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KATEGORIJA B
ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO, SREDNJA ZDRAVSTVENA
IN KEMIJSKA ŠOLA, JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Postavile smo si končne željene cilje. Da
smo lahko pridobile vse potrebne
podatke, smo najprej naredile
podrobno analizo vseh danih podatkov.

Ko smo izluščile pomembne
podatke, smo izpostavile
potrebne spremenljivke.

Metodologija dela

Na koncu smo še enkrat preverile vse
podatke ter popravile napake, če so
se le-te zgodile.

Nato smo preverile ali smo
dosegle vse zastavljene cilje.

Na podlagi izbranih spremenljivk
smo se odločile za 3 teme, ki smo
jih podrobneje preučile.

Podatke, ki smo jih uporabile, smo s
pomočjo programoma Word in Excel
interpretirale in analizirale v
pregledne diagrame.

S tema programoma smo si olajšale
analiziranje podatkov, računanje
statističnih parametrov in risanje
grafov.

Raziskovanje ciljev

1. TEMA: Izobrazba v letu 2016 v
gorenjski statistični regiji
Spremenljivke: spol, občina,
dosežena izobrazba v letu 2016
V tej temi bomo primerjale
doseženo izobrazbo moških in žensk
po posameznih občinah v tej
statistični regiji.
Želimo povezati končano izobrazbo
moških in žensk in ugotoviti, v kateri
občini je izobrazba prebivalcev
najvišja oz. najnižja.
Želimo najti povezavo med spolom
in končano izobrazbo ter občino in
končano izobrazbo.
Želimo potrditi ali ovreči
predpostavko, da so moški v
povprečju višje izobraženi kot
ženske.

2. TEMA: Primerjava izobrazbe po občinah v
gorenjski statistični regiji med letoma 2011 in
2016
Spremenljivke: spol, občina, dosežena
izobrazba, leto
V tej temi bomo primerjale doseženo izobrazbo
med leti 2011 in 2016 ter spoloma po
posameznih občinah v gorenjski statistični
regiji.
Želimo najti povezavo med leti in doseženo
izobrazbo med spoloma.
Želimo povezati doseženo izobrazbo med leti
glede na spol po posameznih občinah, kako
izobrazba niha med letoma 2011 in 2016.
Želimo potrditi ali ovreči predpostavko, da bo v
letu 2016 več žensk z doseženo visoko ali
višješolsko izobrazbo in manj z osnovnošolsko
ali manj doseženo izobrazbo.

Cilji raziskovalnega dela:
•Ugotovitev medsebojne povezave med spremenljivkami.
•Vizualna predstavitev naše raziskave s pomočjo tabel,
grafov in zemljevidov.
•Izpostavitev zanimivejših podatkov in ugotovitev.
Potrditi ali ovreči vse zastavljene predpostavke.

3. TEMA: Izobrazba po statističnih
regijah med letoma 2011 in 2016
Spremenljivke: statistična regija, spol,
dosežena izobrazba, leto
V tej temi bomo primerjale skupno
izobrazbo po statističnih regijah, da bi
ugotovile kam spada naša izbrana
statistična regija gorenjska.
Želimo potrditi ali ovreči predpostavko,
da po statističnih regijah srednješolska
izobrazba ne niha veliko med letoma
2011 in 2016 ter da se med tema
dvema letoma zmanjša osnovnošolska
izobrazba.

1. Izobrazba v gorenjski statistični regiji v letu 2016
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2. Primerjava izobrazbe po občinah v gorenjski regiji med spoloma
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3. Izobrazba po statističnih regijah leta 2011 in 2016
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Zaključek
1. Izobrazba v gorenjski statistični regiji v letu
2016
Ugotovile smo:
- V primerjavi z moškimi je pri ženskah večji
delež tistih, ki imajo narejeno samo osnovno
šolo in manj tistih, ki imajo narejeno višjo ali
visokošolsko izobrazbo.
- Pri moških je višji delež tistih z dokončano
srednjo šolo.
- V povprečju ima približno polovica
prebivalcev srednjo izobrazbo, približno
četrtina srednješolsko izobrazbo in približno
četrtina višje ali visokošolsko izobrazbo.
- Najvišji delež visoko izobraženih prebivalcev
ima Žirovnica (28,07%), najvišji delež
prebivalcev z dokončano osnovno šolo ali
manj pa Železniki (29,75%).
- Glede na podatke ne najdemo povezave med
občino in doseženo izobrazbo njenih
prebivalcev.

2. Primerjava izobrazbe med občinami v gorenjski regiji med spoloma
Ugotovile smo:
- V primerjavi med letoma 2011 in 2016 ter med spoloma ima v letu 2011 veliko žensk
narejeno samo osnovno šolo, medtem ko se v letu 2016 število nižje izobraženih žensk
precej zmanjša.
- Leta 2011 ima tudi veliko moških samo osnovnošolsko izobrazbo, vendar je le-teh
manj kot žensk.
- Srednješolska izobrazba pri obema spoloma med letoma ne niha veliko. Za razliko od
osnovnošolske pa ima veliko večji delež izobražencev moškega spola kot pa ženskega.
- V primerjavi z moškimi ima veliko več žensk doseženo visoko ali višješolsko izobrazbo.
- Število visoko ali višje izobraženih moških se med letoma 2011 in 2016 skoraj ne
spremeni, leta 2016 je število le rahlo višje.
- Potrdimo predpostavko, da se leta 2016 število žensk z visoko ali višješolsko izobrazbo
močno zviša.

3. Izobrazba po statističnih regijah leta 2011 in 2016
Ugotovile smo:
- Leta 2016 je v vseh statističnih regijah manjši delež
prebivalcev s samo osnovnošolsko izobrazbo.
- Delež prebivalcev z doseženo srednješolsko izobrazbo se ni
pretirano spremenil.
- Delež prebivalcev z zaključeno visoko ali višješolsko
izobrazbo se je povečal v vseh statističnih regijah.
- Predpostavka o minimalnem nihanju srednješolske
izobrazbe po statističnih regijah ter o zmanjšanju deleža
osnovnošolske izobrazbe med letoma 2011 in 2016 je
potrjena.

Skupen zaključek:


Analiza podatkov nam je pokazala, da je v občinah gorenjske regije
izobrazba delež moških višja pri srednješolski izobrazbi, medtem ko je
nižja pri višje in visoko šolski izobrazbi.
 Ravno tako je manj moških z dokončano osnovno šolo glede na ženski
del populacije.
Primerjava podatkov med letoma 2011 in 2016 pokaže, da se gibanje
izobrazbe v vseh občinah v gorenjski regiji spremeni v enaki smeri –
zmanjšanja ali povečanja.
 Na podlagi danih podatkov, ki smo jih uporabil, smo ugotovili, da se je
v vseh regijah osnovnošolska izobrazba v letu 2016 zmanjšala glede na
leto 2011.
 V vseh statističnih regijah se poveča stopnja izobraževanja v visokih ali
višjih šolah iz leta 2011 v leto 2016.
 Srednješolska izobrazba se v vseh statističnih regijah spreminja
minimalno.
 Na podlagi danih podatkov smo ugotovili, da gorenjska regija po
posamezni stopnji izobrazbe sovpada na ravni države.
 Z analizo smo dobili odgovore na tisto, kar smo na začetku hoteli. Prišli
smo do naših zastavljenih predpostavk in ciljev.

