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Statistični urad RS je pred kratkim izdal posebno publikacijo, namenjeno slovenskim občinam –
»Slovenske občine v številkah 2009«, v kateri so vsaki občini namenili svojo stran v obsežnem,
več kot dvesto-stranskem dokumentu.

Na Bajti smo se odločili, da za vas izluščimo nekaj podatkov, da se vam ne bo potrebno
prebijati skozi dolpoteg več kot 100 megabajtnega dokumenta, hkrati pa vam bo prihranjeno
brskanje za katero od naših dvanajstih občinah. Naslov članka smo si sposodili od koroškega
fotografa, Toma Jeseničnika, ki je pred časom izdal izjemno uspešno knjigo, Slovenija v
presežnikih.
Da so statistični podatki sami po sebi dokaj plastičen prikaz nekega stanja ni potrebno posebej
poudarjati, vseeno pa so v določenih primerih neizpodbitna dejstva. Ne bomo vas utrujali s
tabelami, temveč bomo pri vsakem odstavku poiskali »najuspešnejšo« občino glede na različne
kazalce. Vsi podatki, ki jih navajamo, so za leto 2007 (31. december).
Začnimo z velikostjo. Največja občina je Slovenj Gradec, obsega pa 174 kvadratnih
kilometrov. Sledi mu Črna na Koroškem z 156 kvadratnimi kilometri. Najmanjša občina glede na
površino je s 26 kvadratnimi kilometri Mežica.
V vodstvu glede največjega števila prebivalcev je ravno tako Mestna občina Slovenj Gradec
in sicer relativno prepričljivo – 17.107, na drugem mestu je Občina Ravne z 12.121 prebivalci.
Najmanj prebivalcev ima Ribnica na Pohorju, 1258.
Najbolj gosto poseljena je Občina Ravne, na enem kvadratnem kilometru boste namreč
povprečno našteli 191 prebivalcev. Sledi ji Mežica s 147 občani na kvadratni kilometer.
Najredkeje poseljena je Ribnica na Pohorju, 21, ki je na zadnjem mestu za las prehitela Črno na
Koroškem, 23.
Največ ljudi se je z odštetim naravnim prirastom priselilo v mestno občino Slovenj Gradec –
52. Sledi ji Občina Prevalje s 36 priseljenci. Največ ljudi se je izselilo iz Raven na Koroškem, in
sicer 49.
Največji naravni prirast, ki pomeni razliko med številom novorojenih otrok in številom umrlih,
ima Občina Dravograd, 28, medtem ko je na drugem mestu Občina Ravne s +16. V tej rubriki
se je leta 2007 najslabše »odrezala« Občina Mežica, kjer je umrlo 14 ljudi več kot pa se jih je
rodilo.
Največjo povprečno bruto plačo so imeli v Črni na Koroškem, 1.233,46 evrov, na drugem
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mestu je Občina Ravne, kjer so občani povprečno zaslužili 1.180,92 evrov. Najmanj so
povprečno zaslužili v Občini Radlje - 972,67 evrov. Pričakovano, enak vrstni red je pri neto
plačah – z dobrih 813 v Črni, 780 na Ravnah ter 655 evrov v Radljah.
Za potrebe realnejše primerjave smo za določene kategorije izračunali število na 1000
prebivalcev. Začnimo kar s šolstvom, vse od učencev pa do (upajmo) čim več bodočih
intelektualcev, znanstvenikov in raznoraznih inženirjev - študentov.
Od 210 občin v Sloveniji je Dravograd ena od sedmih občin, ki ji županuje županja. Najve
č učencev
na 1000 prebivalcev je v Občini Mislinja in sicer 97.51. Tesno ji z 97.18 sledi Občina Vuzenica.
Najmanj učencev so imeli leta 2007 v Občini Podvelka, 62.02 na 1000 prebivalcev.
Največ dijakov
imajo ravno tako v Mislinji, slabih 56, medtem ko je v rubriki »dijaki na 1000 prebivalcev« na
drugem mestu Ribnica na Pohorju z dobrimi 53 dijaki. Najmanj srednješolcev je doma v Mežici,
41 in pol dijakov na 1000 prebivalcev.
Največji odstotek odličnih učencev in učenk imajo Občine Prevalje, Podvelka in Ribnica
(preko 30.6% vseh učencev). Najmanj odličnjakov ima Občina Črna, 21.5% vseh učencev, ki so
končali šolo v šolskem leti 2007/2008. Največji odstotek odličnjakov (30.6%+) med vsemi
učenci ima Podvelka, največji odstotek odličnjakinj pa je skoraj v vseh občinah višji od 30,6%, v
tem pogledu izstopajo le Črna (21.5% ali manj) in Radlje ter Mislinja (27.6% - 30.5%). V Črni ni
kar tako biti odličen, kar dokazuje podatek o prav dobrih učencih in učenkah, kjer Črna zaseda
prvo mesto – 25.1% ali več učencev in učenk je šolsko leto 07/08 zaključilo s prav dobrim
uspehom.

