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CILJI IN HIPOTEZE
Načini dela:

Cilji:
• Poiskati povezave med številom prebivalcev, osnovnimi gospodarskimi
podatki, nastalimi odpadki ter porabljeno in odpadno vodo v celotni
Sloveniji, posameznih statističnih regijah in občinah.
• Ovrednotiti in preveriti dane hipoteze, ki se v večini navezujejo na celotno
Slovenijo oz. posamezne statistične regije, delno pa tudi na občine.

 Microsoft Excel: analiziranje podatkov, izračuni, oblikovanje
grafikonov in tabel.
 Microsoft Power Point: oblikovanje prosojnic.
 Adobe Photoshop: oblikovanje slik in grafa.
 Spletni strani:
• https://www.datawrapper.de - oblikovanje zemljevidov,
• https://www.draw.io/ - oblikovanje grafikonov.

Metode analize podatkov:

Hipoteze:

 Zaradi spreminjanja števila prebivalcev med letoma 2015 in 2019,
predvsem pa zaradi objektivnejše medsebojne primerjave je
večina prikazanih podatkov preračunanih na prebivalca.

1. Gospodarstvo in demografska slika
a)
b)
c)
d)

Bruto domači proizvod na prebivalca se povečuje tako v celotni Sloveniji kot tudi v posameznih statističnih regijah.
V statistične regije z najvišjim bruto domačim proizvodom se ljudje priseljujejo, iz regij z najnižjim bruto domačim proizvodom pa odseljujejo.
Višje investicije v osnovna sredstva na prebivalca imajo za posledico višji bruto domači proizvod na prebivalca.
Višji bruto domači proizvod na prebivalca posledično pomeni več nastalih odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih na prebivalca.

2. Odpadki
a) V statističnih regijah, kjer nastane največ odpadkov skupaj na prebivalca, je najmanjši delež nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca ter obratno.

3. Komunalni odpadki – regije in država
a) Skupna količina nastalih komunalnih odpadkov, količina komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom in količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov
naraščajo (vse količine so preračunane na prebivalca).
b) Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca narašča hitreje kot narašča skupna količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca.

4. Komunalni odpadki – občine
a) Med občinami obstajajo velike razlike tako v količini nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca kot tudi v deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov.

5. Vode
a) V Sloveniji narašča poraba vode iz javnega vodovoda hitreje v proizvodnih in storitvenih dejavnostih kot v gospodinjstvih.
b) V Sloveniji naraščata tako količina prečiščene odpadne vode iz javne kanalizacije na prebivalca kot tudi delež prečiščene odpadne vode iz javne
kanalizacije.
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GOSPODARSTVO IN DEMOGRAFSKA SLIKA
Ljudje se iz manj razvitih statističnih regij (nižji bruto domači proizvod na
prebivalca – Pomurska, Zasavska, Koroška) selijo v bolj razvite statistične
regije (višji bruto domači proizvod na prebivalca – Osrednjeslovenska,
Obalno-kraška, Jugovzhodna Slovenija).

Bruto domači proizvod se je v obdobju med letoma 2015 in 2019 povečeval v vseh
posameznih letih in v vseh slovenskih statističnih regijah.

Več sredstev podjetja namenjajo za gradnjo, posodobitve,
rekonstrukcije in prenovo objektov, strojev ter opreme
(investicije v osnovna sredstva), več bodo ustvarila – vse to
pa zvišuje bruto domači proizvod.
Iz grafa je razvidna praktično linearna povezava med
povprečno vrednostjo investicij v osnovna sredstva na
prebivalca v letih med 2015 in 2019 ter povprečnim bruto
domačim proizvodom na prebivalca v istem obdobju..

Velikost kroga je sorazmerna
s količino nastalih odpadkov
v proizvodnih in storitvenih
dejavnosti na prebivalca
(povprečje v letih med 2015
in 2019).

