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UVOD 
 
Zadnje čase pogosto slišimo govoriti o neenakostih v zdravju in zmanjševanju neenakosti v 
zdravju. In kaj pravzaprav je to? Če nekoliko poenostavimo, potem lahko rečemo, da imajo 
ljudje, ki so revnejši, slabše zdravje in slabši dostop do zdravstvenih storitev kot tisti, ki so 
premožnejši. Razlogov za to je več. Od slabše izobrazbe, slabših možnosti za zaposlitev oziroma 
zaposlitev v bolj neugodnih pogojih, slabše izrabe obstoječih virov do slabše podpore socialnih 
mrež in premalo denarja za dostojno življenje. 
 
Raziskave so pokazale tudi, da imajo ljudje, ki živijo na manj razvitih območjih, slabše zdravje 
in slabši dostop so zdravstvenih storitev, kar lahko spet povežemo z  slabšimi pogoji za življenje 
in dolgoročno tudi z revščino. 
 
In, če zdravje opredelimo kot splošno vrednoto in osnovo za produktivno in kvalitetno življenje 
vsakega posameznika in skupnosti, potem je jasno, da smo za zmanjševanje socialnih neenakosti 
v zdravju odgovorni vsi, tako posameznik, različne institucije in organizacije kot celotna družba.  
 
Na Zavodu za zdravstveno varstvo Ljubljana smo leta 2010, skupaj s predstavniki nekaterih občin 
pripravili Strategijo zmanjševanja neenakosti v ljubljanski zdravstveni regiji. Osnovo strategije 
predstavlja pet namenov: 
� Postaviti neenakosti v zdravju v središče pozornosti skupnosti in posameznika. 
� Povečati zmožnosti skupnosti. 
� Zmanjšati neenakosti v zdravju med občinami. 
� Zmanjšati neenakosti v zdravju ranljivih skupin. 
� Čisto in zdravo okolje. 

 
Ena izmed značilnosti ljubljanske zdravstvene regije je njena velikost in raznolikost. Posledica 
tega so razlike med občinami v socialno-ekonomskih dejavnikih, ki so povezani z nastankom 
neenakosti v zdravju. Že pri pripravi strategije smo na podlagi nekaterih podatkov ugotovili, da 
tudi za ljubljansko zdravstveno regijo velja, da je prisotnost bolezni in dejavnikov tveganja 
povezana s socialno-ekonomskimi dejavniki kot so izobrazba, zaposlitev in družbeni sloj. Zato 
smo si znotraj namena Zmanjšati neenakosti v zdravju med občinami zastavili cilj Priprava 
posnetka stanja o neenakostih v zdravju po občinah v regiji. 
 
Namen tega dokumenta ni dokazati vzročno povezanost med socialno-ekonomskimi dejavniki in 
zdravjem prebivalcev občin. Dokazovanje vzročnih povezav med zdravjem in dejavniki, ki nanj 
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vplivajo, je namreč kompleksna naloga, pri kateri mora biti zagotovljeno več pogojev. Eden 
izmed njih je tudi dovolj velik vzorec. Ljubljansko zdravstveno regijo sestavlja veliko število 
občin, med njimi tudi občine z majhnim številom prebivalcev, kar pomeni, da je zelo težko 
zagotoviti dovolj velik vzorec. Kljub temu, da je povezavo med socialno-ekonomskimi dejavniki 
in zdravjem za posamezno občino naše regije težko dokazati pa ostaja dejstvo, da so številne 
raziskave v svetu in Evropi takšno povezavo dokazale. Tudi avtorji poročila Neenakosti v zdravju 
v Sloveniji, ki ga je leta 2011 izdal Inštitut za varovanje zdravja ugotavljajo, da v Sloveniji 
obstaja povezava med socialno-ekonomskimi dejavniki in zdravjem prebivalcev. Sklepamo torej 
lahko, da ta povezava obstaja tudi na ravni občin. 
 
Namen dokumenta je zato predstaviti nekatere razlike v izbranih socialno-ekonomskih in 
zdravstvenih kazalnikih med občinami oziroma upravnimi enotami v ljubljanski zdravstveni 
regiji.  
 
V Sloveniji še nimamo sistematičnega spremljanja neenakosti v zdravju, zato smo se odločili, da 
bomo uporabili podatke, ki so dostopni v različnih bazah. Pri tem smo se srečali s težavo, da so 
nekateri podatki dostopni samo za območje upravne enote in ne za občine. V nabor kazalnikov, s 
pomočjo katerih prikazujemo razlike med občinami smo vključili tako kazalnike, ki so dostopni 
na ravni občine kot tudi kazalnike, ki so dostopni na ravni upravne enote. Ker smo za prikaz 
uporabili zemljevide, v katerih ločeno prikazujemo kazalnike za skupine občin oziroma skupine 
upravnih enot je, do neke mere, mogoče videti razlike. 
 
Dokument smo razdelili v tri poglavja. V prvem poglavju na kratko predstavimo dejavnike, ki 
vplivajo na zdravje. V drugem poglavju govorimo o socialnih neenakostih v zdravju in 
predstavimo nekaj primerov. V tretjem poglavju pa predstavljamo podatke na osnovi izbranih 
kazalnikov. Najprej nekaj podatkov o starosti in socialno ekonomskih dejavnikih po občinah 
ljubljanske zdravstvene regije. Nadaljujemo z zdravstvenimi podatki, in sicer: prvi obiski v 
zunajbolnišnični zdravstveni oskrbi zaradi izbranih bolezni, prijavljene poškodbe pri delu v 
nekaterih dejavnostih, zdravstveno opravičena začasna nezmožnost za delo po vzroku, pojavnost 
in umrljivost zaradi nekaterih rakov ter splošno umrljivost in umrljivost pred 65. letom starosti. 
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1. DEJAVNIKI ZDRAVJA 
 
Svetovna zdravstvena organizacija zdravje opredeli ne le kot odsotnost bolezni ali onemoglosti, 
ampak kot stanje popolnega telesnega in duševnega blagostanja.  
 
Zdravje lahko opredelimo kot splošno vrednoto in osnovo za produktivno in kvalitetno življenje 
vsakega posameznika in skupnosti. V tem smislu zdravje in skrb zanj ni le interes posameznika, 
medicinskih strok ali institucij zdravstvenega varstva, temveč odgovornost celotne družbe. 
 
Na zdravje vpliva veliko različnih dejavnikov. Pri tem je zelo pomembno dejstvo, da so ti 
dejavniki v medsebojnem odnosu, saj pri nastanku posameznih bolezni skoraj vedno »sodeluje« 
veliko dejavnikov. Prav tako pa je vsak posamezen dejavnik »odgovoren« za nastanek več 
različnih bolezni. 
 
'Mavrica' dejavnikov, ki vplivajo na zdravje je prikazana v modelu dejavnikov zdravja, ki sta ga 
razvila Dahlgren in Whitehead (Slika 1). Avtorja še posebej poudarjata medsebojni vpliv 
delovanja dejavnikov.  
 

Slika 1: Model dejavnikov zdravja 

 
Vir: Determine, 2008 
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1. Splošni socialno ekonomski, kulturni in okoljski pogoji  
 
Ti pogoji določajo dejavnike, kot so stopnja zaposlenosti, plačne lestvice in programi socialnega 
in zdravstvenega varstva, pa tudi družbene norme in običaje. Na te dejavnike lahko vplivamo na 
ravni države, z različnimi politikami kot so na primer davčna, pokojninska, zdravstvena, okoljska 
in druge. 
 
2. Življenjsko in delovno okolje 
 
Druga skupina vključuje posameznikov položaj v družbi. Najpomembnejšo vlogo imajo poklic, 
dohodek in izobrazba. V to skupino je vključena tudi kvaliteta stanovanjskih razmer, dostop do 
zdravstvenega varstva in delovni pogoji. Tudi na te dejavnike lahko vplivamo, vendar znotraj 
sprejetih politik iz prve skupine, in sicer s političnimi in gospodarskimi odločitvami. 
 
3. Socialne mreže 
 
Dejavnike iz druge skupine blaži tretja skupina, ki vključuje socialne mreže, ki so na voljo 
posamezniku. Občutki negotovosti in socialna izključenost imajo namreč škodljiv vpliv na 
zdravje. Tudi na te dejavnike lahko vplivamo, vendar moramo upoštevati, da so spremembe v 
moči socialnih mrež povezane s spremembami v prejšnjih dveh skupinah, saj je za delovanje 
socialnih mrež pomembno širše socialno ekonomsko okolje (družbene norme, običaji). 
 
4. Dejavniki življenjskega sloga posameznika 
 
Vsi zgoraj našteti dejavniki pa vplivajo na vedenjske vzorce, ki nato vplivajo na zdravje in 
tvorijo četrto skupino. Tvegano vedenje, kot so kajenje, telesna nedejavnost, nezdrava 
prehrana prispevajo k slabemu zdravju. Ko govorimo o vedenjskih vzorcih povezanih z zdravjem 
smo pogosto mnenja, da so odvisni le od posameznika. Vendar žal ni tako preprosto. Posameznik 
se za zdrav način življenja sicer odloča sam na podlagi informacij in znanj, ki jih dobi. Vendar na 
njegove odločitve vpliva tudi njegov socialno ekonomski položaj in socialno okolje (kaj lahko 
kupi, kaj je v njegovem okolju družbeno sprejemljivo …). 
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5. Starost, spol in dedni dejavniki 
 
Na ravni posameznika na zdravje vplivajo še dejavniki, ki jih ni mogoče spremeniti, in sicer 
starost, spol in dednost – peta skupina. Na te dejavnike sicer ne moremo vplivati, lahko pa 
blažimo neenakosti v zdravju, ki nastajajo zaradi njih.  
 
Vidimo torej, da je zdravje povezano s številnimi dejavniki od socialnih, ekonomskih, kulturnih, 
okoljskih preko socialnih mrež do življenjskega sloga posameznika, in da so vplivi teh dejavnikov 
zelo prepleteni med seboj. To pa ne pomeni, da posameznik nima vpliva na svoje zdravje, saj 
ima z ukrepanjem na različnih ravneh lahko večji ali manjši vpliv na večino navedenih 
dejavnikov. 
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2. SOCIALNE NEENAKOSTI V ZDRAVJU 
 
Med prebivalci vsake države obstajajo razlike v zdravju, ki so vezane na biološke dejavnike spol, 
starost, dednost – npr. starejši pogosteje zbolijo kot mlajši. Teh razlik ne moremo odpraviti, ker 
so vezane na dejavnike, na katere nimamo vpliva. 
 
Socialne neenakosti v zdravju pa so razlike v zdravju, na katere imamo vpliv in jih opredeljujejo 
tri značilnosti – so sistematične, družbeno ustvarjene in nepravične (1). 
 
Sistematičnost pomeni, da razlike niso porazdeljene naključno, ampak kažejo dosleden vzorec v 
populaciji. Eden izmed primerov so sistematične razlike v zdravju med različnimi socialno-
ekonomskimi skupinami. Raziskave namreč kažejo, da se obolevnost in umrljivost povečuje z 
nižanjem socialnega položaja. Ta vzorec je v svetu univerzalen, države se med seboj razlikujejo 
le v obsegu razlik med posameznimi skupinami (1). 
 
Druga značilnost teh razlik je, da so posledica družbenih procesov, ki ustvarjajo razlike v zdravju 
in ne posledica bioloških dejavnikov. Ni namreč »zakona narave«, ki pravi, da naj bi otroci v 
revnih družinah umirali dvakrat pogosteje kot tisti v bogatih družinah. Te razlike v zdravju torej 
niso nespremenljive in neizogibne, ampak jih lahko preprečimo (1). 
 
Socialne neenakosti so, v skladu s široko sprejetim stališčem, nepravične. Večina ljudi v Evropi 
se na primer strinja s tem, da bi morali imeti vsi otroci, ne glede na družbeni sloj, enake 
možnosti za preživetje (1). 
 
Pri socialnih neenakostih v zdravju je zelo pomembno dejstvo, da se z nižanjem socialnega 
položaja zdravje slabša linearno. To pomeni, da med prebivalstvom nimamo samo ene skupine s 
slabim zdravjem, ostali pa so relativno dobrega zdravja, ampak imamo več skupin, katerih 
zdravje se razlikuje glede na njihov socialni položaj. Gre za tako imenovani socialni gradient.  
 