Takole izgleda ena dvestotih preglednic v publikaciji.
Znano je, da študira več žensk kot moških. Na Koroškem je ta razlika najbolj opazna v občinah
Vuzenica, Ribnica in Radlje, kjer je število študentk na 100 študentov višje od 171. Trojček z
najmanjšo razliko (125 ali manj) sestavljajo: Ravne, Dravograd in Muta.
Največ diplomantov na 1000 prebivalcev je leta 2007 sproducirala občina Mislinja – 10 ali več.
Najmanj novih diplomantov pa Ribnica, Vuzenica in Muta (5 ali manj). Najvišje povprečne
štipendije so imeli študenti v občini Ravne in Črna (219 evrov in več).
Zaposleni iz Slovenj Gradca so v letu 2007 največ migrirali zaradi zaposlitve – indeks 116 ali
več (Delovno aktivno prebivalstvo po občini delovnega mesta (brez kmetov)/delovno aktivno
prebivalstvo po občini prebivališča*100). Na drugem mestu so Ravne, z indeksom 96.5 – 115.9.
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Najmanj pa so migrirali občani Ribnice in Mislinje – indeks 35.9 ali manj.
Največ prometnih nesreč s smrtnim izidom je bilo v Črni na Koroškem, 4.1% ali več od vseh
prometnih nesreč. Naslednji je Dravograd z 3.1 do 4%, nekaj občin pa tega pojava k sreči v letu
2007 sploh ne pozna – Mežica, Prevalje, Ravne, Muta, Vuzenica in Ribnica. Slovensko
povprečje za leto 2007 znaša 0.9%.
Najbolj gozdnate so občine Črna, Mežica, Vuzenica, Ribnica in Podvelka (70.1 ali več
odstotkov celotne površine). Praktično celotna Koroška pa je nad slovenskim povprečjem
(60.2%).

Prikaz % površine, ki jo pokriva gozd. 016-Črna, 074-Mežica, 175-Prevalje, 103-Ravne,
025-Dravograd, 081-Muta, 141-Vuzenica, 101-Radlje, 093-Podvelka, 112-Slovenj Gradec,
076-Mislinja
Najbolj študentska občina je Slovenj Gradec, kjer ob vikendih doma študira skoraj 69
študentov na 1000 prebivalcev. Sledi ji kar sosednja občina, Mislinja z dobrimi 62 študenti na
1000 prebivalcev. Najmanj študentarije prebiva v Ribnici, dobrih 37.
Največ samozaposlenih je na območju občine Mislinja, skoraj 50 na 1000 občanov. Sledi ji
večja soseda, Občina Slovenj Gradec s slabimi 48 samozaposlenimi. Najmanj
samozaposlencev pa živi na območju Občine Mežica, dobrih 21 na 1000 občanov.
Publikacija Slovenske občine v številkah je na voljo na tem naslovu.
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