 

starih 

65 let 

ali več  

Naravni 

prirast 

Skupni 

selitveni 

prirast 

Pearsonova 

korelacija 

Izob. - 

višješolska, 

visokošolska 

1,000 0,079 0,010 0,021 -0,104 0,782 0,906 

Povp. Starost 0,079 1,000 -0,648 -0,592 -0,389 0,121 0,028 

Indeks 

staranja 

0,010 -0,648 1,000 0,826 -0,448 -0,240 -0,010 

% preb., 

starih 0-14 let 

0,021 -0,592 0,826 1,000 -0,302 -0,233 0,019 

% preb. starih 

65 let ali več  

-0,104 -0,389 -0,448 -0,302 1,000 0,145 -0,021 

Naravni 

prirast 

0,782 0,121 -0,240 -0,233 0,145 1,000 0,755 

Skupni 

selitveni 

prirast 

0,906 0,028 -0,010 0,019 -0,021 0,755 1,000 
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Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

(enostranska) 

Izob. - 

višješolska, 

visokošolska 

. 0,128 0,445 0,380 0,067 0,000 0,000 

Povp. Starost 0,128 . 0,000 0,000 0,000 0,040 0,343 

Indeks 

staranja 

0,445 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,441 

% preb., 

starih 0-14 let 

0,380 0,000 0,000 . 0,000 0,000 0,390 

% preb. starih 

65 let ali več  

0,067 0,000 0,000 0,000 . 0,018 0,379 

Naravni 

prirast 

0,000 0,040 0,000 0,000 0,018 . 0,000 

Skupni 

selitveni 

prirast 

0,000 0,343 0,441 0,390 0,379 0,000 . 

Število N Izob. - 

višješolska, 

visokošolska 

210 210 210 210 210 210 210 

Povp. Starost 210 210 210 210 210 210 210 

Indeks 

staranja 

210 210 210 210 210 210 210 

% preb., 

starih 0-14 let 

210 210 210 210 210 210 210 

% preb. starih 

65 let ali več  

210 210 210 210 210 210 210 

Naravni 

prirast 

210 210 210 210 210 210 210 

Skupni 

selitveni 

prirast 

210 210 210 210 210 210 210 
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Vklju čene in odstranjene spremenljivkea 

Model 

Vključene 

spremenljivke 

Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 Skupni selitveni 

prirast 

. Stepwise (Kriterij: Verjetnost za F za 

vključitev ≤0,050, Verjetnost za F za 

izključitev ≥0,100). Koračna 

2 Naravni prirast . Stepwise (Kriterij: Verjetnost za F za 

vključitev ≤0,050, Verjetnost za F za 

izključitev ≥0,100). 

3 % preb. starih 65 

let ali več  

. Stepwise (Kriterij: Verjetnost za F za 

vključitev ≤0,050, Verjetnost za F za 

izključitev ≥0,100). 

a. Odvisna spremenljivka: Izob. - višješolska, visokošolska 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,906a 0,821 0,820 1349,143 

2 0,919b 0,844 0,842 1264,341 

3 0,927c 0,859 0,857 1202,153 

a. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast 

b. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Naravni prirast 

c. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Naravni prirast, % preb. starih 65 let ali 

več  
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ANOVA d 

Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov F-statistika 

Natančna stopnja  

značilnosti (Sig.) 

1 Regresija 1,738E9 1 1,738E9 955,047 0,000a 

Ostanek 3,786E8 208 1820186,870   

Skupaj 2,117E9 209    

2 Regresija 1,786E9 2 8,930E8 558,648 0,000b 

Ostanek 3,309E8 207 1598557,121   

Skupaj 2,117E9 209    

3 Regresija 1,819E9 3 6,064E8 419,617 0,000c 

Ostanek 2,977E8 206 1445172,909   

Skupaj 2,117E9 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast 

b. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Naravni prirast 

c. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Naravni prirast, % preb. starih 65 let ali 

več  

d. Odvisna spremenljivka: Izob. - višješolska, visokošolska 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-

statistika 

Natančna stopnja 

značilnosti (Sig.) 