Zanimivo je tudi, da se socialni gradient kaže, če gledamo značilnosti posameznika – npr. 
izobrazba, zaposlitev, družbeni sloj … (Slika 2) ali značilnosti območja (npr. občine), kjer ljudje 
živijo – npr. osnova dohodnine na prebivalca, stopnja brezposelnosti, povprečna plača … (Slika 
3). Zato je zelo pomembno, da z različnimi programi krepimo tako moč posameznika, kot moč in 
možnosti lokalne skupnosti. 
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Slika 2: Socialni gradient glede na izobrazbo posameznikov – Pričakovano trajanje življenja pri 
starosti 30 let glede na izobrazbo in spol 

 
Vir: Neenakosti v zdravju v Sloveniji, 2011 

 
 
 

Slika 3: Socialni gradient glede na značilnost občin – Umrljivost v skupinah občin glede na 
osnovo za dohodnino na prebivalca 

 
Vir: Neenakosti v zdravju v Sloveniji, 2011 
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Za boljše razumevanje socialnih neenakosti v zdravju je pomembno poznavanje petih ključnih 
mehanizmov oziroma poti, ki vodijo do neenakosti v zdravju (2). 
 
1. Različne stopnje moči in dostopa do virov 
 
Socialni položaj posameznika opredeljujejo izobrazba, poklic ali dohodek. Skupine, ki so v 
boljšem socialnem položaju, imajo ponavadi več moči in priložnosti, da živijo zdravo življenje, 
kot tiste, ki so v slabšem položaju.  
 
2. Različne stopnje izpostavljenosti dejavnikom tveganja 
 
Izpostavljenost neugodnim materialnim, psiho-socialnim in vedenjskim dejavnikom je večja med 
ljudmi z nižjim socialnim položajem kot med ljudmi z višjim.  

 
3. Enaka stopnja izpostavljenosti tveganjem vodi do različnih zdravstvenih posledic 
 
Tudi, če so ljudje z nižjim socialnim položajem izpostavljeni enaki stopnji tveganja kot ljudje z 
višjim socialnim položajem, so posledice zanje pogosteje slabše. 
 
4. Različne socialno-ekonomske posledice bolezni 
 
Slabo zdravje ima lahko negativne posledice na življenje posameznika, kot so izguba plače, 
izguba službe in socialna izključenost zaradi brezposelnosti ali omejitve zaradi bolezni. Istočasno 
pa imajo lahko bolni ljudje večje finančno breme zaradi stroškov povezanih z boleznijo. Vse te 
negativne posledice lahko zdravje še bolj poslabšajo. 
 
5. Vpliv skozi  vse življenje 
 
Ena izmed pomembnih poti do socialne enakosti v zdravju vključuje pogled na celotno 
življenjsko obdobje. Upoštevati moramo namreč, da se vplivi vseh prej omenjenih poti seštevajo 
in delujejo vzajemno skozi celotno življenjsko obdobje. Dogodki in pogoji v zgodnjem 
življenjskem obdobju nakazujejo zdravje v kasnejšem obdobju. Za napoved zdravstvenega 
statusa v kasnejšem življenjskem obdobju so pomembnejši materialni pogoji v zgodnjem 
življenjskem obdobju, kot socialni položaj v poznejšem obdobju. Ne glede na to, vsaka pozitivna 
sprememba kadarkoli v življenju posameznika prispeva k boljšemu zdravju kasneje. Ti učinki 
celotnega življenjskega obdobja se lahko prenašajo s staršev na otroke, saj so močno povezani s 
socialnim okoljem.  
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Nekaj primerov socialnih neenakosti v zdravju iz Evrope, Slovenije in ljubljanske zdravstvene 
regije, ki potrjujejo zgornje navedbe: 
 
� V francoski študiji so ugotovili, da so dejavniki zdravja vezani na delovno okolje povzročili 20 

% vseh rakov (razen pljučnega raka) med fizičnimi delavci in samo 5 % rakov med celotno 
populacijo (1). 

 
� Na Švedskem so ugotovili, da podobna stopnja škodljivega pitja alkohola (merjeno v enotah 

čistega alkohola) povzroči 2 do 3 krat več z alkoholom povzročenih bolezni in poškodb med 
fizičnimi delavci moškega spola kot med javnimi uslužbenci moškega spola (1). 

 
Tudi v Sloveniji ugotavljamo povezavo med socialno-ekonomskimi dejavniki in zdravjem: 
 
� Med različno razvitimi skupinami občin obstajajo razlike v umrljivosti do 64. leta – v socialno-

ekonomsko bolj 'ogroženih' skupinah občin je tudi do 60 % višja kot v socialno 'manj 
ogroženih' občinah (3). 

 
� Prisotnost bolezni srca (vključuje srčni infarkt, angino pektoris in srčno popuščanje) je v 

starostni skupini 45–64 let  najvišja v skupini z najnižjo stopnjo izobrazbe (osnovnošolska 
izobrazba ali manj), in sicer tako pri moških kot pri ženskah, najnižja pa v skupini z višjo ali 
visoko izobrazbo (3). 

 
Na osnovi podatkov raziskave ‘Z zdravjem povezan vedenjski slog’ 2008 smo pogledali, vpliv 
izobrazbe na pogostost visokega krvnega tlaka, bolezni srca in sladkorne bolezni v ljubljanski 
zdravstveni regiji. 
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Slika 4 kaže linearno povezavo med stopnjo izobrazbe in prisotnostjo bolezni. Vidimo, da imajo 
ljudje z nižjo izobrazbo pogosteje visok krvni tlak, bolezni srca in sladkorno bolezen, kar je 
skladno z ugotovitvami drugih raziskav v Evropi. 
 
Slika 4: Prisotnost bolezni glede na izobrazbo, starost 25 – 75 let, ljubljanska zdravstvena regija 

 
Vir: Podatki iz raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2008 

 
 
Slika 5 kaže vpliv družbenega sloja na pogostost bolezni, pri čemer je pomembno, da so 
anketiranci sami ocenili, v kateri družbeni sloj sodijo. Anketiranci so razdeljeni v štiri skupine – 
spodnji, delavski, srednji in višji srednji/zgornji sloj. 
 
Vidimo, da imajo pripadniki nižjih družbenih slojev pogosteje visok krvni tlak in bolezni srca. 
Sladkorna bolezen pa je nekoliko bolj pogosta pri pripadnikih delavskega družbenega sloja kot 
pri pripadnikih spodnjega družbenega sloja. Pri pripadnikih srednjega in višjega 
srednjega/zgornjega družbenega sloja pa je manj pogosta. 
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Slika 5: Prisotnost bolezni glede na družbeni sloj, starost 25 – 75 let, ljubljanska zdravstvena 
regija 

 

 
Vir: Podatki iz raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog 2008 

 
 

O
d
st

ot
e
k 



 

 19

6. RAZLIKE MED OBČINAMI/UPRAVNIMI ENOTAMI LJUBLJANSKE 
ZDRAVSTVENE REGIJE 

 
Ljubljanska zdravstvena regija je največja od devetih zdravstvenih regij v Sloveniji. Obsega 
4818,3 km2 , kar predstavlja 23,77 % površine Slovenije. V letu 2011 na tem območju živi 641.829 
prebivalcev, kar je 31,59 % prebivalcev Slovenije. Gostota naseljenosti prebivalcev se giblje od 
1018,7 prebivalcev na km2 v Mestni občini Ljubljana do 11,1 prebivalcev na km2 v občini Osilnica. 
Povprečna gostota naseljenosti prebivalcev pa je 133,2 prebivalca na km2. V zdravstveni regiji je 
združenih 14 upravnih enot (Priloga 1) s 40 občinami (Priloga 2).  
 
V nadaljevanju prikazujemo razlike med skupinami občin oziroma upravnih enot na osnovi 
izbranih kazalnikov (Priloga 3), za prikaz smo uporabili zemljevid. Občine smo za vsak kazalnik 
razdelili v pet enakomernih skupin. 
 

3.1 STAROST PREBIVALCEV V OBČINAH LJUBLJANSKE ZDRAVSTVENE REGIJE 

 
V poglavju o dejavniki zdravja smo omenili, da na ravni posameznika na zdravje vplivajo 
dejavniki, ki jih ni mogoče spremeniti, in sicer starost, spol in dednost. Na te dejavnike sicer ne 
moremo vplivati. Dobro pa je, da poznamo stanje, saj potem lahko blažimo neenakosti v 
zdravju, ki nastajajo zaradi teh dejavnikov (kot npr. starost z ali brez revščine). Najprej bomo 
predstavili nekaj podatkov o starosti prebivalcev v občinah ljubljanske zdravstvene regije, ki 
smo jih dobili na spletni strani Statističnega Urada RS. 
 
V regiji se povprečna starost prebivalcev giblje od 37,2 leti v občini z najnižjo do 48,8 let v 
občini z najvišjo. Povprečna starost v Sloveniji je 41,6 let. Slika 6 kaže, da je povprečna starost 
v občinah, ki obkrožajo Mestno občino Ljubljana nižja kot v ostalih občinah v regiji. 
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Slika 6: Skupine občin glede na povprečno starost prebivalcev v občinah ljubljanske zdravstvene 

regije (po stanju na 1.7.2010) 
 

 
 
 
V regiji se delež prebivalcev starih 65 let in več giblje od 12,4 % do 26.9 %. V Sloveniji je delež 
prebivalcev starih 65 let in več 16,6 %. Slika 7 kaže, da je delež starejših od 65 let v občinah, ki 
obkrožajo Mestno občino Ljubljana nižji kot v ostalih občinah v regiji.  
 

(5) 37,2 – 38,9 

(4) 39,0 – 40,0 

(3) 40,1 – 41,0 

(2) 41,1 - 41,9  

(1) 42,0 - 48,8  
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Slika 7: Skupine občin glede na delež prebivalcev starih 65 let in več v občinah ljubljanske 
zdravstvene regije (po stanju na 1.7.2010) 

 
 

 
Indeks staranja predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, 
mlajših od 15 let. V regiji se indeks staranja giblje od 64 do 278,1. V Sloveniji je indeks staranja 
117,4. Slika 8 kaže, podobno kot pri prejšnjih dveh kazalnikih, da je indeks staranja v občinah, 
ki obkrožajo Mestno občino Ljubljana nižji kot v ostalih občinah v regiji.  
 

(5) 12,4 % - 13,6 % 

(4) 13,7 % - 14,7 % 

(3) 14,8 % - 16,6 % 

(2) 16,7 % - 18,2 % 

(1) 18,3 % - 26,9 % 
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Slika 8: Skupine občin glede na indeks staranja v občinah ljubljanske zdravstvene regije (po 
stanju na 1.7.2010) 

 
 
 
 
 

3.2 SOCIALNO EKONOMSKI KAZALNIKI V OBČINAH LJUBLJANSKE ZDRAVSTVENE 
REGIJE 

 
V poglavju o dejavnikih zdravja smo govorili tudi o socialno ekonomskih dejavnikih kot so npr. 
izobrazba, zaposlenost/brezposelnost, plača ... . V poglavju o socialnih neenakostih v zdravju pa 
smo videli tudi nekaj primerov vpliva teh dejavnikov na zdravje. To so dejavniki, na katere lahko 
vplivamo, zato je pomembno, da poznamo stanje, ki ga lahko nato z ustreznimi ekonomskimi in 
socialnimi ukrepi izboljšamo in tako istočasno zmanjšujemo tudi neenakosti v zdravju. V 
nadaljevanju bomo predstavili podatke o nekaterih socialno ekonomskih dejavnikih za občine 
ljubljanske zdravstvene regije, ki smo jih dobili na spletni strani Statističnega Urada RS. 
 

(5) 64,0 – 81,1 

(4) 81,2 – 91,1 

(3) 91,2 – 110,9 

(2) 111,0 – 123,1  

(1) 123,2 – 278,1  
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Prvi kazalnik je vezan na izobrazbo, in sicer Slika 9 prikazuje skupine občin glede na število 
diplomantov terciarnega izobraževanja na 1000 prebivalcev. Terciarno izobraževanje obsega 
višješolski in visokošolski strokovni študij ter univerzitetni študij, ki poteka na javnih zavodih: 
univerzah, fakultetah, umetniških akademijah, visokih strokovnih šolah ter na samostojnih 
visokošolskih zavodih (4). V regiji se je število diplomantov v leti 2009 gibalo od 2 do 12,8. V 
Sloveniji je 8,86 diplomantov na 1000 prebivalcev. Slika 9 ne kaže posebnega vzorca, saj so 
občine z višjim številom diplomantov raztresene po regiji. 
 

