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CILJI:
• Za temo naše raziskovalne naloge smo izbrale vodo, saj 

nas ta spremlja na vsakem koraku. 

• Želele smo raziskati:
• koliko vode načrpamo Slovenci,
• koliko je odpadne vode v Sloveniji in kako je 

prečiščena,
• število priključkov na vodovodno in kanalizacijsko 

omrežje,
• koliko zemljišč je namenjenih za namakanje in 

koliko vode se pri tem porabi,
• koliko investicij in izdatkov je namenjenih vodam.

• Z ustreznim programskim orodjem smo naredile potrebne izračune in izdelale grafikone, ikone ter
druge grafične prikaze za Slovenijo in njene statistične regije.

• Pri tem smo vsebinsko sledile zastavljenim ciljem in preverjale hipoteze.

• Uporabljena orodja: Excel, PowerPoint, 3D slikar, Flaticon.

1. Več načrpane vode izvira iz podtalnice kot 
pa iz površinskih voda (v letu 2019).

2. Večina odpadne vode iz industrije je 
neprečiščene (v letu 2019). 

3. Na kanalizacijsko omrežje je priključenih več 
priključkov kot na vodovodno (v letu 2019).

4. Večina namakalnih zemljišč je dejansko 
namakanih (v letu 2019).

5. Investicije v odpadne vode so vsako leto 
višje (v obdobju 2015 - 2018).

HIPOTEZE:

NAČIN DELA:



V letu 2019 smo v Sloveniji iz javnega vodovoda porabili približno 170 milijonov m3 vode. Od tega je bilo 47 %
načrpane vode porabljene v gospodinjstvih, 22 % v proizvodnji in storitvenih dejavnostih, 3 % porabljene vode so bili
neobračunani (odvzeti so bili iz vodnih hidrantov in porabljeni za čiščenje ulic, gašenje požarov). Kar 28 % vode se je
zaradi slabo vzdrževanih omrežij izgubilo.

V letu 2019 je bilo za
javni vodovod načrpanih
170 milijonov m3 vode,
od tega jih je 98 %
izviralo iz podzemnih
vodnih virov in 2 % iz
površinskih vodnih virov.

47 % 22 % 3 % 28 %
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Na povprečnega 
Slovenca/Slovenko 
se na dan načrpa 

225 l vode. 

KOLIČINA NAČRPANE IN PORABLJENE VODE ZA JAVNI VODOVOD

To je ekvivalentno 
količini vode, ki se 

porabi za 
pridelavo 0,2 l 

jabolčnega soka.
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V letu 2019 je bilo v Sloveniji 241.131.000 m3

odpadne vode iz javne kanalizacije, 68,5 %
smo je prečistili, ostalih 31,5 % pa je ostalo
neprečiščenih. Odpadne vode iz industrije je
bilo 765.483.000 m3, od tega smo prečistili
samo 3 %, kar 97 % odpadne vode pa je
ostalo neprečiščene.

Odpadno vodo iz kanalizacije prečiščujemo primarno,
sekundarno in terciarno. S postopkom terciarnega
čiščenja je voda najbolj prečiščena. V večini regij tako
prevladuje terciarno čiščenje odpadne vode, v
Osrednjeslovenski in Posavski regiji sekundarno, v Goriški
regiji pa primarno čiščenje vode. Za eno regijo - Zasavsko,
podatki niso na voljo.

ODPADNA VODA 

LEGENDA:

primarno čiščenje

sekundarno čiščenje

terciarno čiščenje

podatek ni na voljo



Vodovodno omrežje v letu
2019 je bilo dolgo 33.596
km, kanalizacijsko omrežje
pa 10.745 km. Na razdalji 1
km je bilo 14 priključkov na
vodovodno in 30 priključkov
na kanalizacijsko omrežje.

vodovodni 
priključek 

priključek na 
kanalizacijsko omrežje

modra cev – 1 km vodovodnega omrežja
rjava cev – 1 km kanalizacijskega omrežja

Dolžina slovenskega vodovodnega

omrežja meri malo več kot
4

5
obsega

Zemlje, dolžina kanalizacijskega pa

malo več kot
1

4
. Torej bi lahko z njima

obkrožili svet.

