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Pregled stanja v statističnih regijah:

• Primerjati velikost in število stanovanj v 
posameznih regijah.

• Raziskati stanovanja v Sloveniji glede na število 
sob, naseljenost, lastništvo in leto izgradnje. 

• Raziskati opremljenost stanovanj in poiskati 
regije in občine, ki najbolj izstopajo.

• Pregled stanja naseljenih stanovanj:

• kakšne so razmere v regijah glede na 
izvzem določenih funkcionalnih enot,

• primerjava opremljenosti stanovanj po 
regijah ,

• podrobnem prikaz za centralno ogrevanje 
in priklop na javno kanalizacijo.

Prikaz pojavov v slovenskih regijah na razumljiv, 
jasen in atraktiven način.

Obdelava in analiza podatkov:

• Excel (izračuni, tabele, grafikoni)

• Power Point (predstavitev)

• Flaticon (uporaba že izdelanih infografik)

• Adobe Ilustrator, Paint, Slikar (grafični prikaz )

CILJI NAČIN DELA



z najmanjšim največjim številom 
stanovanj na 1000 prebivalcev:
• Odranci (304)
• Naklo (305)
• Šenčur (318)

Občine 
z največjim številom stanovanj na 
1000 prebivalcev: 
• Kostel (952)
• Bovec (832)
• Kranjska Gora (728)

ŠTEVILO STANOVANJ NA 1000 PREBIVALCEV
Zelo različno število stanovanj po občinah.

SLOVENIJA

845415 stanovanj
410 stanovanj na 1000 prebivalcev

80 m2 je povprečna površina stanovanja Občine 
z največ stanovanji: 

Ljubljana (126 938)
Maribor (52 315)
Koper (22 732)

z najmanj stanovanji:
Hodoš (137)
Solčava (236)
Kobilje (243)

ŠTEVILO STANOVANJ
Največ stanovanj v mestnih območjih, najmanj 

v majhnih občinah.

Občine 
z največjo povprečno površino 
stanovanja: 

Odranci (114 m2)
Naklo (110 m2)
Vodice (109 m2)

z najmanjšo povprečno površino 
stanovanja:

Cirkulane (57 m2)
Zavrč (61 m2)
Podlehnik (64 m2)

VELIKOST STANOVANJ
Na podeželju prostornejša stanovanja.

KOLIKO 
STANOVANJ?



KAKŠNA STANOVANJA?

9 od 10 nenaseljeni stanovanj je praznih, 
1 pa je počitniško

*stanovalec ni lastnik; stanovanje ni najemno; 
lastniki so (pokojni) sorodniki, prijatelji ...

8 od 10 naseljenih stanovanj je lastniških, 
1 je najemno,

1 spada pod drugo*

8 od 10 stanovanj je naseljenih, 
2 sta nenaseljeni

ČAS IZGRADNJE STANOVANJ
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LEGENDA

Najintenzivnejša gradnja 
med 1961 in 1980.

Največ tri in več sobnih 
stanovanj.



NOTRANJE 
STRANIŠČE

KOPALNICA KUHINJA VODA ELEKTRIKA

Največ 
stanovanj 
brez …

Pomurje (10,5 %)

Posavje (8,3 %)

Jugovzhodna SLO (8,0 %)

Jugovzhodna SLO (10,4 %) 

Pomurje (10,2 %)

Posavje (9,8 %)

Obalno-kraška (3,3 %) 

Posavje (2,7 %)

Jugovzhodna SLO, Koroška (2,6 %)

Pomurje (5,0 %)

Jugovzhodna SLO (3,9 %) 

Posavje (3,3 %)

Jugovzhodna SLO, Posavje (3,2 %)

Goriška (2,7 %)

Pomurje (2,6 %)

Najmanj 
stanovanj 
brez …

Gorenjska (3,4 %)

Osrednja SLO (3,5 %) 

Koroška (4,4 %)

Osrednja SLO (3,6 %) 

Gorenjska (4,3 %)

Obalno-kraška (5,4 %)

Gorenjska (1,7 %) 

Primorsko-notranjska,  Zasavska (1,9 %)

Goriška (2,0 %)

Osrednja SLO (0,8 %) 

Gorenjska (1,3 %)

Obalno-kraška (1,8 %)

Osrednja SLO (1,3 %) 

Gorenjska (1,6 %)

Koroška (1,7 %)

Slovenija 5,7 % stanovanj 6,2 % stanovanj 2,3 % stanovanj 2,2 % stanovanj 2 % stanovanj 

OPREMLJENOST STANOVANJ

Najmanjši delež naseljenih stanovanj brez  ….

