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Savinjska regija
Kategorija A

1. Najprej smo si pregledali podatke in zbrali ideje o tem, kaj bi lahko
preučevali.
2. Odločili smo se za najboljše ideje in si postavili hipoteze. Razdelili
smo si delo.
3. Podatke smo uredili v nove tabele, iz katerih smo zasnovali grafe.
Pri tem smo si pomagali s programom Excel. Zapisali smo
postopke računanja.
4. Za geografsko predstavitev podatkov smo uporabili spletno
aplikacijo Datawrapper.
5. Grafe in izračunane vrednosti smo še enkrat preverili in jih nato
združili v predstavitev.

HIPOTEZA I IN II:
Med samohranilci je več žensk kot moških.
Povprečna slovenska družina šteje 2,9 članov.

V štirih izmed petih enostarševskih družin je
mati samohranilka.

74% slovenskih družin ima otroke.

Hipoteza je potrjena. Med samohranilci res
prevladujejo ženske.

Večina prebivalcev brez družine je samskih.
Število samskih žensk je približno enako številu samskih moških.
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Obe hipotezi lahko potrdimo. Presenetila pa nas
je starostna porazdelitev samskih, ki jasno kaže,
da v mladih letih med njimi prevladujejo moški, v
starejših pa ženske.
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Članom skupinskih gospodinjstev namestitev
nudi ustanova, v kateri prebivajo (npr. študentski
domovi, domovi za upokojence, socialno
varstveni zavodi in drugo).
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HIPOTEZA:
Med regijami ni velike razlike v številu ljudi, ki živijo družinsko življenje.
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Izkazalo se je, da živijo najbolj družisko življenje
Korošci, Gorenjci in Pomurci. Najmanjši delež
prebivalcev, ki živijo v družinah pa imata Obalnokraška in Osrednjeslovenska regija.

Mlade družine

noben od otrok še ni
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Srednje stare
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mejo polnoletnosti

Statistično je družina skupnost dveh oseb iste generacije
(zakoncev, partnerjev) brez otrok ali z otroki ali skupnost
enega od staršev z otroki, pri čemer starost otrok ni omejena

HIPOTEZA:
Na podeželju se ljudje bolj poročajo kot v mestih.
V dvostarševskih družinah je več otrok kot v enostarševskih.

Med petimi slovenskimi pari so štirje poročeni

V družinah z otroki, je povprečno število
otrok 1,56, standardni odklon pa 0,72.
Če bi vprašali slovenskega otroka, koliko
ima bratov in sester, kaj bi vam odgovoril?
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Ocenili smo, da se iz zemljevida ne da sklepati glede
razlike med podeželjem in mesti glede poročanja.
Zanimivo pa je, da se v zahodni Sloveniji na splošno bolj
poročajo kot v vzhodni. Izjema je Prekmurje. Druga
hipoteza je tudi potrjena (glej tabelo).
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V Slovenskem merilu ni velike razlike v deležu otrok med vsemi
prebivalci.
Povprečna starost slovenskega
otroka je skoraj 19 let.
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V Sloveniji je vsak tretji prebivalec
otrok.

Našo hipotezo moramo zavreči. Iz slike se vidi v
katerih občinah je delež otrok večji (in razlika je
občutna). Sklepamo lahko, da se iz predelov z
manj otroki mlade družine selijo v mesta.
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STAROST

Otrok je prebivalec (ne glede na starost in zakonski
stan), ki živi skupaj z vsaj enim od staršev in ne živi
skupaj z zakoncem/partnerjem ali svojimi otroki.

HIPOTEZA: Stopnja izobrazbe vpliva na odločitev o starševstvu.
Med pari z višjo izobrazbo je več takih, ki se odločijo, da bodo
imeli otroke.

Kako izobrazba vpliva na odločitev o starševstvu?
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Iz obeh ponazoril lahko razberemo, da naša hipoteza
drži. Večji delež bolj izobraženih parov se odloči za
otroke kot manj izobraženih.

VŠ+VŠ

Povprečno št. družinskih članov =

Preb_druz_tot

Druz_tot

Delež prebivalcev, ki živijo v družini =

Z_druz_33_tot
Delež žensk v enostarševskih druž. =

Preb_druz_tot

M_druz_44_tot + Z_druz_33_tot

Preb_tot
Delež (v odstotkih) = Delež · 100

Delež otrok med prebivalci po občinah =

Preb_otrok_tot
Preb_tot

Delež poročenih =

Druz_tip_1 + Druz_tip_2
Druz_tip_1 + Druz_tip_2 + Druz_tip_5 + Druz_tip_6
Druz_otrok_tot

Delež družin z otroki =

Druz_tot

Z_nedruzin_1_(starost)
Razmerje ženska : moški med samskimi =

M_nedruzin_1(starost)

Druz _ otrok _1*(1  p _ otr ) 2  Druz _ otrok _ 2*(2  p _ otr ) 2  Druz _ otrok _ 3*(3  p _ otr ) 2  Druz _ otrok _ 4  *( povp _ 4 _ otr  p _ otr) 2
Druz _ otrok _ tot

Delež otrok med prebivalci =

Preb_otrok_tot

Preb_tot

Povprečna starost Pr eb _ druz _ 4* Pr eb _ druz _ 4 _ star  Pr eb _ druz _ 5* Pr eb _ druz _ 5 _ star  Pr eb _ druz _ 6* Pr eb _ druz _ 6 _ star
Pr eb _ druz _ 4  Pr eb _ druz _ 5  Pr eb _ druz _ 6
slovenskega otroka
Razlika v deležih spolov med
samskimi

Z _ nedruzin _1
 M _ nedruzin _1


 M _ nedruzin _1   Z _ nedruzin _1  Z _ nedruzin _1   M _ nedruzin _1

Druz_otrok_tot – (Druz_otrok_1*1+Druz_otrok_2*2+Druz_otrok_3*3)
Povprečno število otrok v
Povp_4_otr =
družinah s štirimi ali več otroki
Druz_otrok_4

Preb_otrok_tot
p_otr = Povprečno število otrok v družinah z otroki =
Druz_otrok_tot