VODOVODNO IN KANALIZACIJSKO OMREŽJE S PRIKLJUČKI



Leta 2019 je bilo v Sloveniji za namakanje
pripravljenih 6.673 ha zemljišč, od tega jih je bilo 47 %
dejansko namakanih.

V letu 2019 smo za namakanje zemljišč porabili
3.247.000 m3 vode. 79 % vode je izviralo iz vodnih
zbiralnikov, jezer in vodovodov, 11 % vode je bilo
pridobljene iz podtalnice, ostalih 10 % pa iz tekočih voda.

NAMAKALNA ZEMLJIŠČA IN VODA ZA NAMAKANJE
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3.152
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NAMAKALNA ZEMLJIŠČA V LETU 2019

zemljišča pripravljena za namakanje dejansko namakana zemljišča

S količino vode, ki 
smo jo v letu 2019 

porabili za 
namakanje, bi lahko 
izdelali 7.215 in pol 

avtomobila.



Slovenija vsako leto v sklopu varstva okolja nameni določena finančna sredstva za investicije (predvidena sredstva) in
izdatke (dejansko porabljena sredstva). Podrobneje so opisane investicije in izdatki za varstvo okolja med 2015 in 2018.

Investicije v odpadne vode so v obdobju med letoma 2015 in 2018 precej upadle (iz 165.681.000 € na 53.780.000 €),
investicije v tla in vode, pa so rahlo narasle (iz 5.464.000 € na 8.126.000 €).

INVESTICIJE IN IZDATKI

Izdatki za odpadne vode so obdobju med letoma 2015 in 2018 precej narastli (iz 124.842.000 € na 139.326.000 €), izdatki
v tla in vode, pa so upadli (iz 12.649.000 € na 6.116.000 €).



1. HIPOTEZA: Več načrpane vode izvira iz podtalnice kot pa iz površinskih voda (v letu 2019).  Iz podtalnice

izvira kar 98 % vse načrpane vode za javni vodovod.

2. HIPOTEZA: Večina odpadne vode iz industrije je neprečiščene (v letu 2019).  Kar 97 % odpadne vode iz

industrije je neprečiščene.

3. HIPOTEZA: Na kanalizacijsko omrežje je priključenih več priključkov kot na vodovodno (v letu 2019).  Na

en kilometer kanalizacijskega omrežja je priključenih 30 priključkov, na en kilometer vodovodnega omrežja

pa 14 priključkov.

4. HIPOTEZA: Večina namakalnih zemljišč je dejansko namakanih (v letu 2019).  Od vseh 6.673 ha zemljišč

pripravljenih za namakanje je le 47 % zemljišč dejansko namakanih.

5. HIPOTEZA: Investicije v odpadne vode so vsako leto višje (v obdobju 2015 - 2018).  V obdobju

od leta 2015 do 2018 so investicije za odpadne vode upadle iz 165.681.000 € na 53.780.000 € .

ZAKLJUČKI
Med raziskovanjem smo ugotovile, da nekaj stvari o izbrani temi že vemo, naučile pa smo tudi veliko
novega. Glavne ugotovitve so predstavljene na podlagi hipotez, ki smo si jih postavile na začetku, na koncu
pa smo jih potrdile ali ovrgle.



DODATNA POJASNILA O IZRAČUNIH IN PRIKAZANIH REZULTATIH

• Delež porabljene vode za celo Slovenijo iz gospodinjstev smo izračunale tako, da smo vso porabljeno vodo iz gospodinjstev
množile s 100, nato pa delile z vso porabljeno vodo iz javnega vodovoda skupaj. Enak postopek smo ponovile tudi za porabljeno
vodo iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter z izgubljeno in neobračunano vodo. Pri tem smo uporabile podatke za leto
2019.

