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• Ker je Slovenija geografsko zelo raznolika 
dežela, je bil glavni cilj našega raziskovanja, 
ugotoviti kakšne so razlike med družinami z 
otroki v statističnih regijah, zato smo 
raziskale: 
• kakšna je razporeditev tipov družin po 

statističnih regijah in kolikšen je delež družin z 
otroki

• kakšna je struktura družin glede na število otrok

• kakšen je delež otrok v različnih tipih družin

• do katere starosti otroci živijo pri starših

• kakšno izobrazbo imajo starši v enostarševskih in 
dvostarševskih družinah z otroki

• Vse podatke smo najprej združile na 
statistične regije (v nadaljevanju regije).

• Z ustreznim programskim orodjem smo 
naredile potrebne izračune in izdelale 
grafikone ter druge grafične prikaze po 
statističnih regijah.

• Pri tem smo vsebinsko sledile zastavljenim 
ciljem.

• Uporabljena orodja:
• Excel

• PowerPoint

• 3D slikar

CILJI NAČIN DELA



TIPI DRUŽIN V SLOVENIJI IN PO REGIJAH
V Sloveniji je 577.544 družin, ki so dokaj enakomerno razporejene po vseh regijah. Od vseh družin jih ima 74 % otroke. Delež družin z otroki nad slovenskim
povprečjem imajo Osrednjeslovenska in Gorenjska regija ter regija Jugovzhodna Slovenija, medtem ko je delež družin z otroki v Savinjski regiji enak slovenskemu
povprečju. V ostalih regijah je delež družin z otroki pod slovenskim povprečjem.
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DELEŽ TIPOV DRUŽIN PO REGIJAH

LEGENDA:

Spodnji prikazi kažejo delež zastopanosti vseh tipov družin v Sloveniji. Pri dvostarševskih družinah 
so posebej prikazani deleži poročenih in neporočenih parov, pri enostarševskih pa je prikazan delež 
družin po spolu staršev.  Pri enostarševskih družinah močno izstopajo samske matere z otroki.

LEGENDA
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Povprečno število otrok v eno- ali dvostarševskih družinah se v Sloveniji giblje med 1,3 in 1,8 otroka na družino. Pri tem ni bistvenih razlik
med mestnimi občinami oz. občinami z največjim številom prebivalcev regiji in preostalimi deli regij. Iz tega sklepamo, da kraj bivanja ne
vpliva bistveno na odločitev o številu otrok v družini.

RAZLIKE MED MESTNIMI IN PODEŽELSKIMI OBČINAMI V REGIJAH
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Chart Title

povprečno št. otrok v dvostarševski družini v mestni občini ali občini z največjim št. preb. v regiji

povprečno št. otrok v enostarševski družini v mestni občini ali občini z največjim št. preb. v regiji

povprečno št. otrok v dvostarševski družini v preostalem delu regije

povprečno št. otrok v enostarševski družini v preostalem delu regije
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STRUKTURA DRUŽIN V SLOVENIJI GLEDE NA ŠTEVILO OTROK
V Sloveniji ima več kot polovica družin z otroki  (54,8 % ali 234.140) 

le enega otroka, 36,3 % (155.265) dva otroka, 7,4 % (31.496) po tri 
otroke in 1,6 % (6639) družin 4 otroke ali več.

OBČINE Z NAJVEČJIM DELEŽEM DRUŽIN PO ŠTEVILU OTROK GLEDE NA VSE DRUŽINE Z OTROKI
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DELEŽ OTROK, KI ŽIVIJO V DRUŽINI, PO STAROSTNIH SKUPINAH
Pomurska regija ima najmanjši delež otrok do 24 let (64,77 %) in
največji delež otrok starejših od 25 let (35,23 %), ki živijo v
družinah (zelena barva na karti). Osrednjeslovenska regija pa ima
najvišji delež otrok do 24 let (72,94 %) in hkrati najmanjši delež
otrok starejših od 25 let (27,06 %), ki živijo v družinah (rdeča barva
na karti). Tortni grafikoni na karti ilustrirajo delež otrok, ki živijo v
družinah, po starostnih skupinah za vsako regijo.
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DELEŽ OTROK, KI ŽIVIJO V DRUŽINAH, V DVEH STAROSTNIH 
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 0-24 let nad 25 let

LEGENDA:

DELEŽ OTROK, KI ŽIVIJO V DRUŽINAH, PO 
STAROSTNIH SKUPINAH 

Starostna skupina otrok 0 do 14 let 15 do 24 let 25 do 34 let 35 do 49 let 50 ali več let

Gibanje deleža  otrok, ki živijo 
v družinah po starostnih 
skupinah v regijah ( v %)

41,55 - 48,15 21,85 - 25,17 15,42 - 18,30 9,04 - 13,13 2,58 - 3,80

Skupno število otrok v 
starostni skupini v Sloveniji

307.064 161.920 109.839 68.859 20.410

Deleži otrok v posamezni starostni skupini so med regijami podobni, kar kaže 
na to, da med njimi ni velikih razlik.



