
Na stranišče 
kar za hišo

Skupina: AltF4

Šola: Gimnazija Murska Sobota

Evropske statistične igre, kat. A

Pomurska regija



Cilji Hipoteze
I. Spoznati, kakšen delež 

stanovanj nima notranjega 
stranišča.

II. Ugotoviti, ali je večina stanovanj 
z zunanjim straniščem še 
poseljenih.

III. Raziskati, katere občine v 
Pomurski regiji imajo največje 
število stanovanj z zunanjim 
straniščem.

IV. Izslediti, kako se število 
stanovanj z zunanjim straniščem 
spreminja skozi leta.

1. Pomurska regija ima v primerjavi 
z ostalimi regijami velik procent 
stanovanj z zunanjim straniščem.

2. Poseljenih stanovanj z zunanjim 
straniščem je manj kot 
neposeljenih stanovanj z 
zunanjim straniščem.

3. Največ stanovanj z zunanjim 
straniščem v pomurski regiji je v 
občini Murska Sobota.

4. Število stanovanj z zunanjim 
straniščem počasi pada.



Metode dela

Orodja
Excel (tabele, izračuni)

Powerpoint (grafikoni)

Google (slike)

a) Izbor in obdelava podatkov

b) Preračunava izbranih podatkov 
(izračun procenta, seštevki podatkov)

c) Vizualizacija podatkov z grafikoni in 
opis rezultata

. kategorija                                  

področje                 .

vsa 

stanovanja

vsa 

stanovanja z

straniščem

vsa 

stanovanja 

brez

stranišča

Slovenija 845415 797113 48302

Prekmurje 47910 42865 5045

Murska Sobota 7802 7544 258

Ljutomer 4834 4371 463

Lendava 4824 4358 466

Gornja Radgona 3548 3318 230

Moravske Toplice 3185 2570 615

Beltinci 2820 2611 209

Puconci 2479 2050 429

Radenci 2143 2027 116

Črenšovci 1461 1321 140



Delež stanovanj z zunanjim 
straniščem po regijah
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Procent stanovanj z zunanjim straniščem

število vseh stanovanj

• Pomurska regija ima največji procent 
stanovanj z zunanjim straniščem, kljub 
temu, da ima majhno število vseh 
stanovanj. 

• Osrednjeslovenska regija ima kljub 
največjemu številu stanovanj majhen 
delež stanovanj z zunanjim straniščem.

Ugotovili smo, da med deležem stanovanj 
z zunanjim straniščem in številom vseh 
stanovanj ni nikakršne korelacije, temveč 
so prisotni drugi dejavniki.



Poseljenost stanovanj z zunanjim 
straniščem
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• V Sloveniji je neposeljenih stanovanj 
bistveno več, kot poseljenih stanovanj z 
zunanjim straniščem.

• V Pomurski regiji, kjer je največji delež 
stanovanj z zunanjim straniščem, je več 
neposeljenih stanovanj,

• v Osrednjeslovenski regiji pa je delež 
poseljenih in neposeljenih stanovanj z 
zunanjim straniščem skoraj enak.

Spoznali smo, da je v Sloveniji poseljenih 
stanovanj z zunanjim straniščem bistveno 
manj, kar v manjši meri velja tudi za 
Pomursko regijo.



Zunanja stranišča po pomurskih 
občinah

• Občina Murska Sobota ima glede na 
število vseh stanovanj zelo malo 
stanovanj z zunanjim straniščem.

• Občine, ki se nahajajo na odročnih 
legah imajo število stanovanj z 
zunanjim straniščem bistveno višje.

Raziskali smo, da je dejavnik, ki vpliva na 
število stanovanj z zunanjimi stranišči, 
tudi odročna lega posamezne občine.
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Število stanovanj z zunanjim 
straniščem z leti pada
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• Število stanovanj z zunanjim 

straniščem v celotni Sloveniji 

naglo pada,

• medtem ko se v Pomurski regiji 

to število zmanjšuje počasneje.

Iz tortnih diagramov smo razbrali, 

da se število stanovanj z zunanjim 

straniščem z leti zmanjšuje po celi 

Sloveniji, tempo zniževanja pa je 

po regijah različen.

Znižanje 

za 7,8%

Znižanje 

za 12,0%



Zaključek

Na podlagi analize izbranih podatkov smo ugotovili:

1. Pomurska regija ima v primerjavi z ostalimi regijami večji procent 
stanovanj z zunanjim straniščem. Hipotezo potrdimo

2. Poseljenih stanovanj z zunanjim straniščem je manj kot neposeljenih 
stanovanj z zunanjim straniščem. Hipotezo potrdimo

3. Največ stanovanj z zunanjim straniščem v pomurski regiji je v občini 
Murska Sobota. Hipotezo ovržemo

4. Število stanovanj z zunanjim straniščem počasi pada. Hipotezo 
potrdimo

Z izdelavo te naloge smo spoznali, da je delež stanovanj z zunanjim 
straniščem odvisen od odročne lege in drugih dejavnikov, ki jih iz podatkov 
ni bilo mogoče razbrati. Število vseh stanovanj pa pri tem nima vpliva. 
Izvedeli smo tudi, da se taka stanovanja počasi opuščajo in propadajo.