Slika 9: Skupine občin glede na število diplomantov terciarnega izobraževanja na 1000 
prebivalcev v občinah ljubljanske zdravstvene regije, 2009 

 

 
 

 
V regiji se je delež aktivnih prebivalcev z višjo in visoko stopnjo izobrazbe v letu 2009 gibal od 
10,3 % do 42,4 %. V Sloveniji je 24,6 % aktivnih prebivalcev z višjo ali visoko izobrazbo.  
 

(5) 10,3 – 12,8 

(4) 9,7 – 10,2 

(3) 9,0 – 9,6 

(2) 7,6 – 8,9 

(1) 2,0 – 7,5 
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Slika 10 kaže, da je delež višji v osrednjem in severnem delu regije, nižji pa na jugu in vzhodu 
regije. 
 
Slika 10: Skupine občin glede na delež aktivnih prebivalcev z višjo ali visoko izobrazbo po občini 

bivališča v občinah ljubljanske zdravstvene regije, 2009 
 

 
 

 
V regiji je bila decembra 2010 povprečna mesečna bruto plača od 803,1 € do 1800,7 €. V 
Sloveniji bila je takrat povprečna mesečna bruto plača 1534 €. Slika 11 kaže, da je povprečna 
mesečna bruto plača praviloma nižja na jugu regije. 
 

(5) 27,9 % - 42,4 % 

(4) 24,4 % - 27,8 % 

(3) 21,4 % - 24,3 % 

(2) 18,6 % - 21,3 % 

(1) 10,3 % - 18,5 % 
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Slika 11: Skupine občin glede na povprečno mesečno bruto plačo v občinah ljubljanske 
zdravstvene regije za december 2010 (po dejavnostih - SKD 2008) 

 

 
 

 
V regiji se je povprečna letna stopnja registrirane brezposelnosti v letu 2010 gibala od 4,4 % do 
18,4 %; povprečna v Sloveniji pa je bila 10,7 %. Slika 12 kaže, da je brezposelnost praviloma višja 
na jugu in na vzhodu regije.  

(5) 1458,7 € - 1800,7 € 

(4) 1367,1 € - 1458,6 € 

(3) 1328,9 € - 1367,0 € 

(2) 1267,3 € - 1328,8 € 

(1) 803,1 € – 1267,2 € 
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Slika 12: Skupine občin glede na povprečno letno stopnjo registrirane brezposelnosti v občinah 
ljubljanske zdravstvene regije in v Sloveniji, 2010 

 
 
 
Za prikaz razvitosti posamezne občine lahko uporabimo tudi sestavljen kazalnik, ki se uporablja 
za sofinanciranje investicij občin iz državnega proračuna, in sicer koeficient razvitosti občine. 
 
Koeficient razvitosti občine je razmerje med vrednostjo aritmetičnega povprečja 
standardiziranih vrednosti kazalnikov v občini in vrednostjo aritmetičnega povprečja 
standardiziranih vrednosti kazalnikov v državi (5). Koeficient razvitosti občine je sestavljen 
kazalnik, ki se izračuna ob upoštevanju več kazalnikov - kazalniki razvitosti1, kazalniki 
ogroženosti2, kazalniki razvojnih možnosti3. 
 

                                            
1 bruto dodana vrednost gospodarskih družb na zaposlenega, osnova za dohodnino na prebivalca občine in število 
delovnih mest na število delovno aktivnega prebivalstva občine 
2 indeks staranja prebivalstva občine, stopnja registrirane brezposelnosti in stopnja delovne aktivnosti na območju 
občine 
3 oskrbljenost z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb,opremljenost s kulturno infrastrukturo, delež območij 
Natura 2000 v občini in poseljenost občine 

(5) 4,4 % - 6,3 % 

(4) 6,4 % - 7,4 % 

(3) 7,5 % - 7,9 % 

(2) 8,0 % - 9,6 % 

(1) 9,7 % - 18,4 % 
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Slika 13 prikazuje skupine občin glede na koeficient razvitosti in vidimo, da so nadpovprečno 
razvite občine na severu in delno v osrednjem delu regije, medtem ko so podpovprečno razvite 
občine na jugu in delno na vzhodu regije. Koeficient razvitosti pokaže podobno sliko kot zgoraj 
predstavljeni socialno-ekonomski kazalniki. 
 

Slika 13: Skupine občin glede na koeficient razvitosti za leti 2011 in 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vir: Dnevnik, 2010 (Ministrstvo za finance) 
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3.3 ZDRAVSTVENI KAZALNIKI V OBČINAH/UPRAVNIH ENOTAH LJUBLJANSKE 
ZDRAVSTVENE REGIJE 

 
Kot smo zapisali že v uvodu dokumenta naš namen ni dokazati vzročne povezave med socialno-
ekonomskimi dejavniki in zdravjem prebivalcev. V nadaljevanju želimo zato samo predstavili 
nekatere podatke vezane na zdravstveno stanje prebivalcev v občinah oziroma upravnih enotah 
ljubljanske zdravstvene regije. Podatke smo pridobili iz: 
� Zbirke podatkov Zunajbolnišnična zdravstvena statistika (ZUBZS).  
� Evidence poškod pri delu.  
� Evidence začasne/trajne odsotnosti z dela zaradi bolezni, poškodb, nege, spremstva in 

drugih vzrokov. 
� Spletišča za dostop do podatkov o raku v Sloveniji in drugod (SLORA). 
� Zbirke podatkov o umrlih. 
 
Poznavanje teh podatkov vezanih na zdravstveno stanje v posameznih občinah oziroma upravnih 
enotah bo, tako predstavnikom občin kot strokovnjakom javnega zdravja, pomagalo pri 
načrtovanju ukrepov s področja krepitve zdravja. 
 
 

3.3.1  OBISKI V ZUNAJBOLNIŠNIČNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI PO OBČINAH 

 
Najprej bomo prikazali podatke o pogostosti prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi različnih razlogov, ki so zbrani z računalniškim programom ZUBZS. Upoštevali 
smo vse prve obiske pri zdravniku zaradi bolezni ne glede na vrsto zdravstvene službe. Podatki so 
prikazani glede na izvajalca zdravstvene službe. Ker v občinah Trzin, Log-Dragomer in Šmartno 
pri Litiji ni izvajalca zdravstvene službe, ti prebivalci večinoma uporabljajo storitve zdravstvene 
službe v sosednji občini. Zato so te občine umeščene v isto skupino kot sosednje občine – Trzin v 
isto skupino kot Domžale, Log-Dragomer kot Vrhnika in Šmartno pri Litiji kot Litija. 
 
Spodaj so na zemljevidih prikazani deleži prvih obiskov zaradi naslednjih težav: bolezni dihal; 
bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva; poškodbe, zastrupitve in nekatere druge 
posledice zunanjih vzrokov; bolezni obtočil; bolezni sečil in spolovil; bolezni kože in podkožja; 
bolezni prebavil; duševne in vedenjske motnje. 
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Slika 14 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi bolezni dihal, ki se giblje od 8,2 % do 23,6 %. V regiji je povprečje 14,7 %.  

Slika 14: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi bolezni dihal, 2009 

 

 
 
 
 

(5) 8,2 % - 13,0 % 

(4) 13,1 % - 14,5 % 

(3) 14,6 % - 16,4 % 

(2) 16,5 % - 17,6 % 

(1) 17,7 % - 23,6 % 
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Slika 15 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva, ki se giblje od 6,9 % do 
17,6 %. V regiji je delež 8.1 %.  
 

Slika 15: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva, 2009 

 

 
 
 

(5) 6,9 % - 7,8 % 

(4) 7,9 % - 8,8 % 

(3) 8,9 % - 9,6 % 

(2) 9,7 % - 12,2 % 

(1) 12,3 % - 17,6 % 
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Slika 16 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi poškodb, zastrupitve in nekaterih drugih posledic zunanjih vzrokov, ki se giblje 
od 2,4 % do 12,4 %. V regiji je delež 6,3 %.  
 

Slika 16: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi poškodb, zastrupitve in nekaterih drugih posledic zunanjih vzrokov, 2009 

 
 

 
 
 

(5) 2,4 % - 6,3 % 

(4) 6,4 % - 7,0 % 

(3) 7,1 % - 7,5 % 

(2) 7,6 % - 8,9 % 

(1) 9,0 % - 12,4 % 
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Slika 17 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi bolezni obtočil, ki se giblje od 2,4 % do 21,6 %. V regiji je delež 6,2 %.  
 

Slika 17: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi bolezni obtočil, 2009 

 

 
 
 

(5) 2,4 % - 5,2 % 

(4) 5,3 % - 7,1 % 

(3) 7,2 % - 8,1 % 

(2) 8,2 % - 12,0 % 

(1) 12,2 % - 21,6 % 
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Slika 18 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi bolezni sečil in spolovil, ki se giblje od 2,8 % do 9 %. V regiji je delež 5,3 %.  
 

Slika 18: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi bolezni sečil in spolovil, 2009 

 

 
 
 

(5) 2,8 % - 3,9 % 

(4) 4,0 % - 4,2 % 

(3) 4,3 % - 4,6 % 

(2) 4,7 % - 5,4 % 

(1) 5,5 % - 9,0 % 
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Slika 19 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi bolezni kože in podkožja, ki se giblje od 3,3 % do 9,2 %. V regiji je delež prvih 
obiskov 5,2 %. 
 

Slika 19: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi bolezni kože in podkožja, 2009 

 

 
 
 

(5) 3,3 % - 5,3 % 

(4) 5,4 % - 5,7 % 

(3) 5,8 % - 6,1 % 

(2) 6,2 % - 7,0 % 

(1) 7,1 % - 9,2 % 
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Slika 20 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi bolezni prebavil se giblje od 2,3 % do 6,8 %. V regiji je delež 3,7 %.  
 

Slika 20: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi bolezni prebavil, 2009 

 
 

 
 
 

(5) 2,3 % - 3,5 % 

(4) 3,6 % - 3,8 % 

(3) 3,9 % - 4,3 % 

(2) 4,4 % - 5,0 % 

(1) 5,1 % - 6,8 % 
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Slika 21 prikazuje skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunanjbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi duševnih in vedenjskih motenj, ki se giblje od 0,5 % do 5,5 %. V regiji je delež 
1,8 %.  
 

Slika 21: Skupine občin glede na delež prvih obiskov v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti 
zaradi duševnih in vedenjskih motenj, 2009 

 

 
 
 

(5) 0,5 % - 1,5 % 

(4) 1,6 % - 1,8 % 

(3) 1,9 % - 2,3 % 

(2) 2,4 % - 3,2 % 

(1) 3,3 % - 5,5 % 
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3.3.2 PRIJAVLJENE POŠKODBE PRI DELU PO UPRAVNIH ENOTAH 

 
V nadaljevanju bomo predstavili podatke o prijavljenih poškodbah pri delu po upravnih enotah in 
gospodarskih dejavnostih. Vir podatkov je obrazec Prijava poškodb pri delu (Obr. ER-8). V 
primeru poškodbe ali nesreče pri delu obrazec najprej izpolni delodajalec, potem še osebni 
zdravnik.  
 
Slika 22 prikazuje skupine občin glede na število poškodb na 1000 zaposlenih za vse dejavnosti, 
ki se giblje od 15,8 do 45,1. V regiji znaša 21,7.  
 

Slika 22: Skupine upravnih enot glede na število prijavljenih poškodb na 1000 zaposlenih – vse 
dejavnosti, 2009 

 

 

 
 
 
 

(5) 15,8 – 21,0 

(4) 21,1 – 24,7 

(3) 24,8 – 27,0 

(2) 27,1 – 30,0 

(1) 30,1 – 45,1 
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Slika 23 prikazuje skupine občin glede na število poškodb na 1000 zaposlenih v dejavnosti promet 
in skladiščenje, ki se giblje od 17,9, do 75. V regiji znaša 30,4. 
 

Slika 23: Skupine upravnih enot glede na število prijavljenih poškodb na 1000 zaposlenih – 
promet in skladiščenje, 2009 

 

 
 
 
 

(5) 17,9 – 24,0 

(4) 24,1 – 28,6 

(3) 28,7 – 35,5 

(2) 35,6 – 41,5 

(1) 41,6 – 75,0 
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Slika 24 prikazuje skupine občin glede na število poškodb na 1000 zaposlenih v predelovalnih 
dejavnostih, ki se giblje od 17,8 do 72,6. V regiji znaša 31,5.  
 