IZOBRAZBA STARŠEV
V DVOSTARŠEVSKIH DRUŽINAH V ENOSTARŠEVSKIH DRUŽINAH
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LEGENDA:

Velja za oba tipa družin:

eden OŠ ali manj, drugi 
SŠ in obratno

eden VŠ ali VSŠ, drugi SŠ 
in obratno

eden OŠ ali manj, drugi VŠ 
ali VSŠ in obratno

Velja za dvostarševske družine:
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29 %

46 %
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62 %
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Razlike v izobrazbi staršev med eno- in dvostarševskimi
družinami niso velike. Pri obeh ima večina staršev vsaj
srednješolsko izobrazbo, samo osnovnošolsko ali manj pa
imajo le redki. Delež takšnih je pri enostarševskih družinah
višji. To kaže na splošno zelo dobro izobraženost staršev. Iz
podatkov pa ne moremo sklepati na povezavo med
izobrazbo staršev in številom otrok v družini (ti podatki niso
bili na razpolago).



ZAKLJUČKI 
• Rezultati izdelanih analiz so pokazali, da med regijami po zastopanosti  tipov družin in po deležu otrok, ki živijo v družinah, ni velikih 

razlik. Tudi podatek o otrocih starih nad 25 let, ki še vedno živijo v družinah ne kaže velikih razlik med regijami. Delež teh otrok se v 
regijah giblje med 27,06 % (Osrednjeslovenska regija) in 35,23 % (Pomurska regija).  Delež teh otrok je dokaj visok, saj gre za 
starostno skupino po zaključenem šolanju, za katere bi pričakovali, da ne živijo več pri starših, temveč si ustvarijo svojo družino ali 
vsaj gospodinjstvo. 

• Povprečno število otrok, ki živijo v eno- in dvostarševskih družinah je povsod v Sloveniji nižje od 2, kar kaže na prenizko rodnost, ki 
ne zadošča niti za naravno ohranjanje števila prebivalcev. Rezultati so pokazali, da tudi razlike med mestnimi oz. občinami z
največjim številom prebivalcev v regiji in ostalimi občinami v regiji niso bistvene. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo treba podatke 
analizirati še bolj podrobno in preveriti ali morda obstajajo razlike v številu otrok, ki živijo v družinah med mestnimi in ostalimi 
naselji. 

• V dvostarševskih družinah prevladujejo izobraženi starši, kjer imata oba starša dokončano najmanj srednjo, lahko pa tudi višjo ali 
visoko šolo (76 %). Tudi pri enostarševskih družinah je delež izobraženih visok, najmanj dokončano srednjo šolo ima 75 % žensk in 
83 % moških. Za nadaljnje raziskovanje predlagamo dodaten niz podatkov o številu otrok v družinah glede na izobrazbo staršev. Tako 
bi lahko ugotovili ali obstaja povezava med izobrazbo staršev (še posebej v dvostarševskih družinah) in številom otrok v družini.

• Iz statističnih podatkov smo veliko izvedele o družinah v Sloveniji. Nekateri podatki, ki smo jih izračunale, so bili pričakovani, 
medtem ko so bile druge vrednosti presenetljivo nizke ali visoke (npr. 2 % delež družin, kjer ima eden OŠ ali manj, drugi pa VŠ ali 
VSŠ).

• Rezultati bi bili še bolj zanimivi, če bi imeli na razpolago tudi podatke v časovni vrsti (za različna leta), saj bi lahko pokazale tudi 
trende skozi daljše časovno  obdobje. 



DODATNA POJASNILA O IZRAČUNIH IN PRIKAZANIH REZULTATIH
• Delež družin z otroki smo izračunale za vsako regijo posebej in za celo Slovenijo skupaj. Rezultat smo dobile tako, da smo 

število vseh družin z otroki delile s številom vseh družin, le da smo v prvem primeru upoštevale podatke posameznih regij, v 
drugem primeru pa podatke za celo Slovenijo skupaj. Rezultate posameznih regij smo prikazale na karti z intervalom 1,5 %.

