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CILJI IN HIPOTEZE 
 

CILJI:  

Naši cilji pri izdelavi analize so preveriti in potrditi oz. zavreči naše v naprej postavljene 
hipoteze. Pogledali si bomo 6 različnih tipov družin ter katerih je največ. Iz celega niza 
podatkov bomo med seboj primerjali poročene in neporočene pare, ki imajo oz. nimajo otrok, 
in jih med seboj primerjali po stopnji izobrazbe: osnovnošolska (v nadaljevanju tudi OŠ), 
srednješolska (v nadaljevanju tudi SŠ) in višješolska (v nadaljevanju tudi VŠ). Izobrazbo bomo 
nato primerjali med 3 različne slovenske regije.  

 

HIPOTEZE:  

1. Pari z VŠ izobrazbo imajo otroke v več primerih kot pari z OŠ izobrazbo.  

2. V osrednjeslovenski statistični regiji je več partnerjev oz. partnerk z VŠ in manj z OŠ 
izobrazbo od najbolj zahodne (goriške) in najbolj vzhodne (pomurske) slovenske statistične 
regije. 

3. Med vsemi slovenskimi statističnimi regijami je najbolj izobražena Osrednjaslovenska. 

4. Najbolj pogost tip družine je zakonski par z otroci.  

 
 

 



NAČINI DELA 

Za opravljanje analize in prikaz podatkov bomo uporabljali : 

• program Microsoft Excel: za zbiranje podatkov, uporaba Excelovih funkcij za 
računanje, oblikovanje različnih grafov; 

• program Microsoft PowerPoint: za oblikovanje predstavitve oz. analize, oblikovanje 
določenih podatkov; 

• program Slikar: za oblikovanje zemljevida z tremi označenimi slovenskimi 
statističnimi regijami. 



Zakonski par 
brez otrok 

23% 

Zakonski par z 
otroki 
38% 

Mati z otroki 
20% 

Oče z otroki 
5% 

Zunajzakonska 
partnerja brez 

otrok 
3% 

Zunajzakonska 
partnerja z 

otroki 
11% 

Tip družine 

  

TIPI DRUŽIN 

Na zgornjem tortnem diagramu so predstavljeni 
različni tipi družin. Pri vseh sta dva starša in vsaj en 
otrok, razen pri očetu z otroki in materjo z otroki - tu 
sta le po en starš z vsaj enim otrokom. 

Več kot tretjina vseh družin sestavlja zakonski par z 
otroki, po četrtino zakonski par brez otrok ter le mati z 
otroki, ostali tipi družine pa so manj pogosti. 
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Odstotek zakonskih in zunajzakonskih zvez 
glede na otroke 

Poročeni Zunajzakonski

Nato smo preverili, kako sta povezana poročenost in imetje 
otrok in ugotovili, da je pri tipih družine brez otrok 
procentualno več zakonskih zvez, kot je zakonskih zvez pri tipih 
družine, kjer sta prisotna starša z otroki. Partnerji brez otrok so 
torej v večji meri poročeni kot partnerji z otroki. 



PRIMERJAVA IZOBRAZBE MED DRUŽINAMI Z OZ. 
BREZ OTROK 
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Družine brez otrok Družine z otroci

Potem smo si pogledali kako izobrazba vpliva na to, ali imata partnerja otroke. Zgornji graf prikazuje 
odstotek družin z otroki in brez njih glede na izobrazbo partnerjev. Iz grafa lahko razberemo, da je največji 
procent družin z otroki in brez njih, ko imata oba starša srednješolsko izobrazbo. To lahko povežemo z 
dejstvom, da ima največji odstotek ljudi, ki so v zakonskih in zunajzakonskih zvezah v Sloveniji, 
srednješolsko izobrazbo. Najmanjši odstotek družin je pri obeh tipih družine (torej z otroki in brez njih), 
ko ima eden od partnerjev osnovnošolsko in drugi višješolsko izobrazbo. Do izraza pride razlika med 
družinami z otroki in brez otrok, ko imata starša vsaj srednješolsko izobrazbo. 

