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Izbor kazalnikov integracije 
Prebivalci, rojeni v 

Sloveniji 
Prebivalci, rojeni v tujini 

Vključenost na trg dela   
Stopnja delovne aktivnosti, 2020 54,7 % 56,8 % 
Stopnja samozaposlenosti, 2020 11,2 % 10,3 % 
Stopnja anketne brezposelnosti, 15–74 let, 2020 4,7 % 6,9 % 
Stopnja registrirane brezposelnosti, stari 15 let in 
več, 2019 

7,8 % 10,9 % 

Stopnja prevelike kvalifikacije, 2018 15,5 % 18,9 % 
Delež zaposlenih s pogodbami o zaposlitvi za 
določen čas, 2019 

11,3 % 12,7 % 

Izobraževanje   
Povprečne vrednosti uspešnosti učencev, starih 
15 let, bralna pismenost, 2018  

Učenci brez priseljenskega 
ozadja: 502 

Učenci priseljenci: 439 

Povprečne vrednosti uspešnosti učencev, starih 
15 let, matematična pismenost, 2018 

Učenci brez priseljenskega 
ozadja: 516 

Učenci priseljenci: 448 

Povprečne vrednosti uspešnosti učencev, starih 
15 let, naravoslovna pismenost, 2018 

Učenci brez priseljenskega 
ozadja: 514 

Učenci priseljenci: 447 

Delež 30–34-letnikov s terciarno ravnjo izobrazbe, 
2018  

45,1 % 14,3 % 

Delež mladih (18–24 let), ki opustijo 
izobraževanje, 2020  

3,8 % 7,4 % 

Delež mladih (15–29 let), ki niso zaposleni in niso 
vključeni v izobraževanje, 2020 

8,5 % 17,6 % 

Socialna vključenost   
Stopnja tveganja revščine ali socialne 
izključenosti, stari 18 let in več, 2020 

14,6 % 25,1 % 

Mediana ekvivalentnega letnega neto dohodka, 
stari 18 let in več, 2020  

15.157 € 12.267 € 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti, stari 18 
let in več, 2020 

2,8 % 6,1 % 

Stanovanjsko vprašanje   

Prebivalci Slovenije po prvem prebivališču in tipu 
stanovanjske enote, 2018  

Običajno stanovanje: 97,5 % 
   Lastnik, solastnik: 38,7 % 
   Najemnik: 5,3 % 
   Drugo: 55,9 %  
Skupinsko stanovanje: 2,2 % 
Druga bivalna enota: 0,3 % 

Običajno stanovanje: 88,5 % 
   Lastnik, solastnik: 31,4 % 
   Najemnik: 15,4% 
   Drugo: 53,2 %  
Skupinsko stanovanje: 10,7 % 
Druga bivalna enota: 0,8 % 

Delež oseb, starih 18 let in več, ki živijo v 
prenaseljenih stanovanjih, 2018 

9,6 % 25,2 % 

Delež oseb, starih 16 let in več, ki živijo v 
podstandardnih stanovanjih, 2016 

26,5 % 28,5 % 

Zdravje in zdravstveno varstvo   
Samoocena zdravja – delež odraslih prebivalcev, 
ki so svoje zdravje opisali kot dobro ali zelo 
dobro, 2020 

67,5 % 63,6 % 

Delež oseb brez neizpolnjenih potreb po  
zdravstvenem varstvu, 2020 

96,4 % 96,8 % 

Socialno varstvo   

Prejemniki socialnih prejemkov, stari 18 let in več, 
2018 

Osebe brez priseljenskega 
ozadja: 24,7 % 
Potomci priseljencev: 31,4 % 

27,8 % 

Viri: SURS, Eurostat, OECD, PISA 2018;  več o kazalnikh integracije glej Medvešek, M., Bešter, R. in Pirc, J., 2022. Kazalniki integracije 
priseljencev in potomcev priseljencev v Sloveniji. Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana. 