Slika 24: Skupine upravnih enot glede na število prijavljenih poškodb na 1000 zaposlenih – 
predelovalne dejavnosti, 2009 

 

 
 

(5) 17,8 – 28,5 

(4) 28,6 – 36,1 

(3) 36,2 – 41,2 

(2) 41,3 – 45,0 

(1) 45,1 – 72,6 
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Slika 25 prikazuje skupine občin glede na število poškodb na 1000 zaposlenih v dejavnosti 
gradbeništvo, ki se giblje od 16,3 do 56,5. V regiji znaša 31,6.  
 

Slika 25: Skupine upravnih enot glede na število prijavljenih poškodb na 1000 zaposlenih – 
gradbeništvo, 2009 

 

 
 
 

(5) 16,3 – 23,1 

(4) 23,2 – 30,3 

(3) 30,4 – 32,0 

(2) 32,1 – 38,9 

(1) 39,0 – 56,5 
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Slika 26 prikazuje skupine občin glede na število poškodb na 1000 zaposlenih v dejavnosti 
zdravstvo in socialno varstvo, ki se giblje od 4,5 do 29,2. V regiji znaša 20,6.  
 

Slika 26: Skupine upravnih enot glede na število prijavljenih poškodb na 1000 zaposlenih – 
zdravstvo in socialno varstvo, 2009 

 

 
 
 

(5) 4,5 – 9,0 

(4) 9,1 – 17,4 

(3) 17,5 – 20,8 

(2) 20,9 – 25,9 

(1) 26,0 – 29,2 
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Slika 27 prikazuje skupine občin glede na število poškodb na 1000 zaposlenih v dejavnosti 
trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, ki se giblje od 15,6 do 27,7. V regiji znaša 
18,8.  

 

Slika 27: Skupine upravnih enot glede na število prijavljenih poškodb na 1000 zaposlenih – 
trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil, 2009 

 

 
 
 

(5) 5,6 – 15,5 

(4) 15,6 – 17,9 

(3) 18,0 – 18,4 

(2) 18,5 – 21,2 

(1) 21,3 – 27,7 
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Slika 28 prikazuje skupine občin glede na število poškodb na 1000 zaposlenih v dejavnosti 
izobraževanje, ki se giblje od 2,3 do 22. V regiji znaša 13,1.  
 
 
Slika 28: Skupine upravnih enot glede na število prijavljenih poškodb na 1000 zaposlenih – 

izobraževanje, 2009 
 

 
 
 
 
 

(5) 2,3 – 9,3 

(4) 9,4 – 12,2 

(3) 12,3 – 13,4 

(2) 13,5 – 17,6 

(1) 17,7 – 22,0 
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3.3.3 ZDRAVSTVENO UPRAVIČENA ZAČASNA NEZMOŽNOST ZA DELO PO 
UPRAVNIH ENOTAH 

 
V nadaljevanju bomo predstavili podatke o upravičeni začasni nezmožnosti za delo po upravnih 
enotah in vzroku nezmožnosti za delo. Upravna enota pomeni sedež registrske izpostave 
opravljene dejavnosti, ki je dodeljena ob prijavi zavezanca pristojni registrski izpostavi ZZZS. Za 
posamezen vzrok nezmožnosti za delo bomo prikazali število primerov in število dni upravičene 
začasne nezmožnosti za delo. Vir podatkov je Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. 
BOL/01) oziroma računalniško podprto poročila – BS. 
 
Posamezna slika vsebuje dva zemljevida regije, ki ločeno prikazujeta število primerov oziroma 
število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih. 
 
Pri prikazu števila primerov zdravstvene upravičene odsotnosti se štejejo vsi primeri, ki imajo 
zaključen bolniški stalež v opazovanem letu za eno diagnozo, ne glede, kdaj se je bolniški stalež 
začel (6). 
 
Pri prikazu števila dni zdravstvene upravičene odsotnosti se štejejo vsi dnevi odsotnosti z dela za 
eno zaključeno diagnozo v opazovanem obdobju (6). 
 
Skupno število primerov zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih se giblje od 526 
do 1249. V regiji je skupno število primerov na 1000 zaposlenih 766. 
 
Skupno število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih se giblje od 11513 do 
18703. V regiji je skupno število dni na 1000 zaposlenih 13074.  
 
Slika 29 kaže, da se število primerov in število dni zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti 
za delo pogosto ne ujemata. Vidimo, da je na severu in vzhodu regije število primerov glede na 
število dni nižje. V osrednjem delu in na zahodu je ravno obratno. Na jugu pa je visoko tako 
število primerov, kot število dni.  
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Slika 29: Skupine upravnih enot glede na a) skupno število primerov na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo, b) skupno število dni na 1000 
zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo, 2009 

a) skupno število primerov na 1000 
zaposlenih zdravstveno upravičene začasne 
nezmožnosti za delo 

b) skupno število dni na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za 
delo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Število primerov zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi bolezni se giblje 
od 385 do 838. V regiji je število primerov 515. 
 
Število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi bolezni se giblje od 8147 
do 14019. V regiji je število dni 9643. 
 

(5) 526 – 598 

(4) 599 – 609 

(3) 610 – 715 
09 (2) 716 – 913 

(1) 914 – 1249 

(5) 11513 – 12309 

(4) 12310 – 13626 

(3) 13627 – 16324 

(2) 16325 – 16906 

(1) 16907 – 18703 
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Slika 30 kaže, da se število primerov in število dni zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti 
za delo zaradi bolezni pogosto ne ujemata. Podobno kot na prejšnji sliki vidimo, da je na severu 
in vzhodu regije število primerov glede na število dni nižje. V osrednjem delu in na zahodu je 
obratno. Na jugu pa je visoko tako število primerov, kot število dni.  
 

Slika 30: Skupine upravnih enot glede na a) število primerov na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni, b) število dni na 1000 
zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi bolezni, 2009 

 
a) število primerov na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne 
nezmožnosti za delo zaradi bolezni 

b) število dni na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne 
nezmožnosti za delo zaradi bolezni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) 8147 – 8882 

(4) 8883 – 9870 

(3) 9871 – 12060 
09 (2) 12601 – 12945 

(1) 12946 – 14019 

(5) 385 – 404 

(4) 405 – 435 

(3) 436 – 477 
09 (2) 478 – 624 

(1) 625 – 838 
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Število primerov zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi poškodbe izven 
dela se giblje od 36 do 59. V regiji je število primerov 43. 
 
Število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi poškodbe izven dela se 
giblje od 1170 do 3076. V regiji je število dni 1450. 
 
Slika 31 kaže, se število primerov in število dni zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za 
delo zaradi poškodbe izven dela v večini upravnih enot ujemata oziroma premiki znotraj skupin 
niso veliki. Ponovno vidimo, da je na jugu regije visoko tako število primerov, kot število dni. 
 

Slika 31: Skupine upravnih enot glede na a) število primerov na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe izven dela, b) število dni na 
1000 zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe 
izven dela, 2009 

a) število primerov na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za 
delo zaradi poškodbe izven dela 

b) število dni na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi 
poškodbe izven dela 

  
 

(5) 36 – 42 

(4) 43 – 50 

(3) 51 – 55 
09 (2) 56 – 67 

(1) 68 – 59 

(5) 1170 – 1521 

(4) 1522 – 1727 

(3) 1728 – 1882 
09 (2) 1883 – 2439 

(1) 2440 – 3076 
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Število primerov zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi poškodbe pri delu 
se giblje od 16,5 do 39,8. V regiji je število primerov 20,2. 
 
Število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi poškodbe pri delu se 
giblje od 652 do 1656. V regiji je število dni 848. 
 
Slika 32 kaže, da se število primerov in število dni zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti 
za delo zaradi poškodbe pri delu praviloma ujemata, razen na zahodu, kjer so premiki znotraj 
skupin večji. Na jugu pa je visoko tako število primerov, kot število dni.  

Slika 32: Skupine upravnih enot glede na a) število primerov na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe pri delu, b) število dni na 
1000 zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe 
pri delu, 2009 

a) število primerov na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti 
za delo zaradi poškodbe pri delu 

b) število dni na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi 
poškodbe pri delu 

  
 
 

(5) 16,5 – 21,4 

(4) 21,5 – 22,4 

(3) 22,5 – 23,8 
09 (2) 35,9 – 30,9 

(1) 31,0 – 39,8 

(5) 652 – 720 

(4) 721 – 900 

(3) 901 – 1175 
09 (2) 1176 – 1373 

(1) 1374 – 1656 
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Število primerov zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi poškodbe po tretji 
osebi izven dela se giblje od 2,7 do 10,2. V regiji število primerov 5,9. 
 
Število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi poškodbe po tretji osebi 
izven dela se giblje od 90 do 563. V regiji je število dni 269. 
 
Slika 33 kaže, da se število primerov in število dni zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti 
za delo zaradi poškodbe po tretji osebi izven dela praviloma ujema povsod, razen v osrednjem 
delu, kjer je število primerov višje glede na število dni. Zopet pa vidimo, da je na jugu visoko 
tako število primerov, kot število dni.  

Slika 33: Skupine upravnih enot glede na a) število primerov na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi poškodbe po tretji osebi izven dela, b) 
število dni na 1000 zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo 
zaradi poškodbe po tretji osebi izven dela, 2009 

a) število primerov na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti 
za delo zaradi poškodbe po tretji osebi izven 
dela 

b) število dni na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi 
poškodbe po tretji osebi izven dela 

  
 
 
 

(5) 2,7 – 4,3 

(4) 4,4 – 5,1 

(3) 5,2 – 6,2 
09 (2) 6,3 – 6,9 

(1) 7,0 – 10,3 

(5) 90 – 159 

(4) 160 – 239 

(3) 240 – 287 

(2) 288 – 373 

(1) 374 – 563 
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Število primerov zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi nege se giblje od 
59 do 188. V regiji je število primerov 162. 
 
Število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi nege se giblje od 297,4 
do 842,3. V regiji je število dni 816,2. 
 
Slika 34 kaže, se število primerov in število dni zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za 
delo zaradi nege v večini upravnih enot ujemata oziroma premiki znotraj skupin niso veliki. 
Visoko število primerov in dni pa vidimo predvsem v osrednjem delu regije in delno na jugu. 
 

Slika 34: Skupine upravnih enot glede na a) število primerov na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi nege, b) število dni na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi nege, 2009 

a) število primerov na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne 
nezmožnosti za delo zaradi nege 

b) število dni na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi 
nege 

  
 

 

 
 

(5) 59 – 93 

(4) 94 – 109 

(3) 110 – 119 
09 (2) 120 – 152 

(1) 153 – 188 

(5) 297,4 – 547,4 

(4) 547,5 – 605,0 

(3) 605,1 – 651,3 

(2) 651,4 – 713,3 

(1) 716,4 – 842,3 
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Število primerov zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi spremstva se 
giblje od 6,9 do 162,3. V regiji je število primerov 20. 
 
Število dni zdravstvene upravičene odsotnosti na 1000 zaposlenih zaradi spremstva se giblje od 
12,3 do 304,6. V regiji je število dni 36,9. 
 
Slika 35 kaže, se število primerov in število dni zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za 
delo zaradi spremstva v večini upravnih enot ujemata oziroma premiki znotraj skupin niso veliki. 
Visoko število primerov in dni pa vidimo na zahodu in na jugu regije. 
 

Slika 35: Skupine upravnih enot glede na a) število primerov na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi spremstva, b) število dni na 1000 
zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi spremstva, 
2009 

a) število primerov na 1000 zaposlenih 
zdravstveno upravičene začasne 
nezmožnosti za delo zaradi spremstva 

b) število dni na 1000 zaposlenih zdravstveno 
upravičene začasne nezmožnosti za delo zaradi 
spremstva 

  
 

 

 

(5) 6,9 – 9,5 

(4) 9,6 – 13,5 

(3) 13,6 – 20,9 
09 (2) 21,0 – 58,9 

(1) 59,0 – 162,3 

(5) 12,3 – 16,2 

(4) 16,3 – 25,8 

(3) 25,9 – 36,2 

(2) 36,3 – 118,2 

(1) 118,3 – 304,6 
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3.3.4 INCIDENČNA IN UMRLJIVOSTNA STOPNJA RAKA PO UPRAVNIH ENOTAH 

 
V nadaljevanju bomo predstavili podatke o starostni standardiziran stopnji incidence (slovenski 
standard) in starostni standardizirani stopnji umrljivosti (slovenski standard) zaradi raka. 
Podatke smo dobili na spletnih straneh SLORA - Spletišče za dostop do podatkov o raku v 
Sloveniji in drugod. 
 