• Delež načrpane vode za javni vodovod za celo Slovenijo iz površinskih, smo izračunale tako, da smo celotno količino načrpane
vode iz površinskih vodnih virov množile s 100 in delile z vso načrpano vodo za javni vodovod skupaj. Enak postopek smo
uporabile tudi za izračun deleža načrpane vode iz podzemnih vodnih virov. Pri tem smo uporabile podatke za leto 2019.

• Povprečno količino načrpane vode na enega prebivalca Slovenije na dan v litrih smo izračunale tako, da smo najprej količino vse
načrpane vode za javni vodovod delile s številom prebivalcev Slovenije. Tako smo dobile povprečno količino načrpane vode na
prebivalca na leto v m3. To številko smo potem delile s številom tednov v letu (52) in s številom dni v tednu (7). Na koncu smo
celotno številko pomnožile še s 1000, da smo dobile dm3, kar je enako litrom. Pri tem smo uporabile podatke za leto 2019.

• Delež prečiščene vode iz javne kanalizacije za celo Slovenijo smo izračunale tako, da smo vso prečiščeno vodo iz javne
kanalizacije množile s 100 in delile z vso odpadno vodo iz javne kanalizacije skupaj. Enak postopek smo ponovile tudi za izračun
deleža neprečiščene vode iz javne kanalizacije. Pri tem smo uporabile podatke za leto 2019.

• Delež prečiščene vode iz industrije za celo Slovenijo smo izračunale tako, da smo količino vse prečiščene vode iz industrije
množile s 100 in delile z vso odpadno vodo iz industrije. Enak postopek smo ponovile tudi za izračun deleža neprečiščene vode
iz industrije. Pri tem smo uporabile podatke za leto 2019.



• Da smo za vsako regijo določile katera vrsta čiščenja vode v njej prevladuje (primarno, sekundarno ali terciarno čiščenje) smo
vzele že podane deleže iz podatkovnega niza za statistične regije. Pri tem smo upoštevale najvišji odstotek kot prevladujočo
stopnjo čiščenja. Tudi tukaj smo uporabile podatke za leto 2019.

• Število vodovodnih priključkov na 1 km vodovodnega omrežja za celo Slovenijo smo izračunale tako, da smo število vodovodnih
priključkov delile z dolžino vodovodnega omrežja. Število priključkov na kanalizacijsko omrežje na 1 km kanalizacijskega omrežja
za celo Slovenijo pa smo izračunale tako, da smo število priključkov na kanalizacijsko omrežje delile z dolžino kanalizacijskega
omrežja. Pri tem smo uporabile podatke za leto 2019.

• Da smo primerjale dolžino obsega Zemlje (40.075) z dolžino kanalizacijskega in vodovodnega omrežja, smo izračunale kolikšen
delež obsega Zemlje predstavlja dolžina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja. Da smo izračunale delež, ki ga predstavlja
vodovodno omrežje, smo dolžino vodovodnega omrežja množile s 100 in delile z obsegom Zemlje ter dobile 84 %. Enak postopek
smo ponovile tudi za izračun deleža, ki ga predstavlja kanalizacijsko omrežje in dobile rezultat 27 %. Pri tem smo uporabile
podatke za leto 2019.

• Delež dejansko namakanih zemljišč za celo Slovenijo smo izračunale tako, da smo dejansko namakana zemljišča množile s 100 in
delile z zemljišči pripravljenimi za namakanje. Pri tem smo uporabile podatke za leto 2019.

• Delež vode za namakanje iz podtalnice za celo Slovenijo smo izračunale tako, da smo vodo za namakanje iz podtalnice množile s
100 in delile z vso vodo za namakanje. Enako smo ponovile tudi pri izračunu deleža vode za namakanje iz tekočih voda in drugih
virov. Pri tem smo uporabile podatke za leto 2019.

• Da smo izračunale koliko avtomobilov lahko izdelamo z vso vodo, ki se porabi za namakanje, smo najprej pretvorile dano količino
vode za namakanje iz m3 v litre tako, da smo množile s 1000. Na koncu smo vodo za namakanje delile s 450.000 l (voda, ki se
porabi za izdelavo enega avtomobila) in tako prišle do končnega rezultata.