Po drugi strani pa višji bruto domači proizvod na prebivalca
nima za posledico več nastalih odpadkov v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih na prebivalca.
Prebivalec Osrednjeslovenske regije je npr. zaslužen za
najvišji BDP, a je po nastalih odpadkih v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih šele na 5. mestu (povprečno 3.145
kg/prebivalca). Daleč največ odpadkov v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih nastane v Savinjski regiji (5.828
kg/prebivalca), ki pa je šele četrta po BDP na prebivalca.
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ODPADKI
Delež velja za Slovenijo –
povprečna vrednost med
2015 in 2019.

V Savinjski regiji je v obdobju 2015-2019 nastalo največ
odpadkov na prebivalca in sicer kar 6.285 kg. V tej regiji je
delež komunalnih odpadkov najnižji – 7,3 %, V Podravski
regiji (1.680 kg skupaj nastalih odpadkov na prebivalca) in
Pomurski regiji (1.721 kg skupaj nastalih odpadkov na
prebivalca) je v omenjenem obdobju nastala najmanjša
količina odpadkov. Delež komunalnih odpadkov je bil tukaj
najvišji (28,0 % oz. 26,3 %).

V Sloveniji je v obdobju od 2015 do 2019 povprečno na leto
nastalo za 3.247 kg vseh odpadkov na prebivalca. V
omenjenem obdobju je tako vsak prebivalec na leto ustvaril v
povprečju za 480 kg komunalnih odpadkov (14,8 % delež vseh
nastalih odpadkov). Preostali delež odpadkov je nastal v
proizvodnih in storitvenih dejavnostih.
Čeprav razlike v absolutni količini nastalih komunalnih
odpadkov na prebivalca med regijami niso velike, se delež
nastalih komunalnih odpadkov med regijami močno
razlikuje. Na velike razlike v deležu komunalnih odpadkov
imajo vpliv predvsem velike razlike v absolutni količini nastalih
odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

Količina odpadkov na prebivalca in delež nastalih
komunalnih odpadkov [%]
(povprečje 2015 – 2019)

Za ostale statistične regije v spodnji tabeli to pravilo velja le
delno (statistične regije so urejene glede na količino nastalih
odpadkov skupaj na prebivalca).
Nastali
Nastali odpadki
komunalni
Povprečje 2015-2019
- skupaj
odpadki [kg/prebivalca]
skupaj
[kg/prebivalca]
Slovenija
3.247
480,1
Savinjska
6.285
456,6
Primorsko-notranjska
3.963
463,2
Jugovzhodna Slovenija
3.778
418,9
Posavska
3.745
462,8
Gorenjska
3.641
496,3
Osrednjeslovenska
3.131
510,4
Koroška
2.808
397,2
Goriška
2.511
515,5
Obalno-kraška
2.430
554,2
Zasavska
2.355
430,1
Pomurska
1.721
452,1
Podravska
1.680
469,9

Delež nastalih
komunalnih
odpadkov skupaj [%]
14,8%
7,3%
11,7%
11,1%
12,4%
13,6%
16,3%
14,1%
20,5%
22,8%
18,3%
26,3%
28,0%

Delež površine posamezne
statistične regije, ki je
označen z valovitimi črtami,
je sorazmeren deležu
nastalih komunalnih
odpadkov na prebivalca v
primerjavi s celotno količino
odpadkov na prebivalca v
posamezni statistični regiji.
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KOMUNALNI ODPADKI – REGIJE IN DRŽAVA
V Sloveniji se je z javnim odvozom v letih med 2015 in 2019 v
povprečju zbralo 71,3 % vseh komunalnih odpadkov.

V Sloveniji se je v letih med 2015 in 2019 v povprečju ločeno zbralo
70,1 % vseh komunalnih odpadkov.

Skupna količina nastalih komunalnih odpadkov, količina komunalnih
odpadkov zbranih z javnim odvozom in količina ločeno zbranih
komunalnih odpadkov naraščajo (vse količine so preračunane na
prebivalca).

Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca narašča v
vseh statističnih regijah hitreje kot narašča skupna količina nastalih
komunalnih odpadkov na prebivalca (velja za obdobje med 2015 in
2019).
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KOMUNALNI ODPADKI - OBČINE
Količina nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca je v letu 2019
glede na leto 2015 narastla kar v 199 od 212 slovenskih občin (največ v
Kranju za 55,7 %).
V samo 13 slovenskih občinah je bila količina nastalih komunalnih
odpadkov na prebivalca v letu 2019 nižja glede na leto 2015. Največji
padec je bil v občinah Bloke, Brežice in Gornja Radgona.

Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca je v letu
2019 glede na leto 2015 narastla kar v 196 od 212 slovenskih občin
(največ v Kranju za 76,4 %).
V 16 slovenskih občinah je bila količina ločeno zbranih komunalnih
odpadkov na prebivalca v letu 2019 nižja glede na leto 2015. Največji
padec je bil v občinah Brežice in Kostanjevica na Krki.

2015
2019
Trzin

0

Histograma levo prikazujeta celotno količino nastalih komunalnih
odpadkov v letu 2015 (svetlo oranžen) in v letu 2019 (temno oranžen).
Vsak histogram zase kaže na zelo veliko razliko v celotni količini
nastalih komunalnih odpadkov med občinami v posameznem letu. Iz
zamika histograma za leto 2019 v desno lahko ugotovimo, da je
celotna količina nastalih odpadkov v letu 2019 narastla glede na leto
2015.
Najmanj komunalnih odpadkov na prebivalca je nastalo tako v letu
2015 kot tudi v letu 2019 v občini Osilnica (233 oz. 271
kg/prebivalca). Tako v letu 2015 kot tudi 2019 je največ odpadkov
nastalo v občini Trzin (649 oz. 893 kg/prebivalca).
Histograma na levi prikazujeta deleže ločeno zbranih komunalnih
odpadkov v letu 2015 (svetlo moder) in 2019 (temno moder). Vidijo se
velike razlike med občinami in rast deleža ločeno zbranih odpadkov v
letu 2019 glede na 2015.
V letu 2019 je bil najmanjši delež ločeno zbranih komunalnih
odpadkov zabeležen v občini Koper in sicer 56,0 % (v 2015 v občini
Ilirska Bistrica: 43,9 %). Največji delež ločeno zbranih komunalnih
odpadkov v letu 2019 je bil zabeležen v občini Hoče-Slivnica in sicer
95,3 % (v 2015 v občini Gorenja vas – Poljane: 99,3 %).
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VODE
V Sloveniji se največ vode iz javnega vodovoda porabi v
gospodinjstvih.

Porabljena voda iz
javnega vodovoda
na prebivalca
(povprečje 2015 – 2019)

Količina izgubljene vode v javnih vodovodih je zaradi slabo
vzdrževanih vodovodnih omrežij znatno večja od količine vode, ki se
porabi v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.

Porabljena voda iz javnega vodovoda na prebivalca v Sloveniji

3

Gospodinjstva [m /preb.]
Proizvodne in storitvene
3

dejavnosti [m /preb.]

2015

2016

2017

2018

2019

38,07

37,96

38,26

38,45

38,27

Sprememba: leto 2019
glede na leto 2015 [%]
0,53%

16,21

16,20

18,19

17,86

18,07

11,46%

Poraba vode iz javnega vodovoda na prebivalca narašča hitreje v proizvodnih in storitvenih dejavnostih
kot v gospodinjstvih.
Odpadna voda iz javne kanalizacije na prebivalca v Sloveniji

3

Skupaj [m /preb.]
3

Prečiščena [m /preb.]
3

Neprečiščena [m /preb.]
Prečiščena [%]
Neprečiščena [%]