Regresijski 

koeficient B 

Std. 

napaka Beta 

1 (Konstanta) 459,712 94,667  4,856 0,000 

Skupni selitveni 

prirast 

9,674 0,313 0,906 30,904 0,000 

2 (Konstanta) 401,526 89,354  4,494 0,000 

Skupni selitveni 

prirast 

7,831 0,447 0,734 17,515 0,000 

Naravni prirast 10,763 1,970 0,229 5,462 0,000 

3 (Konstanta) 3477,297 647,360  5,372 0,000 

Skupni selitveni 

prirast 

7,411 0,434 0,694 17,073 0,000 

Naravni prirast 13,044 1,933 0,277 6,748 0,000 

% preb. starih 65 

let ali več  

-147,543 30,785 -0,129 -4,793 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Izob. - višješolska, visokošolska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priloga 32 

 

Izklju čene spremenljivked 

Model Beta 

t-

statistika 

Natančna stopnja 

značilnosti (Sig.) 

Parcialna 

korelacija 

Statistike 

kolinearnosti 

Toleranca 

1 Povp. Starost 0,053a 1,827 0,069 0,126 0,999 

Indeks staranja 0,019a 0,644 0,520 0,045 1,000 

% preb., starih 0-

14 let 

0,004a 0,124 0,901 0,009 1,000 

% preb. starih 65 

let ali več  

-

0,084a 

-2,930 0,004 -0,200 1,000 

Naravni prirast 0,229a 5,462 0,000 0,355 0,431 

2 Povp. Starost 0,031b 1,118 0,265 0,078 0,976 

Indeks staranja 0,082b 2,855 0,005 0,195 0,874 

% preb., starih 0-

14 let 

0,070b 2,401 0,017 0,165 0,857 

% preb. starih 65 

let ali več  

-

0,129b 

-4,793 0,000 -0,317 0,939 

3 Povp. Starost -

0,032c 

-1,073 0,285 -0,075 0,782 

Indeks staranja 0,035c 1,135 0,258 0,079 0,735 

% preb., starih 0-

14 let 

0,041c 1,426 0,155 0,099 0,811 

a. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Skupni selitveni prirast  

b. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Naravni prirast 

c. Prediktorji v modelu: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Naravni prirast, % preb. starih 

65 let ali več  

d. Odvisna spremenljivka: Izob. - višješolska, visokošolska 
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Priloga 33: Multipla regresijska analiza med številom podjetij na 100 prebivalcev 
(kazalnik ekonomske blaginje) in povprečno starostjo, indeksom staranja, 
deležem prebivalcev starih od 0 do 14 let, deležem prebivalcev starih 65 let ali 
več, naravnim prirastom in skupnim selitvenim prirastom (kazalniki 
staranja prebivalstva) 

Opisna statistika 

 Povprečje Std. odklon Število N 

Podnapreb 6,3889 2,09526 210 

Povp. Starost 41,1912 1,76421 210 

Indeks staranja 116,9795 30,50649 210 

% preb., starih 0-14 let 3,7486 0,96095 210 

% preb. starih 65 let ali več 1,6462176281481 2,28887128283624 210 

Naravni prirast 14,79 67,650 210 

Skupni selitveni prirast 54,80 298,122 210 

 

Korelacije 

  

Podnapreb 

Povp. 

Starost 

Indeks 

staranja 

% preb., 

starih 0-

14 let 

% preb. 

starih 

65 let 

ali več 

Naravni 

prirast 

Skupni 

selitveni 

prirast 

Pearsonova 

korelacija 

Podnapreb 1,000 -0,126 0,065 -0,024 0,072 0,275 0,293 

Povp. Starost -0,126 1,000 -0,648 -0,592 -0,389 0,121 0,028 

Indeks 

staranja 

0,065 -0,648 1,000 0,826 -0,448 -0,240 -0,010 

% preb., starih 

0-14 let 

-0,024 -0,592 0,826 1,000 -0,302 -0,233 0,019 

% preb. starih 

65 let ali več  

0,072 -0,389 -0,448 -0,302 1,000 0,145 -0,021 

Naravni 

prirast 

0,275 0,121 -0,240 -0,233 0,145 1,000 0,755 

Skupni 

selitveni 

prirast 

0,293 0,028 -0,010 0,019 -0,021 0,755 1,000 

Natančna 

stopnja 

Podnapreb . 0,034 0,173 0,365 0,149 0,000 0,000 

Povp. Starost 0,034 . 0,000 0,000 0,000 0,040 0,343 
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značilnosti 

Sig. 