Starostno standardizirana stopnja je teoretična stopnja, pri kateri predpostavimo, da je 
starostna struktura opazovane populacije taka kot v standardni populaciji – pove nam torej 
kakšna bi bila groba stopnja v opazovani populaciji, če bi bila starostna struktura te populacije 
enaka kot je v standardni populaciji (7). 
 
Incidenca pomeni absolutno število vseh na novo ugotovljenih primerov neke bolezni v točno 
določeni populaciji v enem koledarskem letu. Ker incidenca ne šteje bolnikov, pač pa primere 
bolezni, lahko posamezna oseba, če v istem letu zboli za različnimi rakavimi boleznimi, prispeva 
v incidenco več primerov bolezni. V incidenco raka ne štejemo novih primarnih rakov parnega 
organa iste lokacije (7). 
 
Posamezna slika vsebuje dva zemljevida regije, ki ločeno prikazujeta starostno standardizirano 
stopnjo incidence in starostno standardizirano stopnjo umrljivosti zaradi raka. 
 
Starostna standardizirana stopnja incidence za vse rake se giblje od 495,28 do 603,10.  
 
Starostna standardizirana stopnja umrljivosti za vse rake se giblje od 211,56 do 281,22. 
 
Slika 36 kaže, da se stopnja incidence in stopnja umrljivosti za vse rake pogosto ne ujemata. Na 
severu in v osrednjem delu regije je stopnja incidence višja glede na stopnjo umrljivosti. Na 
vzhodu in zahodu regije je obratno, medtem ko je na jugu visoka tako stopnja incidence kot 
stopnja umrljivosti. 
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Slika 36: Skupine upravnih enot glede na a) starostno standardizirano stopnjo incidence 
(slovenski standard) - vsi raki b) starostno standardizirano stopnjo umrljivosti 
(slovenski standard) - vsi raki, 2003-2007 

a) starostna standardizirana stopnja  
incidence - vsi raki 

b) starostna standardizirana stopnja umrljivosti - 
vsi raki 

  
 
 
 
 
 
 
Starostna standardizirana stopnja incidence za raka pljuč se giblje od 51,66 do 91,84. V Sloveniji 
je starostna standardizirana stopnja incidence za raka pljuč 57,34. 
 
Starostna standardizirana stopnja umrljivosti zaradi raka pljuč se giblje od 42,12 do 75,36. V 
Sloveniji je starostna standardizirana stopnja umrljivosti za raka pljuč 50,18. 
 
Če primerjamo stopnjo incidence in stopnjo umrljivosti zaradi pljučnega raka vidimo (Slika 37) 
da se, z izjemo nekaj upravnih enot, ujemata oziroma premiki znotraj skupin praviloma niso 
veliki. Ponovno pa vidimo, da je na jugu visoka tako stopnja incidence kot stopnja umrljivosti. 

(5) 495,28 – 516,97 

(4) 516,98 – 540,61 

(3) 540,62 – 554,94 

(2) 554,95 – 561,58 

(1) 561,59 – 603,10 

(5) 211,56 – 226,86 

(4) 226,87 – 237,32 

(3) 237,33 – 251,78 

(2) 251,79 – 267,52 

(1) 267,53 – 281,22 
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Slika 37: Skupine upravnih enot glede na a) starostno standardizirano stopnjo incidence 
(slovenski standard) – rak pljuč b) starostno standardizirano stopnjo umrljivosti 
(slovenski standard) – rak pljuč, 2003-2007 

a) starostna standardizirana stopnja  
incidence – rak pljuč 

b) starostna standardizirana stopnja umrljivosti – 
rak pljuč 

  
 
 
 
 
 
 
Starostna standardizirana stopnja incidence za raka dojke se giblje od 43,52 do 65,72. V 
Sloveniji je starostna standardizirana stopnja incidence za raka dojke 53,60. 
 
Starostna standardizirana stopnja umrljivosti zaradi raka dojke se giblje od 6,92 do 30,64. V 
Sloveniji je starostna standardizirana stopnja umrljivosti za raka dojke 18,02. 
 
Slika 38 kaže, da se stopnja incidence in stopnja umrljivosti zaradi raka dojke se v več upravnih 
enotah ne ujemata. V nekaterih je višja incidenca, v drugih umrljivost, premiki znotraj skupin pa 
so v nekaterih upravnih enotah zelo veliki. 
 

(5) 51,66 – 54,63 

(4) 54,64 – 63,73 

(3) 63,74 – 67,43 

(2) 67,44 – 74,31 

(1) 74,32 – 91,84 

(5) 42,12 – 51,42 

(4) 51,43 – 53,69 

(3) 53,70 – 56,17 

(2) 56,18 – 62,66 

(1) 62,67 – 75,36 
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Slika 38: Skupine upravnih enot glede na a) starostno standardizirano stopnjo incidence 
(slovenski standard) – rak dojke b) starostno standardizirano stopnjo umrljivosti 
(slovenski standard) – rak dojke, 2003-2007 

 
a) starostna standardizirana stopnja  
incidence za – rak dojke 

b) starostna standardizirana stopnja umrljivosti – 
rak dojke 

  
 

 

 
 
 
 
Starostna standardizirana stopnja incidence za raka prostate se giblje od 36,02 do 72,16. V 
Sloveniji je starostna standardizirana stopnja incidence za raka prostate 41,50. 
 
Starostna standardizirana stopnja umrljivosti za raka prostate se giblje od 10,94 do 16,16. V 
Sloveniji je starostna standardizirana stopnja umrljivosti za prostate pljuč 14,44. 
 
Slika 39 kaže, da v je več upravnih enotah stopnja incidence nižja glede na stopnjo umrljivosti 
zaradi raka prostate. V nekaj upravnih enotah pa je žal obratno. Tako visoka incidenca kot 
visoka umljivost pa je na jugu regije. 

(5) 43,52 – 48,27 

(4) 48,28 – 50,50 

(3) 50,51 – 57,64 

(2) 57,65 – 60,31 

(1) 60,32 – 65,72 

(5) 6,92 – 12,91 

(4) 12,92 – 16,38 

(3) 16,39 – 20,22 

(2) 20,23 – 20,80 

(1) 20,81 – 30,46 
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Slika 39: Skupine upravnih enot glede na a) starostno standardizirano stopnjo incidence 
(slovenski standard) – rak prostate b) starostno standardizirano stopnjo umrljivosti 
(slovenski standard) – rak prostate, 2003-2007 

a) starostna standardizirana stopnja  
incidence za – rak prostate 

b) starostna standardizirana stopnja umrljivosti – 
rak prostate 

  
 
 
 
 
 
 
Starostna standardizirana stopnja incidence za raka debelega črevesa se giblje od 26,84 do 
41,78. V Sloveniji je starostna standardizirana stopnja incidence za raka debelega črevesa 33,68. 
 
Starostna standardizirana stopnja umrljivosti za raka prostate se giblje od 9,48 do 23,64. V 
Sloveniji je starostna standardizirana stopnja umrljivosti za raka debelega črevesa 17,52. 
 
Če primerjamo stopnjo incidence in stopnjo umrljivosti zaradi raka debelega črevesa vidimo 
(Slika 40) da se, z izjemo nekaj upravnih enot, ujemata oziroma premiki znotraj skupin 
praviloma niso veliki.  

(5) 36,02 – 39,04 

(4) 39,05 – 40,45 

(3) 40,46 – 45,37 

(2) 45,38 – 47,41 

(1) 47,42 – 72,16 

(5) 10,94 – 11,87 

(4) 11,88 – 13,26 

(3) 13,27 – 13,75 

(2) 13,76 – 14,79 

(1) 14,80 – 16,16 
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Slika 40: Skupine upravnih enot glede na a) starostno standardizirano stopnjo incidence 
(slovenski standard) – rak debelega črevesa b) starostno standardizirano stopnjo 
umrljivosti (slovenski standard) – rak debelega črevesa, 2003-2007 

a) starostna standardizirana stopnja  
incidence za – rak debelega črevesa 

b) starostna standardizirana stopnja 
umrljivosti – rak debelega črevesa 

  
 

 
 

 
 

3.3.5 UMRLJIVOST IN UMRLJIVOST DO 65. LETA PO UPRAVNIH ENOTAH 

 
Eden izmed kazalnikov, ki ga uporabljamo za prikaz neenakosti v zdravju je tudi umrljivost 
oziroma umrljivost do 65. leta starosti. Podatke o umrljivosti smo pridobili iz Zbirke podatkov o 
umrlih Inštituta za varovanje zdravja. 
 
Umrljivost na 1000 vseh prebivalcev se giblje od 6,90 do 11,26. V regiji je umrljivost na 1000 
prebivalcev 8,34, v Sloveniji pa 9,16. 

(5) 26,84 – 28,47 

(4) 28,48 – 32,66 

(3) 32,67 – 37,09 

(2) 37,10 – 38,06 

(1) 38,07 – 41,78 

(5) 9,48 – 14,11 

(4) 14,12 – 16,22 

(3) 16,23 – 17,60 

(2) 71,61 – 18,61 

(1) 18,62 – 23,64 
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Umrljivost na 1000 prebivalcev do 65. leta se giblje od 1,70 do 3,49. V regiji je umrljivost na 
1000 prebivalcev do 65. leta 2,27, v Sloveniji pa 2,52. 
 
Če primerjamo umrljivost na 1000 vseh prebivalcev in umrljivost na 1000 prebivalcev do 65. leta 
starosti vidimo (Slika 41) da je na severu in v osrednjem delu regije umrljivost ne glede na 
starost nižja kot v ostalih delih regije. V nekaterih upravnih enotah pa je umrljivost do 65. leta 
starosti bistveno nižja od povprečja, čeprav je splošna umrljivost višja od povprečja. K višji 
stopnji umrljivosti prispeva večji delež starejše populacije. 
 

Slika 41: Skupine upravnih enot glede na a) umrljivost na 1000 vseh prebivalcev b) umrljivost na 
1000 prebivalcev do 65. leta starosti, 2005-2009 

a) umrljivost na 1000 vseh prebivalcev 
b) umrljivost na 1000 prebivalcev do 65. leta 
starosti 

  
 

 
 
 
 
 

(5) 6,90 - 7,59 

(4) 7,60 - 8,49 

(3) 8,50 - 9,84 

(2) 9,85 - 9,91 

(1) 9,92 - 11,26 

(5) 1,70 – 2,00 

(4) 2,01 - 2,18 

(3) 2,19 - 2,40 

(2) 2,41 - 2,79 

(1) 2,80 - 3,49 
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ZAKLJUČEK 
 
V Sloveniji še nimamo sistematičnega spremljanja neenakosti v zdravju, zato ne moremo 
dokazati vzročne povezanosti med socialno-ekonomskimi dejavniki in zdravjem prebivalcev 
občin. Glede na to, da so številne raziskave v svetu in Evropi takšno povezavo dokazale, pa lahko 
sklepamo, da obstaja tudi pri nas. To pomeni, da neenakosti v zdravju obstajajo tudi med 
občinami in v občinah naše zdravstvene regije. 
 
Neenakosti v zdravju so kompleksen problem, ki zahteva celosten pristop reševanja. Uspeh 
zmanjševanja neenakosti v zdravju je odvisen od zadostnega razumevanje vzrokov neenakosti v 
zdravju, znanja o politikah in ukrepih, ki lahko uspešno naslovijo te vzroke ter politične volje, 
da investiramo v politike za zmanjševanje neenakosti v zdravju. 
  
Če želimo zmanjšati neenakosti v zdravju in izboljšati zdravje populacije, morajo ukrepi preseči 
okvire zdravstvenega sistema. Potreben je združen pristop vseh, ki se trudijo za izboljšanje 
zdravja, večje vključevanje v izobraževanje, povečanje zaposlitvenih možnosti, dvig nizkega 
dohodka, zagotavljanje primernih stanovanjskih pogojev in izboljšanje kvalitete socialnih in 
skupnostnih mrež. 
 