2015

2016

2017

2018

2019

78,79

97,21

105,39

111,59

115,88

Sprememba: leto 2019
glede na leto 2015 [%]
47,07%

59,26

66,66

75,53

81,75

79,36

33,91%

19,53
75,2%
24,8%

30,54
68,6%
31,4%

29,86
71,7%
28,3%

29,83
73,3%
26,7%

36,52
68,5%
31,5%

86,97%
-8,94%
27,14%

Tako količina prečiščene kot tudi količina neprečiščene
odpadne vode iz javne kanalizacije na prebivalca v
zadnjih letih hitro naraščata.
Odstotek prečiščene odpadne vode iz javne kanalizacije
v zadnjih letih pada.

7

ZAKLJUČKI
•
•
•
•

Ugotovili smo, da se količina vseh odpadkov (in tudi deleži) precej razlikuje med posameznimi regijami. Vzrok za velike razlike v količini nastalih odpadkov je v različnih vrstah in
številu proizvodnih in storitvenih dejavnosti med regijami. Količina odpadkov na prebivalca se v zadnjem obdobju povečuje. Dobro je, da se viša delež ločeno zbranih komunalni
odpadkov, kar lahko nakazuje, da se zavest ločevanja odpadkov med Slovenci povečuje.
Iz podatkov o porabi vode iz javnega vodovoda je razvidno, da so slovenski vodovodi zelo dotrajani in slabo vzdrževani, saj so izgube vode ogromne (v povprečju kar 28,2 %).
Slabo je, da se skozi leta povečuje količina odpadne vode na prebivalca, še slabše pa je, da se zmanjšuje delež prečiščene odpadne vode.
Je Slovenija res tako čista država, kot si mislimo? Naša raziskava, ki je temeljila na statističnih podatkih iz Statističnega urada Republike Slovenije, je pokazala, da imamo še
veliko prostora za izboljšave. Za vsakršno drugo oceno pa bi pa morali narediti primerjavo še z drugimi državami Evrope oz. preostalega sveta.