Največji delež naseljenih stanovanj brez …

LEGENDA
Najboljša opremljenost stanovanj je na Gorenjskem 
in v Osrednji SLO.
Najslabša pa v Jugovzhodni SLO, Pomurju in Posavju.



OPREMLJENOST STANOVANJ

PREBIVALCI

Občine 
z največjim deležem 
prebivalcev brez centralnega 
ogrevanja: 
• Osilnica (41 %)
• Izola (45 %)
• Kostel (46 %)

z najmanjšim deležem 
prebivalcev brez centralnega 
ogrevanja:
• Velenje (2 %)
• Ravne na Koroškem (3 %)
• Markovci (3 %)

Največ ljudi živi brez centralnega 
ogrevanja na območju 

sredozemskega podnebja.

Velenje je občina, ki ima najmanjši 
delež prebivalcev brez centralnega 
ogrevanjem in posledično najmanj 
prebivalcev živi brez kopalnice.



OPREMLJENOST STANOVANJ

V 40 občinah je delež 
prebivalcev brez 
priklopa na kanalizacijo 
večje ali enako 90 %.

Občine 
z največjim deležem prebivalcev 
brez priklopa na kanalizacijo
• Makole (99 %)
• Sv. Andraž pri SLO Goricah (99 %)
• Gornji Petrovci (99 %)

z najmanjšim deležem prebivalcev 
brez centralnega ogrevanja:
• Trzin (3 %)
• Lukovica (6 %)
• Turnišče (7 %)

Največ ljudi živi brez priklopa na 
kanalizacijo na območju pomurske, 
posavske, jugovzhodne Slovenije in 

primorsko-notranjske regije.

PREBIVALCI



Jugovzhodna SLO, 
Pomurje in Posavje

imajo najslabše 
opremljena stanovanja.

V Sloveniji je 8 
od 10 stanovanj 

naseljenih, 2 
sta nenaseljeni.

Povprečna 
površina 

stanovanja je 
80 m2.

V Posavju je največji odstotek 
(63%) Slovencev brez priklopa 

na javno kanalizacijo. 

V Sloveniji je 
845415 

stanovanj. 

1000 prebivalcev se 
razporedi povprečno 

na 410 stanovanj. 

Prevladujejo 
stanovanja s 
tremi ali več 

sobami (61 %).

Največ se je 
gradilo med leti 

1961 in 1980.

Najstarejših 
stanovanj je največ 

na Primorsko-
notranjskem in 

Goriškem, najmanj 
pa v Osrednji SLO 

in Pomurju.

Najboljša opremljenost 
stanovanj je na Gorenjskem 

in v Osrednji SLO.

Na podeželju so 
prostornejša 
stanovanja.

Osilnica in Kostel sta 
med občinama z 

največjim odstotkom 
prebivalcev brez 

kopalnice in centralnega 
ogrevanja.

Največ prebivalcev 
Slovenije živi v 

lastniških stanovanjih. 
Le 10% Slovencev ima 
stanovanje v najem.

Po deležu 
enosobnih 

stanovanj je na 
prvem mestu 

Zasavje.



• Delež stanovanj na 1000 prebivalcev: 
Stan_tot
Preb_tot

∙ 1000

• Površina stanovanj: 
Pov_tot
Stan_tot

• Delež naseljenih stanovanj: 
Stan_1

Stan_tot

• Delež nenaseljenih stanovanj: 
(Stan_tot-Stan_1)

Stan_tot
• Delež naseljenih:

• Lastniških stanovanj: 
Stan_1_1_1

Stan_1

• Najemniških stanovanj: 
Stan_1_1_2

Stan_1

• Drugo: 
Stan_1_1_3

Stan_1

• Delež nenaseljenih:

• Praznih stanovanj: 
Stan_2_2

(Stan_tot-Stan_1)

• Počitniških stanovanj: 
Stan_2_1

(Stan_tot−Stan_1)

• Delež stanovanj brez:

• Notranjega stranišča: : 
Stan_stran
Stan_tot

• Kopalnice: 
Stan_kopal

Stan_tot

• Kuhinje: 
Stan_kuhin

Stan_tot

• Vode: 
Stan_voda
Stan_tot

• Elektrike: 
Stan_elekt
Stan_tot

• Delež prebivalcev, ki živi brez:

• Centralnega ogrevanja: 
Preb_1_3_4

Preb_tot

• Kanalizacije: 
Preb_1_3_1

Preb_tot

POJASNILO, KAKO SMO PRIDOBILI REZULTATE



• Rezultate smo interpretirali tudi iz posebej narejenih grafov in tabel:


