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CILJI IN HIPOTEZE
Cilji: preveriti dane hipoteze, ki veljajo za 5 izbranih občin. Izbrale smo občine, ki
po našem mnenju najbolj predstavljajo vsako izmed petih naravnogeografskih
enot v Sloveniji.
Hipoteze:

1. Obstaja povezava med številom prebivalcev in številom stanovanj v
občinah.
2. Časovna razporeditev izgradnje stanovanj:
• Izbrane občine so se glede na izgradnjo razvijale v različnih časovnih
obdobjih.

→ NAČINI DELA

•
•
•
•

Microsoft Excel: zbiranje podatkov, izračuni,
oblikovanje različnih grafikonov
Power Point: oblikovanje prosojnic,
oblikovanje tabele
Spletna stran: https://www.datawrapper.de/
- oblikovanje zemljevidov na prosojnici 2 in 7
Zemljevid na uvodni prosojnici: modrijan.si

• Glede na izgradnjo je Izola stara občina, Velenje pa mlada občina.
3. Deleži vrste stanovanj:
• Deleži vrste stanovanj se v letih 2011 in 2015 niso bistveno spremenili.
• Deleži vrste stanovanj v izbranih občinah so enaki.
4. Število stanovanj po stavbah:

• V Bohinju prevladujejo enostanovanjska stanovanja, v Velenju pa
večstanovanjska.
5. Primanjkljaji vode, elektrike, javne kanalizacije in centralnega ogrevanja:
• Primanjkljaji bodo med posameznimi občinami podobni.
➢

Zanima nas tudi, če lega občin vpliva na dane hipoteze.
Lega izbranih občin

KORELACIJA MED ŠT. PREBIVALCEV IN ŠT. STANOVANJ
2011
ENOTA

OBČINA

ŠT. PREBIVALCEV

2015
ŠT. STANOVANJ

ŠT. PREBIVALCEV

ŠT. STANOVANJ

Alpske pokrajine

Bohinj

5257

3265

5146

3245

Obpanonske pokrajine

Ljutomer

11805

4940

11521

4834

Obsredozemske pokrajine

Izola

15848

8077

15867

8132

Dinarsko-kraške pokrajine

Kočevje

16511

6154

16075

6181

Predalpske pokrajine

Velenje

32836

11802

32751

12132

Pearsonov
korelacijski
koeficient

• Graf 1: 0,998
• Graf 2: 0,972
Zelo močna
povezanost med
spremenljivkama
velja za oba grafa
•
•

Pri prvem grafu so zaradi preglednosti prikazane le občine z manj kot 40000 prebivalcev, vendar korelacija velja za vse.
Drugi graf prikazuje le korelacijo v petih izbranih občinah.

IZGRADNJA STANOVANJ

• S pomočjo grafov smo ugotavljale izgradnjo stanovanj v zadnjem stoletju. Sprva smo primerjale občine med seboj,
nato pa še izgradnjo stanovanj v posameznih občinah v določenem časovnem obdobju.
• Prvi graf prikazuje izgradnjo stanovanj pred letom 1919, v drugem grafu pa smo zaradi preglednosti izračunale
povprečno izgradnjo stanovanj v enem letu v določenem časovnem obdobju.
• Oba grafa prikazujeta izgradnjo vseh stanovanj skupaj po podatkih iz leta 2015.

VRSTE STANOVANJ
Notranji kolobar predstavlja podatke za leto 2011, zunanji kolobar pa za leto 2015

• Počitniška in prazna stanovanja
spadajo pod nenaseljena
stanovanja.
• Zaradi različnega števila
stanovanj v posamezni občini
smo izračunale deleže
posamezne vrste stanovanj, da
smo dobile bolj pregledne
podatke.

ŠTEVILO STANOVANJ V STANOVANJSKIH STAVBAH
• Zaradi lažje primerjave podatkov
med občinami smo vrednosti
pretvorile v odstotke.
• Pri računanju odstotkov smo
ugotovile, da nek delež vseh
stanovanj ni zajet ne v
enostanovanjske stavbe, ne v
dvostanovanjske in niti ne v tro- ali
več stanovanjske stavbe, zato smo
jih označile kot drugo.
• Graf prikazuje deleže vseh
stanovanj, tako naseljenih kot
nenaseljenih, v letu 2015.

PRIMANJKLJAJI V POSAMEZNIH OBČINAH

• Zaradi preglednosti smo podatke ponovno pretvorile v odstotke.
• Graf prikazuje deleže primanjkljajev vseh stanovanj, tako naseljenih kot nenaseljenih v letu 2015.
• Iz grafa smo razbrale, da je delež stanovanj, ki so brez priklopa na javno kanalizacijo v naših izbranih občinah, zelo
različen, zato nas je zanimalo, kako je ta delež razporejen po občinah v celotni Sloveniji.
• Zemljevid: višji kot je odstotek, večji delež stanovanj je brez priklopa na javno kanalizacijo.

ZAKLJUČKI
• S pomočjo grafa korelacije in Pearsonovega korelacijskega koeficienta smo ugotovile, da je povezanost med številom stanovanj in številom prebivalstva zelo
močna in pozitivna (bližje kot je 1 oz. -1, močnejša je povezanost, koeficient v bližini 0 pa bi pokazal neodvisnost spremenljivk).
• Razbrale smo, da je v Sloveniji veliko več manjših občin kot večjih.
• S pomočjo korelacijskega koeficienta smo ugotovile, da je povezanost med izbranimi 5 občinami, ki se nahajajo v 5 različnih naravnogeografskih
enotah, manjša kot v celotni Sloveniji, vendar še vedno zelo močna. → Odločile smo se, da bomo med seboj primerjale teh 5 občin.
• Ugotovile smo, da so občine glede na izgradnjo različno stare in so se razvijale različno hitro.
• Izola je imela že pred letom 1919 veliko več zgrajenih stanovanj kot ostale občine, kar pomeni da je njene korenine segajo dlje v preteklost.
• Izbrane občine so največje pridobitev stanovanj dobile v letih 1961-80, izjema je le Izola, ki se je še močneje razvijala v naslednjih dveh časovnih
obdobjih.
• Potrdili smo, da je Velenje izjemno mlada občina glede na izgradnjo, saj je bila večina stanovanj zgrajenih v zadnjih 60-ih letih, višek izgradnje pa je
doživela ravno v letih 1961-80.
• Danes se je izgradnja stanovanj v Bohinju, Kočevju in Ljutomeru močno zmanjšala, medtem ko v Izoli in Velenju še vedno ostaja dokaj visoka.
• Potrdile smo hipotezo, da se deleži vrste stanovanj v letih 2011 in 2015 niso bistveno spremenili, zato smo v naslednjih grafikonih uporabljale le podatke za
leto 2015.
• Občine nimajo enakih deležev posameznih vrst stanovanj, zato naša prvotna trditev ne velja.
• Presenetila sta nas podatka, da ima Bohinj zelo velik odstotek počitniških in praznih stanovanj, medtem ko ima Velenje kar približno 90% naseljenih
stanovanj. Zanimiv je bil tudi podatek, da ima Izola s svojo lego ob morju le 6% počitniških stanovanj.
• Predvidevamo, da so različni deleži stanovanj po občinah posledica lege v različnih naravnogeografskih enotah in posledično različnih naravnih danosti,
med katerimi so nekatere bolj primerne za počitniški oddih kot druge.
• Potrdimo lahko tudi trditvi, da v Bohinju prevladujejo enostanovanjske stavbe, v Velenju pa tro- ali več stanovanjske stavbe, presenetili pa sta nas dejstvi, da
ima Izola velik delež večstanovanjskih stavb, Ljutomer pa zelo veliko enostanovanjskih stavb.
• Delež enostanovanjskih, dvostanovanjskih in tro- ali večstanovanjskih stavb v posamezni občini je verjetno posledica omejenega oziroma neomejenega
prostora, ki ga določena naravnogeografska enota omogoča.
• Ugotovile smo, da so stanovanja v izbranih občinah dobro preskrbljena z vodo in elektriko, razlike pa se pojavijo pri centralnem ogrevanju in priklopu na
javno kanalizacijo, zadnje smo potrdile tudi z zemljevidom Slovenije.
• Lega ima na primanjkljaje posameznih občin le manjši vpliv, verjetno obstajajo tudi drugi vzroki za izračunane vrednosti, vendar jih iz danih podatkov
ne moremo ugotoviti.