Št. Hipoteza
Rezultat Razlaga
1. Gospodarstvo in demografska slika
Bruto domači proizvod (BDP) na prebivalca se povečuje tako
Bruto domači proizvod na prebivalca se je v obdobju med 2015 in 2019 povečeval v vseh koledarskih
1.a
v celotni Sloveniji kot tudi v posameznih statističnih regijah.
letih in v vseh slovenskih statističnih regijah in Sloveniji kot celoti.
V Pomurski in Zasavski regiji (regiji z najnižjim BDP) se je v obdobju 2015-2019 število prebivalcev
V statistične regije z najvišjim BDP se ljudje priseljujejo, iz
1.b
zmanjšalo, nasprotno pa se je v istem obdobju v regijah z najvišjim BDP (Osrednjeslovenska, Obalnoregij z najnižjim BDP pa odseljujejo.
kraška, Jugovzhodna Slovenija) št. prebivalcev povečalo.
Višje investicije v osnovna sredstva na prebivalca imajo za
Ugotovili smo, da imajo statistične regije, kjer so investicije v osnovna sredstva na prebivalca višje, tudi
1.c
posledico višji BDP na prebivalca.
višji BDP na prebivalca in obratno.
Višji BDP na prebivalca posledično pomeni več nastalih
V statističnih regijah z najvišjim BDP na prebivalca ne ustvarijo največ odpadkov in obratno. Daleč
1.d odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih na
največ odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih nastane v Savinjski regiji, ki je šele četrta po
prebivalca.
BDP na prebivalca (ima številna podjetja iz intenzivno predelovalnih panog).
2. Odpadki
V statističnih regijah, kjer nastane največ odpadkov skupaj
V Savinjski regiji, kjer nastane največ odpadkov skupaj na prebivalca, je delež komunalnih odpadkov najnižji. V
2.a na prebivalca, je najmanjši delež nastalih komunalnih
Podravski in Pomurski regiji nastane najmanjša količina odpadkov skupaj na prebivalca, delež komunalnih
odpadkov na prebivalca ter obratno.
odpadkov je tam najvišji. Za nekatere ostale regije to pravilo ne velja v celoti, zato je hipoteza le delno potrjena.
3. Komunalni odpadki – regije in država
Skupna količina nastalih komunalnih odpadkov, količina
Količina nastalih komunalnih odpadkov v vseh regijah v obdobju 2015-2019 narašča. Prav tako v vseh
3.a komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom in količina
statističnih regijah in v omenjenem obdobju naraščata tudi količina komunalnih odpadkov zbranih z
ločeno zbranih komunalnih odpadkov naraščajo.
javnim odvozom in količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov naraščajo.
Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca
V vseh statističnih regijah sta v obdobju med letoma 2015 in 2019 narastla tako skupna količina nastalih
3.b narašča hitreje kot narašča skupna količina nastalih
komunalnih odpadkov na prebivalca kot tudi količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca,
komunalnih odpadkov na prebivalca.
vendar je slednja v vseh regijah porastla bolj.
4. Komunalni odpadki – občine
Med občinami obstajajo velike razlike tako v količini nastalih
V občinah z največjo količino komunalnih odpadkov na prebivalca le-teh nastane tudi 2-3 krat več kot v
4.a komunalnih odpadkov na prebivalca kot tudi v deležu ločeno
tistih z najmanjšo količino. V nekaterih občinah imajo delež ločeno zbranih odpadkov manjši kot 60 %, v
zbranih komunalnih odpadkov.
nekaterih pa celo višji od 80 %.
5. Vode
V Sloveniji narašča poraba vode iz javnega vodovoda hitreje
V proizvodnih in storitvenih dejavnostih je bila v letih 2015-2019 zabeležena 11,5 % rast porabe vode iz
5.a
v proizvodnih in storitvenih dejavnostih kot v gospodinjstvih.
javnega vodovoda na prebivalca. V gospodinjstvih je rast znašala le nekaj več kot 0,5 %.
V Sloveniji naraščata tako količina prečiščene odpadne
V obdobju 2015-2019 sta porastli tako celotna količina odpadne vode na prebivalca (+ 47,1 %) kot tudi
5.b vode iz javne kanalizacije na prebivalca kot tudi delež
količina prečiščene odpadne vode na prebivalca (+ 33,9 %). Slednja je relativno porastla manj, zato je v
prečiščene odpadne vode iz javne kanalizacije.
omenjenem obdobju delež prečiščene odpadne vode padel za 8,9 %, zato je hipoteza le delno potrjena.
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PRIKAZ IZRAČUNOV
1. Gospodarstvo in demografska slika
 BDP na prebivalca smo izračunali tako, da smo za vsako posamezno leto, vsako statistično regijo in za Slovenijo kot celoto BDP_tot delili s Preb_tot. Nato
smo rezultate pomnožili še s 1.000.000, da smo dobili podatke v evrih. Te vse podatke smo nato prikazali v stolpičnem grafu.
 Za statistične regije smo izračunali povprečen BDP med letoma 2015 in 2019 tako, da smo za vsako regijo naprej izračunali BDP na prebivalca, nato pa smo
izračunali petletno povprečje. Rast števila prebivalcev smo prikazali v odstotku spremembe števila prebivalcev v letu 2019 glede na leto 2015 (podatke o
prebivalcih v posamezni regiji (Preb_tot) v letu 2019 smo delili s podatki o številu prebivalcev v isti regiji v letu 2015, odšteli 1 in pomnožili s 100).
 Povprečno vrednost investicij v osnovna sredstva na prebivalca med letoma 2015 in 2019 ter povprečno vrednost nastalih odpadkov v proizvodnih in
storitvenih dejavnostih na prebivalca med letoma 2015 in 2019 smo izračunali na enak način enako kot povprečen BDP na prebivalca v letih 2015 do 2019
(glej prejšnji odstavek; na enak način smo izračunali tudi ostale uporabljene povprečne vrednosti na prebivalca) – uporabili smo podatke Invest_tot in
Odpadki_2. Z že prej izračunanim povprečjem BDP-ja na prebivalca v letih med 2015 in 2019 smo narisali graf v Microsoft Excelu (izbrali smo graf X Y
(raztreseni) – mehurčki). Premer mehurčka je predstavljal povprečno vrednost odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnostih na prebivalca med letoma
2015 in 2019. Omeniti velja še, da je bila v podanih podatkih Invest_tot napaka – v datoteki prikazane vrednosti so za faktor 1.000 prevelike.

