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CILJI,HIPOTEZE in PRIPOMOČKI

HIPOTEZE

Hipoteza 1) Manj kot 20% vseh družin v Sloveniji 
je enostarševskih.

Hipoteza 2) Več je mater samohranilk kakor 
očetov samohranilcev.

Hipoteza 3) Otroci v enostarševskih družinah 
predstavljajo petino vseh otrok v Sloveniji.

Hipoteza 4) Višješolsko izobrazbo ima več očetov 
samohranilcev kakor mater samohranilk.

Hipoteza 5) V Kopru je več enostarševskih družin 
v primerjavi s celotno Slovenijo.

CILJI

Primerjava števila vseh družin s številom 
enostarševskih družin v Sloveniji.

Primerjava med številom mater samohranilk in 
očetov samohranilcev.

Primerjava med številom vseh otrok v Sloveniji in 
tistih, ki so del enostarševskih družin.

Primerjava stopnje izobrazbe med starši 
enostarševskih družin.

Na koncu bomo kakor ponosne Koprčanke 
pridobljene podatke primerjale z mestom Koper.

 Po konkretnem razmisleku smo se odločile, da bomo v projektni nalogi predstavile enostarševske družine in njihovo 
razsežnost v družbi.  Ta tema nas je pritegnila, saj smo tudi same nekako del te skupnosti, poleg tega pa  menimo, da se je 
število ločitev v zadnjih letih povečalo, s čimer je naraslo tudi število enostarševskih družin. 

 Preden smo se lotili analiziranja podatkov, smo iz svojih mišljenj ustvarili hipoteze, ki se navezujejo na naše domneve o 
izbrani temi.

 Pri delu smo uporabili programa Excel in PowerPoint, seveda pa tudi nam vdani kalkulator Casio.



Število vseh družin v 
Sloveniji 577.544 100%

Število enostarševskih
družin 146.193 25,3%

Število vseh ostalih družin
431.351 74,7%
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Število staršev 
samohranilcev v 

Sloveniji
146.193 100%

Število mater 
samohranilk

117.775 80,6%

Število očetov 
samohranilcev

28.418 19,4%

• Iz grafa razvidno smo ugotovili, da delež 
enostarševskih družin predstavlja kar četrtino vseh 
družin v Sloveniji.

• Rezultati so nam pokazali, da je število mater 
samohranilk v primerjavi s številom očetov 
samohranilcev, občutno večje.



Število vse otrok, ki živijo v družinah v Sloveniji 668.092 100%

Število otrok, ki živijo v enostarševskih družinah 199.141 29,8%

Število otrok v ostalih tipih družin 468.951 70,2%
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ODSTOTEK OTROK V ENOSTARŠEVSKIH DRUŽINAH V 
PRIMERJAVI 
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POVPREČNA STAROST OTROK V 
ENOSTARŠEVSKIH DRUŽINAH V PRIMERJAVI

• Vseh otrok v Sloveniji je 688.092 , od tega pa jih kar 199.141 živi v enostarševskih družinah. Število otrok, ki so del 
enostarševskih družin smo primerjale s številom vseh otrok v Sloveniji in prišle do zaključka, da otroci v enostarševskih 
družinah predstavljajo slabo tretjino vseh otrok v državi. Primerjale smo tudi povprečno starost otrok v ostalih tipih družin
in v enostarševskih družinah ter (kakor je iz grafa razvidno) ugotovile, da je razlika med povprečno starostjo otrok približno 
osem let, pri čemer otroci v enostarševskih družinah predstavljajo starejše. Višjo povprečno starost otrok v enostarševskih 
družinah lahko povežemo s tem, da do ločitev običajno pride, ko otroci že nekoliko odrastejo in se ritem v družinah umiri.



Matere samohranilke Očetje samohranilci

Z vsaj OŠ izobrazbo 29.225 4.781

Z SŠ izobrazbo 54.686 17.571

Z VŠ izobrazbo 33.864 6.066
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• Med seboj smo primerjale izobrazbo staršev samohranilcev in prišle do zanimivih rezultatov. Kakor lahko razberemo iz grafov, 
vidimo, da je mater samohranilk z osnovnošolsko izobrazbo več kakor očetov samohranilcev, medtem ko je očetov 
samohranilcev s srednješolsko izobrazbo kar za 15% več kakor mater samohranilk. Nepričakovano smo pa prišle do ugotovitve, 
da pri višješolski izobrazbi med starši samohranilci, prevladujejo matere.