(enostranska) 

Indeks 

staranja 

0,173 0,000 . 0,000 0,000 0,000 0,441 

% preb., starih 

0-14 let 

0,365 0,000 0,000 . 0,000 0,000 0,390 

% preb. starih 

65 let ali več  

0,149 0,000 0,000 0,000 . 0,018 0,379 

Naravni 

prirast 

0,000 0,040 0,000 0,000 0,018 . 0,000 

Skupni 

selitveni 

prirast 

0,000 0,343 0,441 0,390 0,379 0,000 . 

Število N Podnapreb 210 210 210 210 210 210 210 

Povp. Starost 210 210 210 210 210 210 210 

Indeks 

staranja 

210 210 210 210 210 210 210 

% preb., starih 

0-14 let 

210 210 210 210 210 210 210 

% preb. starih 

65 let ali več  

210 210 210 210 210 210 210 

Naravni 

prirast 

210 210 210 210 210 210 210 

Skupni 

selitveni 

prirast 

210 210 210 210 210 210 210 
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Vklju čene in odstranjene spremenljivke 

Model 

Vključene 

spremenljivke 

Odstranjene 

spremenljivke Metoda 

1 Skupni selitveni 

prirast 

. Stepwise (Kriterij: Verjetnost za F za vključitev 

≤0,050, Verjetnost za F za izključitev ≥0,100).  

2 Povp. Starost . Stepwise (Kriterij: Verjetnost za F za vključitev 

≤0,050, Verjetnost za F za izključitev ≥0,100). 

Koračna 

3 % preb., starih 0-

14 let 

. Stepwise (Kriterij: Verjetnost za F za vključitev 

≤0,050, Verjetnost za F za izključitev ≥0,100). 

Koračna 

a. Odvisna spremenljivka: Podnapreb 

 

Povzetek modela 

Model 

Korelacijski 

koeficient (r) 

Determinacijski 

koeficient 

Popravljen determinacijski 

koeficient (R2) 

Std. napaka 

ocene 

1 0,293a 0,086 0,082 2,00790 

2 0,323b 0,104 0,096 1,99264 

3 0,350c 0,123 0,110 1,97671 

a. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast 

b. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Povp. Starost 

c. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Povp. Starost, % preb., starih 0-14 let 
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ANOVA d 

Model Vsota kvadratov df Povprečje kvadratov 

F-

statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

1 Regresija 78,943 1 78,943 19,581 0,000a 

Ostanek 838,590 208 4,032   

Skupaj 917,532 209    

2 Regresija 95,612 2 47,806 12,040 0,000b 

Ostanek 821,920 207 3,971   

Skupaj 917,532 209    

3 Regresija 112,615 3 37,538 9,607 0,000c 

Ostanek 804,917 206 3,907   

Skupaj 917,532 209    

a. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast 

b. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Povp. Starost 

c. Prediktorji: (Konstanta), Skupni selitveni prirast, Povp. Starost, % preb., starih 0-14 let 

d. Odvisna spremenljivka: Podnapreb 
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Koeficientia 

Model 

Nestandardni koeficienti 

Standardni 

koeficienti 

t-

statistika 

Natančna 

stopnja 

značilnosti 

(Sig.) 

Regresijski 

koeficient B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 6,276 0,141  44,544 0,000 

Skupni selitveni 

prirast 

0,002 0,000 0,293 4,425 0,000 

2 (Konstanta) 16,799 5,138  3,270 0,001 

Skupni selitveni 

prirast 

0,002 0,000 0,297 4,515 0,000 

Povp. Starost -0,152 0,074 -0,135 -2,049 0,042 

3 (Konstanta) 26,010 6,743  3,857 0,000 

Skupni selitveni 

prirast 

0,002 0,000 0,303 4,640 0,000 

Povp. Starost -0,266 0,092 -0,235 -2,900 0,004 

% preb., starih 0-14 

let 

-0,369 0,177 -0,169 -2,086 0,038 

a. Odvisna spremenljivka: Podnapreb 
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Izklju čene spremenljivked 

Model Beta 

t-

statistika 

Natančna stopnja 

značilnosti (Sig.) 