2. Odpadki
 Količino nastalih odpadkov na prebivalca smo izračunali tako, da smo delili Odpadki_tot s Preb_tot za vsako posamezno regijo in za Slovenijo za vsako leto
med 2015 in 2019. Nato smo izračunali povprečje za pet let. To smo ponovili še za ostali podkategoriji odpadkov (Odpadki_1 in Odpadki_2). Za nastale
komunalne odpadke na prebivalca smo izračunali njihov povprečni delež za obdobje 2015-2019 po regijah in v Sloveniji. Te podatke smo pretvorili v odstotke
ter jih prikazali v tabeli. Za celotno Slovenijo smo jih vizualizirali na spletni strani https://www.draw.io/, za regije pa v obliki zemljevida Slovenije, ki smo ga
ustvarili na spletni strani https://www.datawrapper.de.

3. Komunalni odpadki – regije in država
 Količino komunalnih odpadkov zbranih z javnim odvozom na prebivalca smo izračunali tako, da smo delili Odpadki_1_11 s Preb_tot za vsako posamezno
regijo in za Slovenijo za vsako leto med 2015 in 2019. Prikazali smo jih na stolpičnem diagramu. Delež komunalnih odpadkov zbranih z in izven javnega
odvoza smo izračunali tako, da smo za podatke Odpadki_1_11 na prebivalca in Odpadki_1_12 na prebivalca izračunali njun povprečni delež za obdobje
2015-2019 v Sloveniji. Te podatke smo pretvorili v odstotke in jih vizualizirali na spletni strani https://www.draw.io/.
 Enako smo izračunali delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca (uporabili smo podatke Odpadki_1_22 za Slovenijo, izračunali delež za vsako
leto tako, da smo delili z Odpadki_1, pretvorili v odstotek in izračunali petletno povprečje). V metapodatkih je bilo zapisano, da Odpadki_1_22 predstavljajo
vse komunalne odpadke razen mešanih (njihov delež smo izračunali tako, da smo od 1 odšteli delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov). Tako smo dobili
drevesni grafikon, ki smo ga prav tako oblikovali na spletni strani https://www.draw.io/.
 Spremembo količine ločeno zbranih odpadkov na prebivalca (Odpadki_1_22) smo prikazali v odstotku spremembe količine ločeno zbranih odpadkov na
prebivalca v letu 2019 glede na leto 2015 (Odpadki_1_22 na prebivalca v letu 2019 smo delili s Odpadki_1_22 na prebivalca v isti regiji v letu 2015, odšteli 1
in pomnožili s 100). Spremembo količine nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca (Odpadki_1) smo prikazali v odstotku spremembe te količine v letu
2019 glede na leto 2015. Izračunali smo jo na enak način kot spremembo količine ločeno zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca.
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4. Komunalni odpadki – občine
 Najprej smo izračunali količino vseh nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca za leti 2015 in 2019 za vse občine (delili smo Odpadki_1 s Preb_tot za leti
2015 in 2019). Rast oz. padec količine Odpadki_1 na prebivalca smo prikazali v deležu spremembe Odpadki_1 na prebivalca v letu 2019 glede na Odpadki_1
na prebivalca v letu 2015. Ta izračun smo ponovili še za količino ločeno zbranih komunalnih odpadkov (Odpadki_1_22). Nato smo obe vrsti podatkov
prikazali na ločenih grafih (prvi in drugi graf), kjer smo občine razdelili v 20 enakih intervalov glede na spremembo v odstotkih. Višina stolpca posameznega
intervala odraža število občin v tem intervalu.
 V tretjem grafu na strani 6 smo uporabili že izračunane podatke (količina Odpadki_1 na prebivalca za vse občine za leti 2015 in 2019), jih prikazali v dveh
ločenih histogramih na istem grafu (vsako leto smo obarvali z drugim odtenkom oranžne barve). Za obe leti smo občine razdelili v 20 intervalov glede na
celotno količino nastalih komunalnih odpadkov na prebivalca. Višina stolpca posameznega intervala odraža število občin v tem intervalu.
 Za četrti graf pa smo izračunali delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov za vse občine za leti 2015 in 2019 (uporabili smo Odpadki_1_22, ki smo jih delili z
Odpadki_1, rezultat pa izrazili v odstotkih). Za obe leti smo občine razdelili v 20 enakih intervalov glede na delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Višina
stolpca posameznega intervala odraža število občin v tem intervalu.
 V vseh štirih grafih so podatki za Slovenijo kot celoto izračunani na enak način, vendar niso bili upoštevani pri delitvi občin v intervale, temveč samo
naknadno ločeno prikazani na grafih.

