
Skupina: LTL
Šola: Šolski center Novo mesto 
Srednja zdravstvena in kemijska šola
Regija: Jugovzhodna
Kategorija: A



Cilji in analize podatkov
Kot prebivalke jugovzhodne statistične regije smo se odločile, da si bomo podrobneje 

ogledale našo regijo, kjer bomo primerjale občino z največ prebivalci (občina Novo 
mesto) z občino z najmanj prebivalci (občina Osilnica).

Cilji

• Ugotoviti, koliko je nenaseljenih stanovanj 
v Sloveniji po regijah v letu 2015.

• Ugotoviti, koliko je počitniških in koliko 
praznih stanovanj glede na vsa 
stanovanja. 

• Ugotoviti, ali je večja površina 
nenaseljenih počitniških ali nenaseljenih 
praznih stanovanj.

• Primerjati število nenaseljenih praznih 
stanovanj na 1000 prebivalcev v največji in 
najmanjši občini v jugovzhodni regiji.

Hipoteze

• H1: pričakujemo, da bo nenaseljenost 
stanovanj med regijami neenakomerna.

• H2: pričakujemo, da bo večje število 
nenaseljenih počitniških stanovanj kot 
nenaseljenih praznih stanovanj.

• H3: pričakujemo, da bo manjša površina 
nenaseljenih počitniških stanovanj kot 
nenaseljenih praznih stanovanj.

• H4: pričakujemo, da bo v občini  Novo mesto 
in občini Osilnici  manjše število nenaseljenih 
počitniških stanovanja kot nenaseljenih 
praznih stanovanj.

• H5: v občini Osilnici bo več nenaseljenih 
praznih stanovanj na 1000 prebivalcev kot v 
občini Novo mesto zaradi delovne migracije.



Način dela:

METODE DELA:

 Izbor in obdelava podatkov

 Razvrščanje podatkov

 Analiziranje podatkov

Ime regije/občine
nenaseljena počitniška 

stanovanja

nenaseljena prazna 

stanovanja
št. prebivalcev

JUGOVZHODNA SLOVENIJA 2323 11461 142373

OBČINA NOVO MESTO 191 2164 36371

OBČINA OSILNICA 23 83 374

ORODJA:
 Excel

 PowerPoint

Nenaseljena stanovanja delimo na prazna in 
počitniška stanovanja.

št. vseh 
stan.

št. naseljenih 
stan.

št. nenaseljena 
stan.

Površina 
naseljenih 

stanovanj m2

Površina 
počitniških 

stanovanj m2

Površina 
praznih 

stanovanj m2

SLOVENIJA 845415 674463 170952 679747841 10154141 100976161

POMURSKA 47910 37467 10443 4142364 57972 664716

PODRAVSKA 136672 109263 27409 10707684 106886 1633743

KOROŠKA 26658 22375 4283 2278473 30129 256858

SAVINJSKA 100362 81594 18768 7980477 102229 1119370

ZASAVSKA 23875 19876 3999 1749445 23568 218309

POSAVSKA 31638 23977 7661 2586137 58286 440226
JUGOVZHODNA

SLOVENIJA
56932 43148 13784 4759092 116555 777659

OSREDNJESLOVENSKA 214731 175896 38835 16641714 120919 2314114

GORENJSKA 79065 64803 14262 6738124 163746 775326
PRIMORSKO-
NOTRANJSKA

22108 17311 4797 1885035 27750 327131

GORIŠKA 50550 39334 11216 4336356 87461 710438

OBALNO-KRAŠKA 54914 39419 15495 4169885 119924 859746



Nenaseljenost stanovanj

• Temnejša barva predstavlja večjo nenaseljenost v regiji, svetlejša barva pa manjšo nenaseljenost.
• Največ nenaseljenih stanovanj je v obalno-kraški regiji (28,22 % vseh stanovanj v regiji), 

najmanj pa v koroški regiji (16,07 %)
• Nenaseljenost po regijah je neenakomerna, vendar deleži po regijah bistveno ne odstopajo od deleža 

nenaseljenih stanovanj po celotni Sloveniji. 
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Nenaseljena (počitniška, prazna) stanovanja po 
regijah

• V Sloveniji je več nenaseljenih praznih stanovanj kot pa nenaseljenih počitniških stanovanj.
• V Sloveniji je 17,82 % nenaseljenih praznih stanovanj in 2,40 % nenaseljenih počitniških stanovanj glede na 

vsa stanovanja.
• Največji delež nenaseljenih praznih stanovanj ima obalno-kraška regija (23,92 %), najmanjši delež pa 

koroška regija (13,62 %).
• Največji delež nenaseljenih počitniških stanovanj ima obalno-kraška regija (4,30 %), najmanjši pa 

osrednjeslovenska regija (1,17 %).

2,40% 2,17% 1,64%
2,44% 2,10% 2,00%

3,73% 4,08%

1,17%

4,26%

1,96%
3,09%

4,30%

17,82%

19,62%
18,41%

13,62%

16,60%

14,75%

20,49% 20,13%

16,92%

13,78%

19,74% 19,10%

23,92%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

% počitniška stan.

% prazna stan.



Površina nenaseljenih stanovanj glede na vsa 
stanovanja v regijah

• Površina vseh nenaseljenih praznih stanovanj v obalno-kraški regiji predstavlja kar 20,62 % 
površine vseh stanovanj v regiji, medtem ko površina vseh praznih stanovanji v koroški regiji 
predstavlja le 11,27 % površine vseh stanovanj.

