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Načini dela
• Microsoft Excel: zbiranje in 

analiza podatkov, oblikovanje 
raznovrstnih grafov,

• PowerPoint: oblikovanje 
prezentacije,

• Uporaba spletne strani 
https://www.datawrapper.de/
za oblikovanje zemljevidov 
Slovenije (na drsnici 4 in 6).

Cilj 
• Preveriti dane hipoteze in 

podrobno analizirati izbrane 
podatke.

Hipoteze

1. Enostarševske družine 
predstavljajo manj kot 30% 
vseh družin v Sloveniji.

2. Prevladujejo enostarševske 
družine z materjo.

3. V razvitejših regijah je delež 
enostarševskih družin višji, 
povsod pa močno 
prevladujejo enostarševske 
družine z materjo.

4. Starši v enostarševskih 
družinah so bolj izobraženi 
kot tisti v zakonski ali 
zunajzakonski zvezi.

5. V mestnih občinah je višja 
izobrazba, višji pa je tudi 
delež enostarševskih družin.

6. V razvitejših regijah je 
izobrazba višja.

https://www.datawrapper.de/
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• Zaradi nazornejšega 
prikaza smo vse podatke 
pretvorile v odstotke.

• Iz tortnega diagrama 
lahko razberemo, da ima 
74% družin v Sloveniji 
otroke, medtem ko jih je 
26% brez otrok. Največ 
družin z otroki ima 
poročene starše, najmanj 
pa je zunajzakonskih 
partnerjev brez otrok. 

• Iz grafa je razvidno, da je 
v Sloveniji 25% 
enostarševskih družin. Ta 
delež se nam zdi dokaj 
visok, vendar smo to 
pričakovale.

• Kot pričakovano je delež 
enostarševskih družin z 
materjo višji, na kar 
zagotovo vpliva več 
različnih  dejavnikov.
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• Kot pričakovano je v večjih in 
pomembnejših občinah delež 
enostarševskih družin višji kot drugod. 

• Visok delež enostarševskih družin pa je 
tudi na območju Julijskih Alp.

• Presenetljivo visok delež enostarševskih 
družin je v zelo majhni in obrobni 
občini Osilnica, ki znaša kar 44%.

• Iz zemljevida je dobro razvidno, da se delež 
enostarševskih družin po regijah ne razlikuje veliko. Če 
dobro pogledamo lahko pridemo do zaključka, da je ta 
nekoliko višji v bolj razvitih regijah.

• Po regijah ni večjih razlik v sestavi enostarševskih 
družin, povsod matere z otroki predstavljajo več kot ¾. 
Najvišji delež samohranilk je v pomurski regiji (83%), 
najnižji pa na JV Slovenije (78%).

enostarševske družine z materjo

enostarševske družine z očetom



Izobrazba
• Iz obeh kolobarnih grafikonov 

lahko razberemo, da je najbolj 
zastopana srednješolska, 
najmanj pa osnovnošolska 
izobrazba.

• Pri primerjavi teh grafikonov 
lahko ugotovimo, da je delež 
staršev samohranilcev z višje-
ali visokošolsko in srednješolsko 
izobrazbo nižji, njihov delež z 
osnovnošolsko izobrazbo pa višji. 
Iz tega sklepamo, da so starši v 
enostarševskih družinah 
povprečno manj izobraženi, kar 
pa potrjuje tudi spodnji črtni 
diagram.

• Iz črtnega diagrama je 
razvidno, da pri osnovnošolski in 
višje- ali visokošolski izobrazbi 
prevladujejo ženske, pri 
srednješolski pa moški. 
Zanimivo je tudi dejstvo, da to 
razmerje ostaja enako ne glede 
na vrsto družine z otoki. 
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Izobrazba glede na 
mestne in podeželske 

občine
• V Sloveniji je 11 mestnih občin, zanimalo 

nas je ali je izobrazbena sestava in delež 
enostarševskih družin v njih enak kot v 
podeželskih.