Število enostarševskih 
družin

Število mater 
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Število otrok v 
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Povprečna starost 
otrok v enostarševskih 

družinah

Slovenija 146.193 117.775 28.418 199.141 23

Koper 4.075 3.228 847 5.438 22,7
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V Sloveniji V Kopru

• Podatke o enostarševskih družinah v Sloveniji smo primerjale s podatki o enostarševskih družinah v Kopru in spoznale, da se 
rezultati med seboj prav bistveno ne razlikujejo,  vendar je vseeno moč razbrati, da je tako delež enostarševskih družin kakor 
otrok, ki so del le-teh nekoliko večji v Kopru.

Graf prikazuje, da je delitev enostarševskih družin v Kopru 
nekoliko drugačna v primerjavi s Slovenijo – razvidno je 

namreč, da je delež očetov samohranilcev v Kopru višji kakor 
delež očetov samohranilcev v Sloveniji, medtem ko je delež 
mater samohranilk v Kopru nekoliko nižji kakor ta isti delež v 

Sloveniji.



Število staršev 
samohranilcev z OŠ 

izobrazbo

Število staršev 
samohranilcev s SŠ 

izobrazbo

Število staršev 
samohranilcev z VŠ 

izobrazbo

Slovenija 34.006 72.257 39.930

Koper 872 2.082 1.121
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PRIMERJAVA IZOBRAZBE STARŠEV 
SAMOHRANILCEV

V Sloveniji V Kopru

• Pri primerjavi izobrazbe staršev 
samohranilcev med Koprom in Slovenijo, 
smo iz rezultatov ugotovile, da  je (četudi 
za le majhen delež) srednješolska ter 
višješolska izobrazba staršev 
samohranilcev višja glede na Slovenijo. 
Delež staršev samohranilcev le z 
osnovnošolsko izobrazbo je v Kopru nižji, 
kar je prav tako spodbudno.



ZAKLJUČKI

 Hipoteza 1) : Manj kot 20% vseh družin v Sloveniji je enostarševskih. – OVRŽENA – 25,3% vseh družin v Sloveniji je 
enostarševskih.

 Hipoteza 2) : Več je mater samohranilk kakor očetov samohranilcev.– VERODOSTOJNA – V Sloveniji je približno 
štirikrat več mater samohranilk kakor očetov samohranilcev.

 Hipoteza 3) : Otroci v enostarševskih družinah predstavljajo petino vseh otrok v Sloveniji.– OVRŽENA – Otroci v 
enostarševskih družinah predstavljajo skoraj tretjino vseh otrok v Sloveniji.

 Hipoteza 4) : Višješolsko izobrazbo ima več očetov samohranilcev kakor mater samohranilk.– OVRŽENA –
Višješolsko izobrazbo ima več mater samohranilk kakor očetov samohranilcev.

 Hipoteza 5) : V Kopru je več enostarševskih družin v primerjavi s celotno Slovenijo.– VERODOSTOJNA – Delež 
enostarševskih družin v primerjavi s številom vseh družin v Kopru je višji kakor tovrstni  delež v celotni Sloveniji.

OVREDNOTENJE 

HIPOTEZ

 Svoje cilje smo že v uvodu jasno predstavile in do zadnje strani naše raziskovalne naloge smo prav vse 
izpolnile. Najpomembnejše rezultate in ugotovitve bomo najbolje predstavile skozi ovrednotenje naših 

začetnih hipotez, saj je bil naš poglavitni cilj prav preverjanje njihove veljavnosti.



IZRAČUNI
1. Računanje procentov s križnim računom

(Druz_tip3 + Druz_tip4) * 100          (Druz_tot – (Druz_tip3 + Druz_tip4)) * 100              Druz_tip3 * 100   

Druz_tot Druz_tot (Druz_tip3+Druz_tip4)

Druz_tip4 * 100               Preb_druz_6 * 100      (Preb_otrok_tot – Preb_druz_6) * 100     Z_druz_33_izb1 * 100

(Druz_tip3+Druz_tip4)           Preb_otrok_tot                            Preb_otrok_tot Druz_tip3

Z_druz_33_izb2 * 100            Z_druz_33_izb3 * 100       M_druz_44_izb1 * 100       M_druz_44_izb2 * 100

Druz_tip3                                   Druz_tip3 Druz_tip4                                Druz_tip4

M_druz_44_izb3 * 100

Druz_tip4

2. Računanje povprečij

Preb_druz_4_star + Preb_druz_5_star

2