V dokumentu smo predstavili nekatere razlike v med občinami oziroma upravnimi enotami v 
ljubljanski zdravstveni regiji glede na izbrane socialno-ekonomske in zdravstvene kazalnike. 
Lahko služijo kot osnova za načrtovanje tako ekonomskih in socialnih ukrepov kot tudi ukrepov 
za izboljšanje in krepitev zdravja v posameznih občinah, s čimer bomo prispevali k zmanjšanju 
socialnih neenakosti v zdravju. 
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P R I L O G E  
 

Priloga 1: Šifre upravnih enot 

ŠIFRA UPRAVNE ENOTE IME UPRAVNE ENOTE 

04 Cerknica 

06 Domžale 

09 Grosuplje 

10 Hrastnik 

11 Idrija 

15 Kamnik 

16 Kočevje 

23 Litija 

24 Ljubljana 

30 Logatec 

46 Ribnica 

56 Trbovlje 

60 Vrhnika 

61 Zagorje ob Savi 
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Priloga 2: Identifikacijske številke občin 

ID OBČINE IME OBČINE 

150 Bloke 

005 Borovnica 

008 Brezovica 

013 Cerknica 

014 Cerkno 

020 Dobrepolje 

021 Dobrova - Polhov Gradec 

022 Dol pri Ljubljani 

023 Domžale 

032 Grosuplje 

162 Horjul 

034 Hrastnik 

036 Idrija 

037 Ig 

039 Ivančna Gorica 

043 Kamnik 

048 Kočevje 

164 Komenda 

165 Kostel 

060 Litija 

ID OBČINE IME OBČINE 

061 Ljubljana 

208 Log - Dragomer 

064 Logatec 

065 Loška dolina 

066 Loški Potok 

068 Lukovica 

071 Medvode 

072 Mengeš 

077 Moravče 

088 Osilnica 

104 Ribnica 

179 Sodražica 

123 Škofljica 

194 Šmartno pri Litiji 

129 Trbovlje 

186 Trzin 

134 Velike Lašče 

138 Vodice 

140 Vrhnika 

142 Zagorje ob Savi 
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Priloga 3: Nabor kazalnikov 

KAZALNIK VIR OPOMBE 

DEMOGRAFSKI KAZALNIKI   

Povprečna starost v letih SURS  

Prebivalci stari 65 let ali več SURS  

Indeks staranja SURS 
Indeks staranja predstavlja razmerje med  
številom oseb, starih 65 let ali več, in številom 
oseb, mlajših od 15 let  

SOCIALNO-EKONOMSKI KAZALNIKI   

Diplomanti terciarnega izobraževanja   

Delovno aktivno prebivalstvo po doseženi 
izobrazbi 

SURS 
Delovno aktivni prebivalci – zaposleni in 
samozaposleni 

Povprečna mesečna bruto plača po 
dejavnostih (SKD 2008) 

SURS  

Povprečne stopnje registrirane 
brezposelnosti 

SURS  

Koeficient razvitosti občin MF 
Sestavljen kazalnik - kazalniki razvitosti, 
kazalniki ogroženosti, kazalniki razvojnih 
možnosti 

ZDRAVSTVENI KAZALNIKI   

Prvi obiski v zunajbolnišnični zdravstveni 
dejavnosti zaradi 

� bolezni dihal 

� bolezni mišičnoskeletnega sistema in 
vezivnega tkiva 

� poškodbe, zastrupitve in nekatere druge 
posledice zunanjih vzrokov 

� bolezni obtočil 

� bolezni sečil in spolovil 

� bolezni kože in podkože 

� bolezni prebavil 

� duševnih in vedenjskih motenj 

ZZV LJ 

Računalniški program ZUBZS 

Upoštevani prvi obiski pri zdravniku ne glede 
na vrsto zdravstvene službe.  

Podatki glede na občino izvajalca zdravstvene 
službe. 
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KAZALNIK VIR OPOMBE 

Poškodbe pri delu ZZV LJ Podatki so za upravne enote 

Upravičena začasna nezmožnost za delo 

(primeri in dnevi na 1000 zaposlenih) zaradi 

� bolezni 

� poškodbe izven dela 

� poškodbe pri delu 

� poškodbe po tretji osebi izven dela 

� nege 

� spremstva 

ZZV LJ Podatki so za upravne enote 

Rak - starostno standardizirana incidenčna 
stopnja (slovenski standard): 

� vsi raki 

� rak sapnika, sapnic in pljuč 

� rak dojke 

� rak prostate 

� rak debelega črevesa 

SLORA Podatki so za upravne enote 

Rak - starostno standardizirana 
umrljivostna stopnja (slovenski standard):  

� vsi raki 

� rak sapnika, sapnic in pljuč 

� rak prostate 

� rak dojke 

� rak debelega črevesa 

SLORA Podatki so za upravne enote 

Umrljivost IVZ Podatki so za upravne enote 

Umrljivost do 65. leta IVZ Podatki so za upravne enote 
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Priloga 4: Občine glede na povprečno starost, indeks staranja in delež prebivalcev starejših od 
65 let (stanje na 01.07.2010) 

 Občina 
Povprečna 

starost (leta) 
Indeks staranja 

Delež prebivalcev 
starih 65 let ali več 

Bloke 43,2 155,7 20,8 

Borovnica 40,6 101,6 14,7 

Brezovica 39,1 82,7 14,2 

Cerknica 41,4 118,4 17,4 

Cerkno 41,9 116,7 16,2 

Dobrepolje 41,1 115,6 18,5 

Dobrova - Polhov Gradec 39,1 84,3 15,6 

Dol pri Ljubljani 38,5 70,6 12,5 

Domžale 39,3 86,1 14,3 

Grosuplje 38,4 74,0 12,8 

Horjul 40,1 100,6 16,8 

Hrastnik 43,6 153,2 18,5 

Idrija 42,7 126,1 18,2 

Ig 39,3 84,0 13,2 

Ivančna Gorica 39,0 87,5 14,4 

Kamnik 39,8 91,6 14,7 

Kočevje 42,1 122,3 16,2 

Komenda 37,2 64,0 12,4 

Kostel 48,8 278,1 26,9 

Litija 40,0 90,4 13,8 

Ljubljana 41,9 130,2 17,0 

Log - Dragomer 41,0 106,1 16,4 

Logatec 38,5 77,3 13,6 

Loška dolina 41,7 121,0 18,6 

Loški Potok 43,2 154,2 21,2 

Lukovica 38,3 75,4 13,2 
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 Občina 
Povprečna 

starost (leta) 
Indeks staranja 

Delež prebivalcev 
starih 65 let ali več 

Mengeš 40,5 102,1 15,8 

Moravče 37,6 67,5 12,7 

Osilnica 48,5 264,9 24,3 

Ribnica 40,4 107,7 16,1 

Sodražica 41,5 120,4 17,7 

Škofljica 38,5 70,9 12,5 

Šmartno pri Litiji 40,3 97,5 15,8 

Trbovlje 43,6 157,0 18,4 

Trzin 39,9 82,0 14,5 

Velike Lašče 41,0 105,6 16,8 

Vodice 38,2 71,1 13,4 

Vrhnika 39,9 90,4 14,3 

Zagorje ob Savi 41,6 118,6 17,0 

Slovenija 41,6 117,4 16,6 
 

Vir: Statistični urad RS 
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Priloga 5: Občine glede na nekatere socialno-ekonomske kazalce 

Občina 

Št. diplomantov 
terciarnega izo.  
na 1000 preb., 

2009 

Delež delovno 
aktivnega 

prebivalca z VS, 
VSŠ izob. 

31,01,2009 

Povprečna bruto 
mesečna plača, 

december 
2010 

Povprečna 
stopnja 

registrirane 
brezposelnosti, 

2010 

Bloke 12,8 20,9 1019,3 7,6 

Borovnica 9,6 20,8 1202,6 7,9 

Brezovica 10,6 27,2 1335,8 6,5 

Cerknica 9,5 22,5 1316,0 8,4 

Cerkno 8,6 16,8 1225,9 4,4 

Dobrepolje 7,8 16,6 1221,8 6,4 

Dobrova - Polhov Gradec 7,4 25,2 1356,1 5,9 

Dol pri Ljubljani 9,6 27,8 1767,5 6,0 

Domžale 9,0 28,3 1516,0 7,7 

Grosuplje 10,8 27,4 1431,1 8,1 

Horjul 8,7 21,2 1366,1 5,2 

Hrastnik 9,2 17,2 1302,8 13,2 

Idrija 8,8 24,2 1545,2 5,7 

Ig 6,7 22,6 1450,8 6,6 

Ivančna Gorica 9,5 20,5 1348,9 7,1 

Kamnik 8,7 24,6 1389,1 8,1 

Kočevje 7,9 18,8 1301,8 18,4 

Komenda 6,9 29,2 1592,2 6,9 

Kostel 12,4 23,7 1335,8 15,0 

Litija 7,0 18,6 1271,0 10,3 

Ljubljana 9,5 36,8 1800,7 9,2 

Log - Dragomer 12,4 37,4 1292,9 7,8 

Logatec 9,3 24,5 1457,4 8,3 

Loška dolina 8,4 20,8 1291,8 7,6 

Loški Potok 2,0 12,2 1328,9 8,0 

Lukovica 7,2 16,9 1652,4 6,0 
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Občina 

Št. diplomantov 
terciarnega izo. 
na 1000 preb., 

2009 

Delež delovno 
aktivnega 

prebivalca z VS, 
VSŠ izob. 

31,01,2009 

Povprečna 
bruto mesečna 

plača, 
december 

2010 

Povprečna 
stopnja 

registrirane 
brezposelnost

i, 2010 

Medvode 10,3 29,5 1463,3 7,7 

Mengeš 10,1 27,6 1328,7 7,6 

Moravče 10,5 15,7 1370,3 6,5 

Osilnica 7,5 10,3 803,1 17,4 

Ribnica 10,4 22,6 1330,0 7,9 

Sodražica 9,7 22,4 1297,6 9,0 

Škofljica 9,9 30,3 1239,7 6,3 

Šmartno pri Litiji 5,8 18,1 1132,2 10,4 

Trbovlje 9,1 23,0 1650,0 13,7 

Trzin 9,9 42,4 1407,4 6,5 

Velike Lašče 10,2 21,4 1252,2 5,9 

Vodice 10,0 28,0 1335,8 5,6 

Vrhnika 10,1 27,8 1392,2 10,3 

Zagorje ob Savi 6,8 20,5 1368,3 9,4 

Slovenija 8,86 24,6 1534,0 10,7 
 

Vir: Statistični urad RS 
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Priloga 6: Vzroki prvih obiskov  v zunajbolnišnični zdravstveni dejavnosti po skupinah MKB-X  ter občinah, 2009 

Občina Skupaj 
Bolezni dihal 

(J00-J99) 

Bolezni kože in 
podkožja (L00-

L99) 

Bolezni 
mišičnoskeletnega 

sistema in 
vezivnega tkiva 

(M00-M99) 

Bolezni 
obtočil (I00-

I99) 

Bolezni 
prebavil (K00-

K93) 

Bolezni sečil in 
spolovil (N00-

N99) 

Duševne in 
vedenjske 

motnje (F00-F99) 

Poškodbe, 
zastrupitve in 

nekatere druge 
posledice zunanjih 
vzrokov - skupaj 

Bloke 1070 233 98 144 51 45 43 17 77 

Borovnica 8454 1348 519 960 1045 428 386 269 587 

Brezovica 15646 2419 925 1773 1637 762 679 501 1047 

Cerknica 25400 4160 1526 2297 997 1056 1174 484 2573 

Cerkno 5052 744 169 654 373 165 195 121 625 

Dobrepolje 4543 1061 390 396 318 133 165 70 341 

Dobrova-Polhov Gradec 8686 1105 536 986 862 356 259 278 570 

Dol pri Ljubljani 2513 562 153 269 355 124 142 40 190 

Domžale 94421 12767 5439 7421 5436 3498 5142 1165 7179 

Grosuplje 36026 5910 2629 2581 1390 1261 1442 563 2255 

Horjul 5876 764 323 454 1101 205 284 169 299 

Hrastnik 24243 3688 1301 2139 1775 1042 1077 506 2182 

Idrija 30491 4080 1956 2526 1517 998 1602 763 2997 

Ig 5179 777 271 486 434 191 199 231 348 

Ivančna Gorica 24343 3150 1209 1688 1251 635 1211 353 1654 

Kamnik 76379 13075 4353 5744 3434 1755 4373 1018 7141 

Kočevje 47856 10047 2622 4374 3461 1976 2513 1023 5295 

Komenda 3808 495 203 663 404 229 165 70 293 

Kostel 255 30 18 45 55 17 23 14 6 

Litija 44339 8215 2609 4245 3564 2211 1837 689 3846 

Ljubljana 868336 118167 41135 67283 50474 32008 46885 15692 40339 

Logatec 22398 5297 1644 2141 1343 1007 904 430 2380 

Loška dolina 10012 2210 583 810 237 361 720 152 689 
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Občina Skupaj 
Bolezni dihal 