• Notranji kolobar predstavlja podatke za 
podeželske, zunanji pa za mestne občine.

• Z različnimi barvami smo označile 
različne statistične regije, izvzele pa smo 
regije v katerih ni mestnih občin. 

• Iz obeh grafikonov je dobro razvidna višja 
izobrazba v mestnih občinah, iz spodnjega 
zemljevida pa, da je v mestnih občinah 
praviloma več enostarševskih družin, 
vendar pa tega ne moramo posplošiti na 
vse regije. 

• Največje razlike v deležu enostarševskih 
družin med mestnimi in podeželskimi 
občinami lahko opazimo v pomurski,       
podravski in osrednjeslovenski regiji. 

• Zanimivo pa je dejstvo, da je edino v 
obalno-kraški regiji delež     
enostarševskih družin v mestni        
občini manjši kot v podeželskih.
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PRIMERJAVA ENOSTARŠEVSKIH DRUŽIN PO REGIJAH, SPOLU IN IZOBRAZBI

• Iz stolpičnega diagrama je razvidno, da je v vseh regijah podobna izobrazbena sestava enostarševskih družin.

• V razvitejših regijah pa vseeno lahko vidimo višji odstotek višje- ali visokošolske izobrazbe, tako pri moških kot pri 
ženskah. Najnižji odstotek višje- ali visokošolsko izobrazbo pa najdemo v pomurski regiji, ki je med najmanj 
razvitimi regijami.

• Spet pa lahko potrdimo, da pri osnovnošolski in višje- ali visokošolski izobrazbi prevladujejo ženske, pri 
srednješolski pa moški, kar pa ni odvisno od statistične regije.
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Vrednotenje hipotez
• H1: Hipotezo smo na podlagi tortnega 

diagrama iz drsnice 3 potrdile.

• H2: Tudi to hipotezo smo potrdile na podlagi 
tortnega diagrama iz drsnice 3.

• H3: Kljub majhnim razlikam v deležu 
enostarševskih družin med regijami, pa lahko 
opazimo višje deleže enostarševskih družin v 
razvitejših regijah. V celotni Sloveniji močno 
prevladujejo samohranilke, tako da lahko 
tudi to hipotezo potrdimo (na osnovi 
zemljevida Slovenije iz drsnice 4). 

• H4: Na osnovi grafikonov iz drsnici 5 smo 
hipotezo ovrgle.

• H5: Na podlagi grafov iz drsnice 6 smo 
hipotezo potrdile. 

• H6: Iz stolpčnega diagrama lahko vidimo 
višjo izobrazbo v razvitejših regijah 
(osrednjeslovenska) in nižjo v manj razvitih 
regijah (pomurska), kar potrjuje našo 
hipotezo.

Zaključki

• Že pri prvem pregledu podatkov 
so v nas vzbudili pozornost ravno 
izbrani podatki.

• Najbolj pričakovan podatek je bil 
podatek o deležu in sestavi 
enostarševskih družin, moramo 
pa priznati, da so nas presenetili 
podatki o izobrazbi. Kot je 
razvidno iz hipotez smo 
pričakovale višjo izobrazbo 
staršev v enostarševskih 
družinah, kot tistih v zakonski 
ali zunajzakonski zvezi.

• V procesu izdelave naloge smo 
pridobile veliko novega znanja in 
neprecenljivih izkušenj za katere 
smo neizmerno hvaležne. 



1. Družine v Sloveniji
• Prvi tortni diagram smo naredile z uporabo podatkov Druz_tip1, Druz_tip2, seštevek Druz_tip3 in 

Druz_tip4 (funkcija SUM v Excelu), Druz_tip5 in Druz_tip6 za Slovenijo, le-te smo nato s 
procentnim računom (uporabile smo Excel) pretvorile v odstotke ter jih vstavile v diagram.

• V drugem tortnem diagramu pa smo delež dobljenih enostarševskih družin razdelile na 
enostarševske družine z materjo ter enostarševske družine z očetom (uporabile smo podatka 
Druz_tip3, Druz_tip4). Dobljene podatke smo ponovno vstavile v diagram.