Odstotek družin z 
otroki narašča z 
višanjem izobrazbe. 
To dobro opisuje tudi 
graf, ki nam kaže 
kolikšen odstotek 
družin z določeno 
izobrazbo ima otroke 
in kolikšen takih brez 
otrok. Graf zelo lepo 
prikazuje padanje 
odstotka števila 
družin brez otrok z 
naraščanjem 
izobrazbe. 
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Statistična regija 

Odstotek partnerjev z VŠ izobrazbo po statističnih regijah 

Nato smo primerjali še 
odstotek partnerjev 
samo z VŠ izobrazbo 
med vsemi slovenskimi 
statističnimi regijami in 
prišli do ugotovitve, da 
je ta odstotek daleč 
najvišji na 
Osrednjeslovenskem. 



PRIMERJAVA IZOBRAZBE MED TREMI 
SLOVENSKIMI REGIJAMI 
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Pomurksa Goriška Osrednjeslovenska

POMURSKA 

OSREDNJE-
SLOVENSKA 

GORIŠKA 

Nahajanje treh slovenskih statističnih regij, ki smo jih med 
seboj primerjali. 

Med seboj smo primerjali osrednjeslovensko, ki je centralna slovenska regija, pomursko, ki je najbolj vzhodna 
slovenska regija, in goriško, ki je najbolj zahodno ležeča slovenska regija. Ugotovili smo, da je na 
Osrednjeslovenskem največji delež partnerjev in partnerk z VŠ izobrazbo ter najmanjši z OŠ izobrazbo. Delež 
partnerjev in partnerk z SŠ izobrazbo je podoben v vseh treh primerjanih regijah. Najmanj izobražena izmed treh 
pa je pomurska statistična regija, saj  je delež partnerjev in partnerk z OŠ izobrazbi v tej regiji največji, najmanjši pa 
je delež omenjenih z VŠ izobrazbo. 



ZAKLJUČEK 

• Z našim delom smo prišli do kar nekaj statistično zanimivih podatkov. Potrdili smo vse naše 
hipoteze in dosegli vse zastavljene cilje. 

• Med vsemi tipi družin sta najpogostejša: zakonski par z otroki in zakonski par brez otrok, kar je 
tudi del naše prve hipoteze, ki je s tem potrjena. 

• Pari z VŠ izobrazbo imajo otroke v več primerih kakor pa pari z OŠ izobrazbo.   

• Med vsemi slovenskimi statističnimi regijami so najbolj izobraženi partnerji oz. partnerke na 
Osrednjeslovenskem. To lahko povežemo s tem, da je v njej naše glavno mesto ter mnoga druga 
večja mesta. Med primerjanimi regijami je najslabše izobražena Pomurska, ki je naša najbolj 
vzhodna regija. To lahko zopet povežemo z dejstvom, da v tej regiji ni večjih mest in je več manjših 
naselij, zato imajo tudi slabše možnosti za izobrazbo.  

• Po vseh izračunih in določenih grafih lahko sklenemo, da obstaja tesna povezava med izobrazbo in 
poročenostjo partnerjev in partnerk ter prav tako med izobrazbo in imetjem otrok. 



PRIKAZ IZRAČUNOV 
• Pri urejanju podatkov v Excelu smo si pomagali s funkcijami VLOOKUP, AVERAGE, ROUND in SUM. S funkcijo VLOOKUP smo 

številkam občin dodali njihova imena, ki so zapisana v prostorskem šifrantu. To smo naredili tudi z šiframi na vrhu stolpcev. 

Dodali smo vrstici in vanjo s funkcijo prepisali definicijo zapisano v metapodatkih. Občine smo nato uredili po statističnih 

regijah in s funkcijo SUM sešteli posamezne stolpce. Pri nekaterih stolpcih (predvsem z starostjo) smo uporabili funkcijo 

AVERAGE. Ko smo podatke uredili smo se lotili raziskovanja. Pri podatkih potrebnih za dokazovanje naših hipotez smo s 

funkcijami SUM in ROUND, ter z uporabo deljenja ‘/’ naredili tabele, ki so določene vrednosti za posamezne občine 

spremenile v procente, da smo občine lažje primerjali med sabo. Nekatere vrednosti, ki smo jih kasneje uporabili v grafih 

smo tudi zaokrožili. 