(J00-J99) 

Bolezni kože in 
podkožja (L00-

L99) 

Bolezni 
mišičnoskeletnega 

sistema in 
vezivnega tkiva 

(M00-M99) 

Bolezni 
obtočil (I00-

I99) 

Bolezni 
prebavil (K00-

K93) 

Bolezni sečil in 
spolovil (N00-

N99) 

Duševne in 
vedenjske 

motnje (F00-F99) 

Poškodbe, 
zastrupitve in 

nekatere druge 
posledice zunanjih 
vzrokov - skupaj 

Loški Potok 4060 514 270 499 325 174 112 139 288 

Lukovica 5001 718 369 516 429 215 169 84 371 

Medvode 26543 4643 1493 2049 1698 997 1379 312 1530 

Mengeš 13677 2391 863 1240 1121 704 629 319 833 

Moravče 5722 753 307 460 241 238 180 30 410 

Osilnica 582 96 45 91 79 39 23 28 49 

Ribnica 32190 5679 1977 2688 1760 1479 1754 599 3166 

Sodražica 3174 313 247 379 392 160 102 88 163 

Škofljica 3646 625 252 529 473 151 152 113 282 

Trbovlje 55194 5399 2576 3999 3986 1855 4913 1175 3556 

Velike Lašče 6542 920 342 614 704 217 254 116 489 

Vodice 5457 447 300 744 715 371 211 226 340 

Vrhnika 42992 6378 2366 3206 2517 1522 1845 555 3172 

Zagorje ob Savi 49933 8373 2564 4219 3754 1971 3150 1482 3731 

Skupaj 1620039 237553 84582 131312 99708 60556 86293 29884 101293 
 

Vir: ZUBZS, 2009 
 
Opomba: prvi obiski zaradi bolezni pri zdravniku ne glede na vrsto zdravstvene službe 
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Priloga 7: Prijavljene poškodbe pri delu po upravnih enotah in gospodarskih dejavnostih, 2009 

  Upravna enota 

 Gospodarske dejavnosti 

Sk
u
p
aj
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le
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  Vse 7024 150 545 210 120 211 263 187 115 4548 115 120 144 127 79 90 

A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 99 9 6 5 1 2 3 33 3 28 3 3 1 1 - 1 

B Rudarstvo 40 - 2 - - 1 5 - 1 2 - - 29 - - - 

C Predelovalne dejavnosti 1567 85 148 81 81 133 101 80 47 562 48 75 27 54 34 11 

D Oskrba z elekt.energijo, plinom in vodo 75 - 1 - - - 1 - - 57 - - 14 - - 2 

E Oskrba z vodo; ravnanje z odlakami in 
odpadki; saniranje okolja 93 - 3 5 4 3 3 4 2 59 4 2 1 1 - 2 

F Gradbeništvo 960 20 87 27 5 16 51 20 19 609 14 5 34 27 6 20 

G Trgovina; vzdrževanje in popravila 
motornih vozil 882 12 78 19 1 8 38 10 11 628 16 6 11 10 17 17 

H Promet in skladiščenje 479 4 31 23 6 10 15 11 14 330 6 7 2 12 4 4 

I Gostinstvo 221 3 9 8 4 10 3 3 1 154 9 3 2 6 1 5 

J Informac.in komunikac.dejavnosti 133 - 1 2 1 1 - 1 - 124 - - - - 2 1 

K Finančne in zavarovalniške dejavnosti 110 1 2 1 - - - - - 104 1 - - - - 1 

L Poslovanje z nepremičninami 29 - - - 1 - 2 - - 25 - - - 1 - - 

M Strokovne, znanstvene in  
tehnične dejavnosti 223 - 9 4 2 5 3 - 3 177 1 - 2 3 3 11 

N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 372 1 113 1 9 - 2 1 - 235 1 1 1 1 3 3 

O Dejavnost javne uprave in obrambe; 
dejavnost obvezne socialne varnosti 806 3 11 7 2 3 7 11 4 741 2 6 3 - 1 5 

P Izobraževanje 340 5 18 20 2 6 12 10 8 237 3 6 1 5 3 4 
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  Upravna enota 

 Gospodarske dejavnosti 
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Q Zdravstvo in socialno varstvo 423 4 14 7 1 11 9 2 1 341 7 5 13 4 2 2 

R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske 
dejavnosti 95 1 - - - 2 7 - - 81 - 1 3 - - - 

S Druge dejavnosti 59 2 12 - - - - - 1 41 - - - 2 - 1 

  Drugo 18 - - - - - 1 1 - 13 - - - - 3 - 
 

Vir: Prijava poškodb pri delu (Obr. ER-8) 
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Priloga 8: Število primerov na 1000 zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo po razlogu zadržanosti in upravnih enotah, 
zdravstvena regija Ljubljana, 2009 

 Št. primerov na 1000 zaposlenih 

UE Skupaj Bolezen 
Poškodbe izven 

dela 
Poškodbe pri 

delu 
Poškodba po tretji 
osebi izven dela 

Nega Spremstvo 

UE Cerknica 1249 838 66 22 5 188 129 

UE Domžale 588 390 44 20 7 119 8 

UE Grosuplje 621 409 52 22 7 116 14 

UE Hrastnik 606 434 50 40 6 61 15 

UE Idrija 1146 737 68 23 3 152 162 

UE Kamnik 601 402 56 23 7 107 7 

UE Kočevje 876 616 73 38 10 101 36 

UE Litija 597 405 55 26 4 97 11 

UE Ljubljana 722 484 36 16 5 169 11 

UE Logatec 784 507 54 24 3 152 44 

UE Ribnica 969 636 95 32 9 115 81 

UE Trbovlje 526 385 39 30 5 59 8 

UE Vrhnika 689 450 48 22 5 142 22 

UE Zagorje ob Savi 600 437 38 19 6 87 13 

Regija Ljubljana 766 515 43 20 6 162 20 
 

Vir: Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL/01) oziroma računalniško podprto poročila - BS 
 
Opombe:  
- Podatki o zaposlenih - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
- Upravna enota - sedež registrske izpostave opravljene dejavnosti, ki je dodeljena ob prijavi zavezanca pristojni registrski izpostavi ZZZS 
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Priloga 9: Število dni na 1000 zaposlenih zdravstveno upravičene začasne nezmožnosti za delo po razlogu zadržanosti in upravnih enotah, 
zdravstvena regija Ljubljana, 2009 

 

 Št. dni na 1000 zaposlenih 

UE Skupaj Bolezen 
Poškodbe izven 

dela 
Poškodbe pri 

delu 
Poškodba po tretji 
osebi izven dela 

Nega Spremstvo 

UE Cerknica 16382 12574 1876 750 235 669 262 

UE Domžale 12410 9091 1450 872 323 658 13 

UE Grosuplje 12158 8283 1884 1011 256 688 26 

UE Hrastnik 18703 14019 3017 1076 253 297 26 

UE Idrija 13117 9726 1747 652 99 576 305 

UE Kamnik 15478 11357 2005 1201 295 605 12 

UE Kočevje 18382 13012 2453 1653 528 626 78 

UE Litija 16834 12235 2430 1368 176 605 18 

UE Ljubljana 11513 8567 1170 669 235 842 21 

UE Logatec 11554 8147 1722 674 90 827 89 

UE Ribnica 16095 10445 3076 1380 448 555 162 

UE Trbovlje 17013 12900 1422 1656 563 311 13 

UE Vrhnika 13163 9470 1568 1200 132 751 38 

UE Zagorje ob Savi 16477 13196 1606 797 314 536 29 

Regija Ljubljana 13074 9643 1450 848 269 816 37 
 

Vir: Potrdilo o upravičeni zadržanosti od dela (Obr. BOL/01) oziroma računalniško podprto poročila - BS 
 
Opombe:  
- Podatki o zaposlenih - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
- Upravna enota - sedež registrske izpostave opravljene dejavnosti, ki je dodeljena ob prijavi zavezanca pristojni registrski izpostavi ZZZS 
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Priloga 10: Starostno standardizirana incidenčna stopnja (slovenski standard) – vsi raki, po 
upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 484,7 607,6 469,7 467,7 447,1 495,36 

UE Domžale 521,8 558,1 601,5 565,5 593,9 568,16 

UE Grosuplje 519,3 635,5 526,3 524,9 560,8 553,36 

UE Hrastnik 495,4 520,8 543,9 430,1 611,9 520,42 

UE Idrija 510,4 524,1 565,5 598,1 494,4 538,50 

UE Kamnik 483,9 644,3 583,2 507,8 567,1 557,26 

UE Kočevje 530,2 591,2 546,3 532,9 626,1 565,34 

UE Litija 513,5 474,2 543,1 525,8 559,2 523,16 

UE Ljubljana 598,2 606,8 602,5 606,5 601,5 603,10 

UE Logatec 548,2 550,1 545,5 581,9 569,7 559,08 

UE Ribnica 604,0 430,4 612,3 502,9 627,1 555,34 

UE Trbovlje 485,8 629,9 575,5 518,3 535,7 549,04 

UE Vrhnika 537,3 446,3 516,5 529,8 529,1 511,80 

UE Zagorje ob Savi 406,8 514,6 436,5 610,4 508,1 495,28 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 11: Starostno standardizirana incidenčna stopnja (slovenski standard) – sapnik, sapnici in 
pljuča, po upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 51,2 60,7 67,2 68,7 51,1 59,78 

UE Domžale 49,5 40,3 57,5 66,8 48,4 52,50 

UE Grosuplje 54,0 79,0 61,3 66,2 68,0 65,70 

UE Hrastnik 44,8 96,8 78,3 50,9 116,3 77,42 

UE Idrija 88,2 69,8 68,2 79,5 57,4 72,62 

UE Kamnik 41,6 101,9 65,7 56,4 70,5 67,22 

UE Kočevje 97,3 78,0 97,9 69,7 116,3 91,84 

UE Litija 60,4 58,7 47,3 46,9 63,2 55,30 

UE Ljubljana 66,1 63,1 61,7 62,3 63,0 63,24 

UE Logatec 52,5 58,6 48,7 134,4 90,0 76,84 

UE Ribnica 95,9 78,4 61,1 62,8 61,6 71,96 

UE Trbovlje 40,1 93,5 68,3 51,1 84,4 67,48 

UE Vrhnika 77,6 34,1 53,6 51,2 51,6 53,62 

UE Zagorje ob Savi 58,3 56,2 49,4 47,1 47,3 51,66 

Slovenija 58,4 59,6 55,6 57,3 55,8 57,34 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 12: Starostno standardizirana incidenčna stopnja (slovenski standard) – dojka, po 
upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 23,5 58,9 52,2 59,9 38,7 46,64 

UE Domžale 77,1 54,7 54,6 75,3 57,5 63,84 

UE Grosuplje 42,0 66,5 63,7 32,0 43,9 49,62 

UE Hrastnik 35,0 35,0 41,7 99,9 69,3 56,18 

UE Idrija 78,9 52,4 51,6 78,6 28,5 58,00 

UE Kamnik 57,1 63,0 80,8 39,5 61,7 60,42 

UE Kočevje 57,1 54,5 49,8 50,1 50,5 52,40 

UE Litija 73,7 20,9 36,3 47,5 56,7 47,02 

UE Ljubljana 60,8 60,3 61,1 55,2 63,8 60,24 

UE Logatec 62,4 57,1 78,7 33,9 62,7 58,96 

UE Ribnica 85,7 55,9 79,2 37,6 70,2 65,72 

UE Trbovlje 40,2 75,5 29,5 57,3 43,0 49,10 

UE Vrhnika 34,0 76,3 30,3 70,0 39,5 50,02 

UE Zagorje ob Savi 46,1 38,4 43,0 40,4 49,7 43,52 

Slovenija 23,5 58,9 52,2 59,9 38,7 53,60 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 13: Starostno standardizirana incidenčna stopnja (slovenski standard) – prostata, po 
upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 28,0 70,3 44,4 39,9 46,4 45,80 