2. Razporeditev enostarševskih družin
• Za izdelavo obeh zemljevidov smo uporabile datawrapper.
• Prvi zemljevid Slovenije prikazuje procentualni delež enostarševskih družin za vsako regijo. Tega smo 

izračunale tako, da smo seštele (funkcija SUM v Excelu) vse enostarševske družine v posamezni regiji 
(Druz_tip3+Druz_tip4)in to delile s številom vseh družin v posamezni regiji (Druz_tot), za te izračune 
smo spet uporabile Excel, znotraj vsake regije pa je nato tortni diagram, ki prikazuje odstotek 
očetov ter mater z otroki. Za te tortne diagrame smo uporabile podatka Druz_tip3, Druz_tip4.

• Drugi zemljevid Slovenije pa prikazuje delež enostarševskih družin po občinah, za kar smo ponovno 
uporabile podatke Druz_tip3, Druz_tip4 in Druz_tot.

3. Izobrazba
• Za prvi kolobarni grafikon smo uporabile podatke M_druz_44_tot, M_druz_44_izb1, 

M_druz_44_izb2, M_druz_44_izb3, Z_druz_33_tot, Z_druz_33_izb1, Z_druz_33_izb2, 
Z_druz_33_izb3.

• Za drugi kolobarna grafikona smo uporabile podatke M_druz_2_tot, M_druz_2_izb1, M_druz__2_izb2,  
M_druz__2_izb3, Z_druz__2_tot, Z_druz__2_izb1, Z_druz__2_izb2, Z_druz__2_izb3

• Pri teh grafikonih podatkov nismo želele ločiti glede na spol, zato smo jih seštele glede na tip 
izobrazbe in jih pretvorile v odstotke (s pomočjo Excela).

• Za črtni diagram smo uporabile enake podatke, vendar smo jih ločile glede na spol.

Izračuni:



Izračuni:
4. Izobrazba glede na mestne in podeželske občine

• Za prvi kolobar smo uporabile podatke M_druz_2_tot, M_druz_2_izb1, M_druz__2_izb2,  
M_druz__2_izb3, Z_druz__2_tot, Z_druz__2_izb1, Z_druz__2_izb2, Z_druz__2_izb3. Občine smo 
ločile na podeželske in mestne ter podatke seštele (funkcija SUM v Excelu), izračunale deleže in 
jih pretvorile v odstotke. 

• Za drugi kolobar smo uporabile podatke M_druz_44_tot, M_druz_44_izb1, M_druz_44_izb2, 
M_druz_44_izb3, Z_druz_33_tot, Z_druz_33_izb1, Z_druz_33_izb2, Z_druz_33_izb3. Občine smo 
ločile na podeželske in mestne ter podatke seštele, izračunale deleže in jih pretvorile v odstotke 
(s pomočjo formul v Excelu).

• Z datawrapper-jem smo z različnimi barvami na zemljevidu Slovenije obarvale regije, v 
katerih se nahajajo mestne občine in te tudi zapisale. Z Excelom smo oblikovale stolpčne 
diagrame, v katerih smo uporabile podatke Druz_tip3, Druz_tip4 in Druz_tot. Seštele smo vse 
enostarševske družine v mestnih oz. podeželskih občinah s funkcijo SUM in delile s številom vseh 
družin v mestnih oz. podeželskih občinah, pretvorile v odstotke ter naredile graf.

5. Primerjava izobrazbe enostarševskih družin po spolu in regijah
• Za stolpčni diagram smo uporabile podatke M_druz_44_tot, M_druz_44_izb1, M_druz_44_izb2, 

M_druz_44_izb3, Z_druz_33_tot, Z_druz_33_izb1, Z_druz_33_izb2, Z_druz_33_izb3. Seštele          
smo podatke občin, ki spadajo v enako regijo in jih z procentnim računom smo jih pretvorile           
v odstotke ter jih vstavile v stolpčni diagram (uporaba Excela).