PRIKAZ IZRAČUNOV
1.

Korelacija med št. prebivalcev in št. Stanovanj:
- Oblikovale smo graf števila stanovanj v odvisnosti od števila prebivalcev in mu dodale trendno črto.
- Izbrale smo si občine s šiframi 004, 063, 040, 048, 133.
- Pearsonov korelacijski koeficient smo izračunale s pomočjo formule v Excelu. Za matriko 1 smo vzele Preb_tot, za matriko 2 pa
Stan_tot.

2.

Izgradnja stanovanj:
- Za prvi grafikon smo uporabile podatke Stan_1918 iz leta 2015 za izbrane občine.
- Za drugi grafikon smo vzele podatke Stan_46_60, Stan_61_80, Stan_81_00, Stan_01_10, Stan_11_15 in Stan_1_1918 za posamezne
občine in jih delile s številom let, ki ga je obsegalo določeno časovno obdobje, da smo dobile podatke za povprečno izgradnjo v
enem letu za določeno občino.

3.

Vrste stanovanj:
- Uporabile smo naslednje podatke: Stan_1, Stan_2_1, Stan_2_2 in Stan_tot za izbrane občine za obe leti, 2011 in 2015.
- S pomočjo procentnega računa smo izračunale deleže posameznih vrst stanovanj – Stan_1 / Stan_2_1 / Stan_2_2 smo delile s
Stan_tot in množile s 100, da smo dobile odstotne deleže.

4.

Število stanovanj v stanovanjskih stavbah:
- Seštele smo Stan_1ststavb, Stan_2ststavb, Stan_3+ststavb in vsoto odštele od Stan_tot (vsi ti podatki so iz leta 2015), da smo dobile
število drugih stanovanj, ki so na grafikonu označene vijolično.
- S pomočjo procentnega računa smo izračunale deleže enostanovanjskih, dvostanovanjskih, tro- ali več stanovanjskih ter drugih
stavb - Stan_1ststavb, Stan_2ststavb, Stan_3+ststavb in dobljeno razliko smo delile s Stan_tot ter množile s 100, da smo dobile
odstotne deleže posameznih stavb.

PRIKAZ IZRAČUNOV
5.

Primanjkljaji v posameznih občinah:
- Uporabile smo podatke Stan_cent, Stan_voda, Stan_elekt in Stan_kanal iz leta 2015 in jih zopet s pomočjo procentnega računa
pretvorile v odstotne deleže.
- Stan_cent, Stan_voda, Stan_elekt in Stan_kanal smo delile s Stan_tot in množile s 100.
- Zemljevid: Na spletni strani https://www.datawrapper.de smo izbrale možnost izdelovanja zemljevida oziroma karte, na kateri
lahko s pomočjo različnih odtenkov barve prikažeš želen statistični podatek. Izbrale smo karto Slovenije z vsemi občinami, nato pa
vnesle izračunane vrednosti.
- Posamezne vrednosti smo izračunale tako, da smo delile podatek Stan_kanal s podatkom Stan_tot. Izračunana vrednost
nam pove kolikšen delež vseh stanovanj v neki občini prestavljajo stanovanja brez priklopa na javno kanalizacijo. Torej
močnejša kot je barva občine na zemljevidu, večji je procent vseh stanovanj brez priklopa na javno kanalizacijo.