UE Domžale 18,1 42,6 65,8 39,7 64,7 46,18 

UE Grosuplje 33,9 37,1 43,8 29,5 49,2 38,70 

UE Hrastnik 25,8 43,2 27,8 41,8 31,5 34,02 

UE Idrija 30,6 33,2 44,3 45,6 43,1 39,36 

UE Kamnik 48,8 40,8 36,5 22,4 51,0 39,90 

UE Kočevje 16,7 72,0 50,6 46,1 69,8 51,04 

UE Litija 33,4 44,3 25,6 26,3 64,9 38,90 

UE Ljubljana 39,0 47,9 49,1 45,1 54,5 47,12 

UE Logatec 29,5 63,8 46,2 17,6 82,1 47,84 

UE Ribnica 45,7 38,7 71,8 72,2 132,4 72,16 

UE Trbovlje 20,1 45,8 50,2 67,5 34,6 43,64 

UE Vrhnika 50,8 39,7 34,1 27,7 43,4 39,14 

UE Zagorje ob Savi 28,4 27,5 38,4 50,9 68,1 42,66 

Slovenija 32,6 40,8 43,8 42,0 48,3 41,50 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 14: Starostno standardizirana incidenčna stopnja (slovenski standard) – debelo črevo, po 
upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 15,6 55,7 33,4 45,3 17,4 33,48 

UE Domžale 27,2 34,1 47,9 37,6 48,4 39,04 

UE Grosuplje 25,6 50,5 30,7 44,9 39,2 38,18 

UE Hrastnik 42,4 16,8 52,1 19,4 41,3 34,40 

UE Idrija 27,9 22,4 28,2 31,0 31,6 28,22 

UE Kamnik 20,4 37,3 40,2 36,1 15,7 29,94 

UE Kočevje 28,9 37,5 22,6 55,0 45,6 37,92 

UE Litija 22,2 26,4 32,4 39,7 41,6 32,46 

UE Ljubljana 37,6 38,6 38,2 38,1 37,4 37,98 

UE Logatec 10,9 31,1 8,9 46,6 38,0 27,10 

UE Ribnica 28,4 52,7 19,6 18,6 14,9 26,84 

UE Trbovlje 24,8 54,7 41,7 27,2 60,5 41,78 

UE Vrhnika 15,0 20,2 39,4 37,7 30,9 28,64 

UE Zagorje ob Savi 37,7 32,9 32,0 47,4 38,8 37,76 

Slovenija 32,4 34,8 33,0 32,7 35,5 33,68 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 15: Starostno standardizirana umrljivostna stopnja (slovenski standard) – vsi raki, po 
upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 225,1 212,8 269,3 171,8 266,7 229,14 

UE Domžale 242,3 252,0 224,9 201,4 265,9 237,30 

UE Grosuplje 237,1 251,8 259,4 266,9 247,5 252,54 

UE Hrastnik 297,9 295,5 290,7 200,1 240,4 264,92 

UE Idrija 251,9 269,3 260,6 265,4 309,9 271,42 

UE Kamnik 210,8 219,4 227,9 202,0 243,1 220,64 

UE Kočevje 287,4 207,0 282,0 270,2 269,8 263,28 

UE Litija 278,4 253,4 246,7 243,0 222,2 248,74 

UE Ljubljana 239,7 239,2 224,0 248,7 230,0 236,32 

UE Logatec 152,6 257,2 206,2 248,5 252,7 223,44 

UE Ribnica 299,0 248,1 297,3 148,9 193,8 237,42 

UE Trbovlje 269,8 275,1 309,4 318,0 233,8 281,22 

UE Vrhnika 249,4 224,3 171,8 207,0 205,3 211,56 

UE Zagorje ob Savi 304,4 267,6 283,0 279,9 251,5 277,28 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 16: Starostno standardizirana umrljivostna stopnja (slovenski standard) – sapnik, sapnici 
in pljuča, po upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 68,90 46,50 48,70 33,90 75,80 54,76 

UE Domžale 45,20 36,10 39,10 51,30 60,70 46,48 

UE Grosuplje 51,10 68,90 42,80 60,10 54,10 55,40 

UE Hrastnik 37,00 35,50 117,70 60,40 94,30 68,98 

UE Idrija 70,80 45,10 56,10 48,70 69,40 58,02 

UE Kamnik 35,00 47,30 79,00 32,30 68,50 52,42 

UE Kočevje 97,90 64,20 87,10 59,40 68,20 75,36 

UE Litija 70,90 26,60 62,90 46,80 59,90 53,42 

UE Ljubljana 56,80 51,10 49,70 51,20 48,00 51,36 

UE Logatec 32,70 50,60 29,70 71,10 73,20 51,46 

UE Ribnica 80,60 100,10 86,70 39,40 45,60 70,48 

UE Trbovlje 44,80 48,90 89,30 66,00 43,20 58,44 

UE Vrhnika 57,50 33,80 47,40 33,40 38,50 42,12 

UE Zagorje ob Savi 58,10 63,10 67,00 33,50 60,10 56,36 

Slovenija 49,70 50,30 51,40 48,40 51,10 50,18 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 17: Starostno standardizirana umrljivostna stopnja (slovenski standard) – dojka, po 
upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 5,3 6,9 25,7 5,0 23,8 13,34 

UE Domžale 11,5 12,5 15,3 8,5 13,5 12,26 

UE Grosuplje 20,0 28,0 15,1 17,9 22,2 20,64 

UE Hrastnik 18,3 8,0 8,3 0,0 0,0 6,92 

UE Idrija 24,2 28,7 5,7 25,9 18,3 20,56 

UE Kamnik 29,1 13,9 23,5 25,5 11,6 20,72 

UE Kočevje 22,2 5,3 20,4 5,0 22,3 15,04 

UE Litija 38,8 21,3 31,2 30,9 19,7 28,38 

UE Ljubljana 19,0 15,1 19,3 21,5 19,3 18,84 

UE Logatec 34,5 31,2 30,6 20,3 35,7 30,46 

UE Ribnica 15,3 32,4 20,5 12,7 7,5 17,68 

UE Trbovlje 11,0 23,2 13,7 46,9 9,8 20,92 

UE Vrhnika 19,9 5,1 9,2 13,6 8,3 11,22 

UE Zagorje ob Savi 40,3 4,8 4,8 17,6 12,8 16,06 

Slovenija 18,3 18,0 18,0 18,1 17,7 18,02 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 18: Starostno standardizirana umrljivostna stopnja (slovenski standard) – prostata, po 
upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 5,1 11,9 4,9 21,2 23,0 13,22 

UE Domžale 18,8 16,4 20,9 7,9 12,7 15,34 

UE Grosuplje 10,0 6,2 15,5 20,9 16,2 13,76 

UE Hrastnik 8,4 26,0 16,5 0,0 8,6 11,90 

UE Idrija 10,8 3,8 13,2 20,8 6,1 10,94 

UE Kamnik 7,3 16,6 9,8 10,2 15,2 11,82 

UE Kočevje 23,1 10,3 10,1 5,5 21,3 14,06 

UE Litija 11,4 16,9 10,0 10,5 9,9 11,74 

UE Ljubljana 13,6 11,3 11,1 12,9 13,4 12,46 

UE Logatec 12,9 10,8 8,9 10,1 29,4 14,42 

UE Ribnica 29,0 0,0 15,0 11,1 25,7 16,16 

UE Trbovlje 21,8 18,9 18,6 4,0 3,8 13,42 

UE Vrhnika 30,4 14,5 4,5 13,9 17,3 16,12 

UE Zagorje ob Savi 10,4 9,8 12,1 20,5 15,7 13,70 

Slovenija 15,6 12,5 14,0 15,1 15,0 14,44 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 19: Starostno standardizirana umrljivostna stopnja (slovenski standard) – debelo črevo, 
po upravnih enotah 

 

Upravna enota 2003 2004 2005 2006 2007 Povprečje 

UE Cerknica 10,60 27,10 15,10 24,80 16,00 18,72 

UE Domžale 17,10 9,00 18,00 30,30 17,60 18,40 

UE Grosuplje 13,50 12,90 34,20 6,00 21,40 17,60 

UE Hrastnik 18,20 16,40 8,20 8,50 16,30 13,52 

UE Idrija 11,30 18,90 18,30 16,20 17,70 16,48 

UE Kamnik 13,50 13,10 16,70 12,30 25,20 16,16 

UE Kočevje 5,40 5,40 14,30 39,40 28,20 18,54 

UE Litija 11,50 16,20 10,10 24,80 9,90 14,50 

UE Ljubljana 16,30 15,90 16,30 20,00 19,40 17,58 

UE Logatec 0,00 0,00 0,00 29,00 18,40 9,48 

UE Ribnica 15,40 12,80 9,70 5,50 18,20 12,32 

UE Trbovlje 5,00 24,50 19,50 31,90 33,10 22,80 

UE Vrhnika 10,10 20,40 9,50 19,40 21,20 16,12 

UE Zagorje ob Savi 16,10 20,50 20,00 29,10 32,50 23,64 

Slovenija 17,50 16,10 16,70 17,20 20,10 17,52 
 

Vir: SLORA 
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Priloga 20: Umrljivost na 1000 prebivalcev, po upravnih enotah 

 

Upravna enota 2005 2006 2007 2008 2009 Povprečje 

Cerknica 9,5 9,8 10,8 9,6 9,6 9,86 

Domžale 7,6 5,9 7,2 7,0 6,9 6,90 

Grosuplje 8,0 8,3 7,7 9,0 9,0 8,41 

Hrastnik 11,1 7,2 9,4 11,5 9,6 9,76 

Idrija 9,3 9,4 10,8 11,5 11,3 10,47 

Kamnik 8,3 7,5 7,4 7,4 7,7 7,64 

Kočevje 9,6 9,2 10,6 9,7 10,4 9,92 

Litija 9,5 8,1 8,9 9,0 8,7 8,84 

Ljubljana 8,5 8,6 8,2 7,7 7,6 8,10 

Logatec 7,2 6,6 7,2 8,7 8,1 7,53 

Ribnica 10,8 8,9 9,0 8,2 12,4 9,86 

Trbovlje 13,1 11,5 10,1 10,8 10,8 11,26 

Vrhnika 6,8 6,6 7,0 7,7 7,7 7,15 

Zagorje ob Savi 10,8 10,5 9,7 8,9 9,6 9,91 

Regija Ljubljana 8,7 8,3 8,3 8,1 8,2 8,34 

Slovenija 9,4 9,1 9,2 9,0 9,2 9,16 
 

Vir: Zbirka podatkov o umrlih IVZ RS 
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Priloga 21: Umrljivost do 65. leta starosti na 1000 prebivalcev, po upravnih enotah 

 

Upravna enota 2005 2006 2007 2008 2009 Povprečje 

Cerknica 2,1 1,9 2,3 1,6 2,1 2,00 

Domžale 2,4 1,9 2,1 1,8 1,8 2,00 

Grosuplje 2,2 2,1 2,5 2,3 2,1 2,24 

Hrastnik 4,4 1,6 4,6 3,1 3,5 3,43 

Idrija 2,0 3,1 2,7 2,8 2,2 2,57 

Kamnik 2,3 2,1 2,1 2,5 2,3 2,26 

Kočevje 2,9 3,4 2,6 3,0 3,1 3,01 

Litija 3,0 2,1 2,3 2,6 2,3 2,44 

Ljubljana 2,4 2,4 2,0 2,1 1,9 2,17 

Logatec 1,6 1,9 1,9 1,7 1,5 1,73 

Ribnica 1,6 2,4 2,2 1,7 2,6 2,10 

Trbovlje 4,5 3,7 2,9 3,5 2,9 3,49 

Vrhnika 1,9 2,0 1,7 2,3 1,9 1,97 

Zagorje ob Savi 3,2 2,6 3,0 2,6 1,8 2,64 

Regija Ljubljana 2,5 2,4 2,2 2,2 2,0 2,37 

Slovenija 2,6 2,6 2,6 2,4 2,4 2,52 
 

Vir: Zbirka podatkov o umrlih IVZ RS 