• Prav tako smo tudi delež posameznega tipa družine računale za vsako regijo posebej in za celotno Slovenijo skupaj. To smo 
naredile tako, da smo število družin določenega tipa delile s številom vseh družin, pri tem pa smo v prvem primeru spet 
upoštevale podatke za vsako regijo posebej, v drugem pa za celo Slovenijo. 

• Povprečno število otrok v dvostarševskih družinah smo izračunale posebej za vse mestne občine (v tistih regijah, ki imajo 
več kot eno mestno občino, smo istovrstne podatke mestnih občin sešteli, da smo potem podatke lažje prikazali na 
grafikonih) oziroma za občine z največjim številom prebivalcev v določeni regiji (vzele smo jih za tiste regije, ki nimajo 
mestnih občin zato, da smo v vsaki regiji lahko primerjali podeželje z mestom) in za regije, v katerih smo odštele njihove 
mestne občine oziroma občino z največjim številom prebivalcev v regiji. Na ta način smo lahko prikazale razliko med 
mestom in podeželjem v posamezni regiji. Rezultat smo dobile tako, da smo število otrok v dvostarševskih družinah delile s 
številom vseh dvostarševskih družin (to smo izračunale tako, da smo seštele poročene in neporočene pare z otroki). Po 
enakem postopku smo računale povprečno število otrok v enostarševskih družinah, le da smo tukaj število vseh otrok v 
enostarševskih družinah delile s številom vseh enostarševskih družin (to smo izračunale tako, da smo seštele matere in 
očete z otroki). Tudi tukaj smo mestne občine oziroma občine z največjim številom prebivalcev v regiji na karti zaradi boljše
preglednosti označile le s številkami: Murska Sobota-80, Maribor-70, Ptuj-96, Slovenj Gradec-112, Celje-11, Velenje-133, 
Zagorje ob Savi-142, Krško-54, Novo mesto-85, Ljubljana-61, Kranj-52, Postojna-94, Nova Gorica-84, Koper-50.



• Občine z največjim deležem družin po številu otrok smo najprej izračunale glede na vse družine, nato pa še samo na družine z 
otroki. V prvem primeru smo rezultat dobile tako, da smo število družin z 1, 2, 3 in 4 ali več otroki delile s številom vseh družin, v 
drugem primeru pa smo te podatke delile s številom vseh družin z otroki. Seveda smo te podatke izračunale za vsako občino posebej 
in poiskale tri občine z najvišjimi deleži družin z otroki (za vsak primer posebej). Od tega smo prvi primer prikazale na karti, kjer smo 
občine zaradi boljše preglednosti označile s številkami, tu pa podajamo še njihova imena: Kostel-165, Mežica-74, Črna na Koroškem-
16, Šalovci-33, Gornji Petrovci-31, Hodoš-161, Trnovska vas-185, Žužemberk-193, Moravče-77, Gorenja vas – Poljane-27, Dobrepolje-
20, Železniki-146, Jezersko-163. Za realnejšo sliko je bilo treba izračunati tudi občine z največjim deležem družin brez otrok. To smo 
izračunale tako, da smo število družin brez otrok delile s številom vseh družin.

• Izračunale smo tudi delež družin po številu otrok glede na vse družine z otroki za celo Slovenijo skupaj, po istem postopku kot je 
opisano zgoraj, le da smo vzele podatke za Slovenijo, in ne za vsako občino posebej.

• Delež otrok, ki živijo v družini, po starostnih skupinah, smo izračunale po regijah tako, da smo število otrok določene starostne 
skupine, ki živijo v družinah, delile s številom vseh otrok, ki živijo v družinah. Izračunale smo tudi delež otrok, ki živijo v družinah, v 
dveh starostnih skupinah, kar smo storile na popolnoma enak način, le da smo prej seštele število otrok v prvih dveh starostnih 
skupinah, in pa vse otroke v ostalih starostnih skupinah. Tako smo dobile dve starostni skupini: od 0 do 24 let ter od 25 let naprej. Za 
tako razdelitev smo se odločile, ker se za otroke do štiriindvajsetega leta starosti lahko sklepa, da se še šolajo, za tiste, ki pa so že 
starejši od petindvajset let pa, da so že zaposleni.

• Delež družin z določeno stopnjo izobrazbe staršev v eno- in dvostarševskih družinah smo računale s podatki za celo Slovenijo 
skupaj. V prvem primeru smo število družin v kateri imata starša izobrazbo enake ali različne stopnje delile z vsemi dvostarševskimi
družinami, v drugem primeru pa smo ženske in moške gledale posebej. Tako smo število družin v kateri ima moški ali ženska 
določeno stopnjo izobrazbe delile s številom vseh moških ali žensk, ki živijo v enostarševskih družinah, in so samski starši.