Partial 

Correlation 

Statistike 

kolinearnosti 

Toleranca 

1 Povp. Starost -

0,135a 

-2,049 0,042 -0,141 0,999 

Indeks staranja 0,068a 1,031 0,304 0,071 1,000 

% preb., starih 0-

14 let 

-

0,030a 

-0,446 0,656 -0,031 1,000 

% preb. starih 65 

let ali več  

0,078a 1,183 0,238 0,082 1,000 

Naravni prirast 0,125a 1,235 0,218 0,086 0,431 

2 Indeks staranja -

0,033b 

-0,379 0,705 -0,026 0,580 

% preb., starih 0-

14 let 

-

0,169b 

-2,086 0,038 -0,144 0,648 

% preb. starih 65 

let ali več  

0,031b 0,427 0,670 0,030 0,848 

Naravni prirast 0,160b 1,580 0,116 0,109 0,420 

3 Indeks staranja 0,200c 1,623 0,106 0,113 0,279 

% preb. starih 65 

let ali več  

-

0,156c 

-1,535 0,126 -0,107 0,412 

Naravni prirast 0,096c 0,893 0,373 0,062 0,366 

a. Prediktorji v modelu: (Kkonstanta), Skupni selitveni prirast 

b. Prediktorji v modelu: (Kkonstanta), Skupni selitveni prirast, Povp. Starost 

c. Prediktorji v modelu: (Kkonstanta), Skupni selitveni prirast, Povp. Starost, % preb., starih 

0-14 let 

d. Odvisna spremenljivka: Podnapreb 
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Priloga 34: Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Sem Marjetka Troha, študentka podiplomskega študijskega programa na Fakulteti za 
management v Kopru. Z anketnim vprašalnikom želim pridobiti vaše mnenje o tem, kako 
staranje prebivalstva vpliva na gospodarski razvoj oz. ekonomsko blagostanje v Loški dolini. 
V svoji magistrski nalogi namreč proučujem vpliv demografskih sprememb (predvsem 
staranja prebivalstva) na ekonomsko blaginjo. Anketa je popolnoma anonimna, pridobljeni 
podatki pa bodo uporabljeni le za raziskovalne potrebe te naloge. Že vnaprej se vam 
zahvaljujem za vaše odgovore in s tem vaš prispevek pri tej raziskavi. 

 

Obkrožite številko pred ustreznim odgovorom: 

 

Spol:       Najvišja dosežena stopnja izobrazbe: 

1.   Moški     1. Osnovna šola ali manj 

2.   Ženski     2. Srednja šola 

3. Višja šola 

Starost:     4. Visokošolska ali univerzitetna izobrazba 

1. od 0 do 14 let    5. Magisterij ali doktorat 

2. od 15 do 24 let  

3. od 25 do 39 let   Povprečni mesečni dohodki v evrih: 

4. od 40 do 64 let   1. 0 

5. 65 let ali več    2. do pod 500     
      3. od vključno 500 do pod 700 

4. od vključno 700 do pod 900 

5. od vključno 900 do pod 1.100 

6. od vključno 1.100 do pod 1.500 

7. od vključno 1.500 naprej 

 

Prosim, da pred vsako trditvijo obkrožite ustrezno številko, kjer predstavlja 1 - popolnoma se 
ne strinjam, 2 - se ne strinjam, 3 – niti niti, 4 – se strinjam in 5 - popolnoma se strinjam. 

 
1. Staranje prebivalstva negativno vpliva na ekonomsko razvitost kraja. 1 2 3 4 5 

2. Število mladih prebivalcev pozitivno vpliva na zaposlenost in število podjetij v kraju. 1 2 3 4 5 

3. Število mladih prebivalcev v kraju vpliva na povpraševanje po izobraževanju. 1 2 3 4 5 

4. V mojem kraju prevladujejo starejši ljudje, njihovo število pa se še povečuje. 1 2 3 4 5 

5. Moj kraj ocenjujem kot visoko razvit kraj z visoko ekonomsko blaginjo. 1 2 3 4 5 

6. V mojem kraju je razvito predvsem kmetijstvo, gozdarstvo ter industrijska dejavnost. 1 2 3 4 5 



Priloga 34 

 

7. Bolj kot je prebivalstvo staro, manj možnosti ima za dolgoročni razvoj.   1  2  3  4  5 

8. Danes se mladi izobražujejo več časa/dlje kot včasih. 1 2 3 4 5 

9. V mojem kraju je starejšemu prebivalstvu izobraževanje odraslih dovolj dostopno. 1 2 3 4 5 

10. Mladi dobijo nižje povprečne zaslužke od njihovih starejših kolegov. 1 2 3 4 5 

11. Mladi imajo višje  povprečne plače, saj prinašajo nove ideje in so bolj izobraženi. 1 2 3 4 5 

12. Mladi se težje odločajo za podjetništvo in samostojno poklicno pot kot starejši. 1 2 3 4 5 

13. Starejši ljudje imajo v povprečju višjo pripadnost svojemu podjetju kot mladi. 1 2 3 4 5 

14. Mlajši ljudje so bolj inovativni kot starejši. 1 2 3 4 5 

15. Mladi so manj izkušeni v primerjavi s starejši, kar pa negativno vpliva na gospodarstvo. 1 2 3 4 5 

16. Mladi se težje zaposlijo v primerjavi s starejšimi. 1 2 3 4 5 

17. V mojem kraju je premalo možnosti zaposlitve za mlade ljudi. 1 2 3 4 5 

18. Mlajši ljudje so bolj naklonjeni dnevnim selitvam kot starejši. 1 2 3 4 5 

19. Starejši ljudje težje sprejmejo zaposlitev izven kraja prebivališča v primerjavi z mlajšimi. 1 2 3 4 5 

20. Na mladih svet stoji. 1 2 3 4 5 

21. Bolj izobraženi ljudje so bolj naklonjeni dnevnim migracijam.  1 2 3 4 5 

22. Kako ocenjujete ekonomski razvoj v vašem kraju?  

1 
Zelo 
slab 

2 
 

slab 

3 
Niti-
niti 

4 
 

Dober 

5 
Zelo 

dober 
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Priloga 35: Opisna statistika prve trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 3,84 

Std. napaka povprečja 0,096 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 0,961 

 

Q1 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno 

število 

1 1 1,0 1,0 1,0 

2 8 8,0 8,0 9,0 

3 25 25,0 25,0 34,0 

4 38 38,0 38,0 72,0 

5 28 28,0 28,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  
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Priloga 36: Opisna statistika druge trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 98 

Manjkajočih 2 

Povprečje 3,78 

Std. napaka povprečja 0,101 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 1,000 

 

Q2 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno 

število 

1 3 3,0 3,1 3,1 

2 8 8,0 8,2 11,2 

3 20 20,0 20,4 31,6 

4 44 44,0 44,9 76,5 

5 23 23,0 23,5 100,0 

Skupaj 98 98,0 100,0  

Manjkajoče 

število 

 2 2,0 
  

Skupaj 100 100,0   
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Priloga 37: Opisna statistika tretje trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 98 

Manjkajočih 2 

Povprečje 4,03 

Std. napaka povprečja 0,089 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 0,879 

 

Q3 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno 

število 

1 2 2,0 2,0 2,0 

2 3 3,0 3,1 5,1 

3 15 15,0 15,3 20,4 

4 48 48,0 49,0 69,4 

5 30 30,0 30,6 100,0 

Skupaj 98 98,0 100,0  

Manjkajoče 

število 

 2 2,0 
  

Skupaj 100 100,0   
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Priloga 38: Opisna statistika četrte trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 3,86 

Std. napaka povprečja 0,086 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 0,865 

 

Q4 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno 

število 

2 5 5,0 5,0 5,0 

3 30 30,0 30,0 35,0 

4 39 39,0 39,0 74,0 

5 26 26,0 26,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  

 

 





Priloga 39 

 

Priloga 39: Opisna statistika pete trditve anketnega vprašalnika 

     Statistika 

Število N Veljavnih 98 

Manjkajočih 2 

Povprečje 2,44 

Std. napaka povprečja 0,095 

Mediana 2,00 

Modus 2 

Std. odklon 0,942 

 

Q5 

  

Frekvenca 

 

Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 14 14,0 14,3 14,3 

2 42 42,0 42,9 57,1 

3 29 29,0 29,6 86,7 

4 11 11,0 11,2 98,0 

5 2 2,0 2,0 100,0 

Skupaj 98 98,0 100,0  

Manjkajoče število  2 2,0   

Skupaj 100 100,0   
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Priloga 40: Opisna statistika šeste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 99 

Manjkajočih 1 

Povprečje 3,77 

Std. napaka povprečja 0,095 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 0,946 

 

Q6 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 2 12 12,0 12,1 12,1 

3 22 22,0 22,2 34,3 

4 42 42,0 42,4 76,8 

5 23 23,0 23,2 100,0 

Skupaj 99 99,0 100,0  

Manjkajoče število  1 1,0   

Skupaj 100 100,0   

 





Priloga 41 

 

Priloga 41: Opisna statistika sedme trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 99 

Manjkajočih 1 

Povprečje 4,15 

Std. napaka povprečja 0,095 

Mediana 4,00 

Modus 5 

Std. odklon 0,941 

 

Q7 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 5 5,0 5,1 6,1 

3 16 16,0 16,2 22,2 

4 33 33,0 33,3 55,6 

5 44 44,0 44,4 100,0 

Skupaj 99 99,0 100,0  

Manjkajoče število  1 1,0   

Skupaj 100 100,0   

 

 





Priloga 42 

 

Priloga 42: Opisna statistika osme trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 4,28 

Std. napaka povprečja 0,107 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Std. odklon 1,074 

 

Q8 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 5 5,0 5,0 5,0 

2 4 4,0 4,0 9,0 

3 5 5,0 5,0 14,0 

4 30 30,0 30,0 44,0 

5 56 56,0 56,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  

 

 





Priloga 43 

 

Priloga 43: Opisna statistika devete trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 99 

Manjkajočih 1 

Povprečje 2,97 

Std. napaka povprečja 0,097 

Mediana 3,00 

Modus 3 

Std. odklon 0,963 

 

Q9 

  Frekvenca Odstotek Veljavno število Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 5 5,0 5,1 5,1 

2 29 29,0 29,3 34,3 

3 32 32,0 32,3 66,7 

4 30 30,0 30,3 97,0 

5 3 3,0 3,0 100,0 

Skupaj 99 99,0 100,0  

Manjkajoče število  1 1,0   

Skupaj 100 100,0   

 





Priloga 44 

 

Priloga 44: Opisna statistika desete trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 3,66 

Std. napaka povprečja 0,084 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 0,844 

 

Q10 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 2 2,0 2,0 2,0 

2 6 6,0 6,0 8,0 

3 28 28,0 28,0 36,0 

4 52 52,0 52,0 88,0 

5 12 12,0 12,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  

 





Priloga 45 

 

Priloga 45: Opisna statistika enajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 99 

Manjkajočih 1 

Povprečje 2,84 

Std. napaka povprečja 0,093 

Mediana 3,00 

Modus 3 

Std. odklon 0,923 

 

Q11 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 10 10,0 10,1 10,1 

2 18 18,0 18,2 28,3 

3 52 52,0 52,5 80,8 

4 16 16,0 16,2 97,0 

5 3 3,0 3,0 100,0 

Skupaj 99 99,0 100,0  

Manjkajoče število  1 1,0   

Skupaj 100 100,0   

 

 





Priloga 46 

 

Priloga 46: Opisna statistika dvanajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 3,11 

Std. napaka povprečja 0,114 

Mediana 3,00 

Modus 3 

Std. odklon 1,136 

 

Q12 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 9 9,0 9,0 9,0 

2 20 20,0 20,0 29,0 

3 34 34,0 34,0 63,0 

4 25 25,0 25,0 88,0 

5 12 12,0 12,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  

 

 





Priloga 47 

 

Priloga 47: Opisna statistika trinajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 98 

Manjkajočih 2 

Povprečje 3,95 

Std. napaka povprečja 0,116 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 1,152 

 

Q13 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 5 5,0 5,1 5,1 

2 10 10,0 10,2 15,3 

3 7 7,0 7,1 22,4 

4 39 39,0 39,8 62,2 

5 37 37,0 37,8 100,0 

Skupaj 98 98,0 100,0  

Manjkajoče število  2 2,0   

Skupaj 100 100,0   

 





Priloga 48 

 

Priloga 48: Opisna statistika štirinajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 99 

Manjkajočih 1 

Povprečje 3,49 

Std. napaka povprečja 0,112 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 1,110 

 

Q14 

  

Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Veljavno število 1 7 7,0 7,1 7,1 

2 9 9,0 9,1 16,2 

3 29 29,0 29,3 45,5 

4 36 36,0 36,4 81,8 

5 18 18,0 18,2 100,0 

Skupaj 99 99,0 100,0  

Manjkajoče 

število 

 1 1,0 
  

Skupaj 100 100,0  

 





Priloga 49 

 

Priloga 49: Opisna statistika petnajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 96 

Manjkajočih 4 

Povprečje 2,89 

Std. napaka povprečja 0,098 

Mediana 3,00 

Modus 3 

Std. odklon 0,961 

 