• Največji delež površine nenaseljenih počitniških stanovanj  ima obalno-kraška regija (2,88 %), 
najmanj pa osrednjeslovenska regija (0,73%).

• Največjo razliko med deležem površine nenaseljenih praznih in počitniških stanovanj glede na 
površino vseh stanovanj v Sloveniji ima obalno -kraška regija (17,74 odstotne točke v prid 
nenaseljenih praznih stanovanj) in najmanjšo gorenjska regija (9,08 odstotne točke v prid 
nenaseljenih praznih stanovanj).
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Nenaseljenost stanovanj v občinah Novo mesto in 
Osilnica v primerjavi s celotno jugovzhodno regijo

• Največ prebivalcev v jugovzhodni regiji ima občina Novo mesto (36371), najmanj prebivalcev v tej regiji pa 
ima občina Osilnica (374).

• Podobno kot v drugih regijah je tudi v jugovzhodni regiji ter v občinah Novo mesto in Osilnica več 
nenaseljenih praznih stanovanj kot nenaseljenih počitniških stanovanj.

• V občini Novo mesto je manj nenaseljenih praznih stanovanj na 1000 prebivalcev kot v občini Osilnica.

Jugovzhodna regija

13784 nenaseljenih stanovanj

2323 počitniških stan. (16,85 %)

11461 praznih stan. (83,15 %)

občina Novo mesto

2355 nenaseljenih stanovanj

191 počitniških stan. (8,11 %)

2164 praznih stan. (91,89 %)

občina Osilnica
106 nenaseljenih stanovanj

23 počitniških stan. (21,70 %)

83 praznih stan. (78,30 %)
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Zaključek

Na osnovi naše analize smo prišle do naslednjega zaključka:

• H1: nenaseljenost stanovanj v regijah je neenakomerna⇒ sprejmemo

• H2: večje je število nenaseljenih počitniških stanovanj kot nenaseljenih 
praznih stanovanj ⇒ ovržemo

• H3:  manjša je površina nenaseljenih počitniških stanovanj kot nenaseljenih 
praznih stanovanj ⇒ sprejmemo

• H4: v občinah Novo mesto in Osilnica je manjše število nenaseljenih 
počitniških stanovanj kot nenaseljenih praznih stanovanj ⇒ sprejmemo

• H5: v občini Osilnica je več nenaseljenih praznih stanovanj na 1000 
prebivalcev kot v občini Novo mesto ⇒ sprejmemo

Na podlagi danih podatkov ni bilo možno narediti bolj podrobne analize. 

Za le-to bi bilo potrebno upoštevati tudi plačo, zaposlitveno piramido, delovne 
migracije itd.



Postopki za izračune
Nenaseljenost stanovanj:

• V Excelu smo s funkcijo SUM seštele osnovne podatke in sicer število nenaseljenih praznih, 
nenaseljenih počitniških stanovanj, število vseh nenaseljenih stanovanj (ki je enako vsoti praznih in 
počitniških stanovanj) in število vseh stanovanj za vsako regijo.

• Ko smo imele podane osnovne podatke smo skupaj seštele nenaseljena prazna in nenaseljena 
počitniška stanovanja v vsaki regiji in tako pridobile število nenaseljenih stanovanj.

• Podatke nenaseljenih stanovanj v regijah smo pretvorile v deleže: število nenaseljenih stanovanj 
smo delile s številom vseh stanovanj za vsako regijo posebej. Deleže smo nato spremenile še v 
odstotke.

Nenaseljena (prazna, počitniška) stanovanja po regijah:

• Za izračun deleža počitniških in praznih stanovanj smo število počitniških stanovanj delile s številom 
vseh stanovanj in pretvorile v odstotke. Enako smo naredile pri številu praznih stanovanjih.

Površina nenaseljenih stanovanj glede na vsa stanovanja v regijah:

• V Excelu smo s funkcijo SUM seštele osnovne podatke: skupno površino stanovanj, površino 
počitniških stanovanj in površino praznih stanovanj za vsako regijo posebej.

• Za izračun deležev počitniških stanovanj smo površino počitniških stanovanj delile s površino vseh 
stanovanj po posameznih regijah. Enako smo naredile pri površini praznih stanovanjih.

Nenaseljenost stanovanj v občinah Novo mesto in Osilnica v primerjavi s celotno 
jugovzhodno regijo:

• Delež nenaseljenih praznih in počitniških stanovanj smo dobile tako, da smo seštevek nenaseljenih 
praznih stanovanj oz. seštevek počitniških stanovanj delile s seštevkom vseh stanovanj, njihove 
deleže smo pretvorile v odstotke.



• Za občini Novo mesto in Osilnica smo s funkcijo SUM seštele nenaseljena stanovanja. Za obe občini smo 
število praznih stanovanj delile s številom vseh stanovanj in deleže spremenile v odstotke. Enako smo 
naredile s številom počitniških stanovanj.

• Število nenaseljenih praznih stanovanj/1000 prebivalcev smo dobile tako, da smo število vseh 
nenaseljenih stanovanj v posamezni občini oz. regiji delile s številom prebivalcev v tej občini oz. regiji in 
pomnožile s 1000. Podoben izračun smo naredile za število nenaseljenih počitniških stanovanj/1000 
prebivalcev.


