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Delovno sposobno prebivalstvo 

so vse osebe, stare 15 let in več. 

Aktivno prebivalstvo 

sestavljajo delovno aktivni prebivalci in  

brezposelne osebe skupaj. 

Delovno aktivno prebivalstvo  

so osebe, ki so v zadnjem tednu 
(od ponedeljka do nedelje) pred 

anketiranjem opravile kakršno koli 
delo za plačilo (denarno ali 
nedenarno), dobiček ali za 

družinsko blaginjo. Med delovno 
aktivno prebivalstvo sodijo tudi 

vse tiste zaposlene ali 
samozaposlene osebe, ki jih v 

zadnjem tednu pred anketiranjem 
ni bilo na delo. Kot delovno 
aktivne obravnavamo tudi 

zaposlene osebe, ki so začasni ali 
trajni presežki, in sicer do 

prenehanja delovnega razmerja, 
osebe na porodniškem dopustu 
ter pomagajoče družinske člane. 

Brezposelne osebe  

 

so osebe, ki v zadnjem tednu pred 
anketiranjem niso delale (niso bile 
zaposlene ali samozaposlene in 

niso opravile nikakršnega    dela za 
plačilo), vendar aktivno iščejo delo 

(v zadnjih štirih tednih so se zglasile 
na zavodu za zaposlovanje, poslale 

prošnjo za zaposlitev ipd.) in so 
takoj (v naslednjih dveh tednih) 

pripravljene sprejeti delo. 

Neaktivno prebivalstvo 

so osebe, stare 15 let in več, ki niso razvrščene 
med delovno aktivno prebivalstvo ali 

brezposelne osebe. 
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• Leto 2011: SI-Stat podatkovni portal - Socioekonomske značilnosti prebivalstva – 

Aktivnost - Prebivalstvo staro 15 ali več let po statusu aktivnosti in spolu, občine, 

Slovenija, večletno 

(http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3016S&ti=&path=../Databa

se/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2) 

 

• Leto 1991: Popis prebivalstva 1991 – Naselja – Prebivalstvo – Tabela: 

Prebivalstvo po aktivnosti in spolu (brez oseb, ki delajo v tujini in družinskih 

članov, ki z njimi živijo v tujini) 

(http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991_Naselja_prebivalstvo.asp) 

  !!! število neaktivnega prebivalstva izračunaj !!! 

 !!! število aktivnih in neaktivnih moških izračunaj !!! 

 

• Leto 1971: Popis prebivalstva 1971- Občine - Prebivalstvo – Tabela: Aktivno 

prebivalstvo po položaju v poklicu in dejavnosti, delavci tudi po sektorju zaposlitve 

(http://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_2_03.pdf) 

   !!! število neaktivnega prebivalstva izračunaj !!! 

   !!! podatka o številu aktivnih in neaktivnih po spolu NI!!! 
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AKTIVNOSTNA STRUKTURA:  

AKTIVNO PREBIVALSTVO IN NEAKTIVNO PREBIVALSTVO 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3016S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3016S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991_Naselja_prebivalstvo.asp
http://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_2_03.pdf


IZRAČUNI: 

delež (%) aktivnih od vsega prebivalstva =  

 (število aktivnih / število vsega prebivalstva) * 100 

 

delež (%) aktivnih žensk od vseh žensk = 

  (število aktivnih žensk / število vseh žensk) * 100 

 

- Podatka sta že podana za popisno leto 1991 (Popis prebivalstva 1991 – 

Naselja – Prebiva – Tabela: Prebivalstvo po aktivnosti in spolu (brez oseb, ki 

delajo v tujini in družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini) 

(http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991_Naselja_prebivalstvo.asp)) 

- Za popisno leto 1971 podatek delež (%) aktivnih žensk od vseh žensk ni 

mogoče izračunati, glede na to, da ni podatka o številu aktivnih žensk. 
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http://www.stat.si/publikacije/pub_popis_1991_Naselja_prebivalstvo.asp)


 Leto 2011: SI-Stat podatkovni portal - Socioekonomske značilnosti prebivalstva – 

Aktivnost – Prebivalstvo staro 15 ali več let po statustu aktivnosti in spolu, 

občine, Slovenija, večletno 

(http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3016S&ti=&path=../Databa

se/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2) 

 

 Leto 1991: Popis prebivalstva 1991 - Občine – Prebivalstvo -  Aktivno 

prebivalstvo, ki opravlja poklic, po dejavnosti (brez oseb, ki delajo v tujini in 

družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini) 

(http://www.stat.si/publikacije/popisi/1991/Obcine/1991_1_11.pdf) 

       !!! Glej stolpec OPRAVLJA POKLIC !!! 

      !!! Glej stolpec ŽENSKE - OPRAVLJA POKLIC !!! 

 

 Leto 1971: Popis prebivalstva 1971- Občine - Prebivalstvo – Tabela: Zaposlene 

osebe po dejavnosti (http://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_2_04.pdf) 

      !!! Glej stolpec UKUPNO !!! 

 

 

 

5 

ZAPOSLENI 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3016S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3016S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
http://www.stat.si/publikacije/popisi/1991/Obcine/1991_1_11.pdf
http://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_2_04.pdf


- Leto 2011: SI-Stat podatkovni portal - Socioekonomske značilnosti prebivalstva 

– Aktivnost – Zaposleni po dejavnosti in spolu, statistične regije, Slovenija, 

večletno 

(http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3060S&ti=&path=../Data

base/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang

=2) 

 

- Leto 1991: Popis prebivalstva 1991 - Občine – Prebivalstvo -  Tabela: Aktivno 

prebivalstvo, ki opravlja poklic, po dejavnosti (brez oseb, ki delajo v tujini in 

družinskih članov, ki z njimi živijo v tujini) 

(http://www.stat.si/publikacije/popisi/1991/Obcine/1991_1_11.pdf) 

 

- Leto 1971: Popis prebivalstva 1971- Občine - Prebivalstvo – Tabela: Aktivno 

prebivalstvo po položaju v poklicu in dejavnosti, delavci tudi po sektorju 

zaposlitve (http://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_2_03.pdf) 

 

!!!Pri klasifikaciji glej tabelo dejavnosti!!! 6 

DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO PO DEJAVNOSTIH 

http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3060S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3060S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma=05G3060S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/20_soc_ekon_preb/03_05G30_aktivnost/&lang=2
http://www.stat.si/publikacije/popisi/1991/Obcine/1991_1_11.pdf
http://www.stat.si/publikacije/popisi/1971/1971_2_03.pdf


SEZNAM PODATKOV 

 aktivno prebivalstvo  
 glede na spol samo za leti 1991 in 2011 

 neaktivno prebivalstvo 

 glede na spol samo za leti 1991 in 2011 

 delež (%) aktivnih od vsega prebivalstva 

 delež (%) aktivnih žensk od vseh žensk  
 samo za leti 1991 in 2011 

 zaposleni 

 glede na spol samo za leti 1991 in 2011 

 delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih – 

primarni, sekundarni in terciarni sektor 
 po občinah samo za popisni leti 1971 in 1991 

 za popisni leti 1971 in 1991 preračunaj na stanje statističnih regij 

!!!Pri klasifikaciji glej tabelo dejavnosti!!! 
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