Q15 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 7 7,0 7,3 7,3 

2 25 25,0 26,0 33,3 

3 40 40,0 41,7 75,0 

4 20 20,0 20,8 95,8 

5 4 4,0 4,2 100,0 

Skupaj 96 96,0 100,0  

Manjkajoče število  4 4,0   

Skupaj 100 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Priloga 50 

 

Priloga 50: Opisna statistika šestnajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 3,00 

Std. napaka povprečja 0,113 

Mediana 3,00 

Modus 2 

Std. odklon 1,128 

 

Q16 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 6 6,0 6,0 6,0 

2 32 32,0 32,0 38,0 

3 31 31,0 31,0 69,0 

4 18 18,0 18,0 87,0 

5 13 13,0 13,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  

 

 





Priloga 51 

 

Priloga 51: Opisna statistika sedemnajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 99 

Manjkajočih 1 

Povprečje 4,39 

Std. napaka povprečja 0,091 

Mediana 5,00 

Modus 5 

Std. odklon 0,901 

 

Q17 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 3 3,0 3,0 3,0 

2 1 1,0 1,0 4,0 

3 7 7,0 7,1 11,1 

4 31 31,0 31,3 42,4 

5 57 57,0 57,6 100,0 

Skupaj 99 99,0 100,0  

Manjkajoče število  1 1,0   

Skupaj 100 100,0   

 

 





Priloga 52 

  

Priloga 52: Opisna statistika osemnajste trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 97 

Manjkajočih 3 

Povprečje 4,21 

Std. napaka povprečja 0,085 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 0,841 

 

Q18 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 3 3,0 3,1 4,1 

3 11 11,0 11,3 15,5 

4 42 42,0 43,3 58,8 

5 40 40,0 41,2 100,0 

Skupaj 97 97,0 100,0  

Manjkajoče število  3 3,0   

Skupaj 100 100,0   

 





Priloga 53 

  

Priloga 53: Opisna statistika devetnajste trditve anketnega vprašalnika 
 

 

Q19 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 3 3,0 3,1 3,1 

2 4 4,0 4,1 7,1 

3 9 9,0 9,2 16,3 

4 40 40,0 40,8 57,1 

5 42 42,0 42,9 100,0 

Skupaj 98 98,0 100,0  

Manjkajoče število  2 2,0   

Skupaj 100 100,0   

 

Statistika 

Število N Veljavnih 98 

Manjkajočih 2 

Povprečje 4,16 

Std. napaka povprečja 0,098 

Mediana 4,00 

Modus 5 

Std. odklon 0,971 





Priloga 54 

  

Priloga 54: Opisna statistika dvajsete trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 4,08 

Std. napaka povprečja 0,096 

Mediana 4,00 

Modus 5 

Std. odklon 0,961 

 

Q20 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 3 3,0 3,0 3,0 

2 1 1,0 1,0 4,0 

3 21 21,0 21,0 25,0 

4 35 35,0 35,0 60,0 

5 40 40,0 40,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  

 

 





Priloga 55 

  

Priloga 55: Opisna statistika enaindvajsete trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 100 

Manjkajočih 0 

Povprečje 4,13 

Std. napaka povprečja 0,077 

Mediana 4,00 

Modus 4 

Std. odklon 0,774 

 

Q21 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 1 1,0 1,0 1,0 

2 1 1,0 1,0 2,0 

3 15 15,0 15,0 17,0 

4 50 50,0 50,0 67,0 

5 33 33,0 33,0 100,0 

Skupaj 100 100,0 100,0  

 

 

 





Priloga 56 

  

Priloga 56: Opisna statistika zadnje trditve anketnega vprašalnika 

Statistika 

Število N Veljavnih 98 

Manjkajočih 2 

Povprečje 2,77 

Std. napaka povprečja 0,094 

Mediana 3,00 

Modus 3 

Std. odklon 0,928 

 

Q22 

  Frekvenca Odstotek Veljaven odstotek Kumulativa odstotka 

Veljavno število 1 10 10,0 10,2 10,2 

2 21 21,0 21,4 31,6 

3 54 54,0 55,1 86,7 

4 8 8,0 8,2 94,9 

5 5 5,0 5,1 100,0 

Skupaj 98 98,0 100,0  

Manjkajoče število  2 2,0   

Skupaj 100 100,0   

 

 

 