5. Vode
 Izračunali smo količino porabljene vode iz javnega vodovoda na prebivalca za vse podkategorije (uporabili smo podatke Voda_1_11, Voda_1_12,
Voda_1_13, Voda_1_14) za leta med 2015 in 2019 za Slovenijo. Te podatke smo uporabili za izdelavo kolobarnega grafa, ki prikazuje deleže porabljenih vod
iz javnega vodovoda po kategorijah za obdobje od 2015 do 2019. Deleži, ki so navedeni ob kategorijah izven grafa, so izračunani kot povprečje petih let.
 Za vsako regijo posebej smo izračunali količino porabljene vode iz javnega vodovoda na prebivalca (delili smo Voda_1_10 s Preb_tot) za vsako leto od 2015
do 2019. Za vsako regijo smo nato izračunali petletno povprečje, ki smo ga prikazali v grafu Slovenije, ki je bil oblikovan s pomočjo spletne strani
https://www.datawrapper.de.
 Iz že prej izračunanih podatkov (Voda_1_11 na prebivalca) smo izračunali tudi spremembo količine Voda_1_11 na prebivalca v letu 2019 glede na leto 2015
(količino porabljene vode iz javnega vodovoda – gospodinjstva v letu 2019 smo delili s količino porabljene vode iz javnega vodovoda – gospodinjstva v letu
2015 in odšteli 1, nato pa pomnožili s 100, da smo dobili odstotke). Enako smo ponovili za Voda_1_12 in dobili spremembo porabljene vode iz javnega
vodovoda za proizvodne in storitvene dejavnosti v letu 2019 glede na leto 2015. Te rezultate smo prikazali v tabeli.
 Količino odpadne vode iz javne kanalizacije na prebivalca (Voda_2) smo izračunali za Slovenijo za vsako leto med 2015 in 2019 (delili smo Voda_2 s
Preb_tot). Enako smo storili pri izračunu količine prečiščene in neprečiščene odpadne vode iz javne kanalizacije na prebivalca, le da smo tu uporabili podatke
Voda_2_1 in Voda_2_2. Nato smo izračunali deleža prečiščene in neprečiščene odpadne vode iz javne kanalizacije glede na vso odpadno vodo iz javne
kanalizacije (delili smo Voda_2_1 oz. Voda_2_2 z Voda_2 in pretvorili v odstotke). Za tem smo izračunali še spremembo odpadnih vod iz javne kanalizacije skupaj na prebivalca v letu 2019 glede na leto 2015 (delili smo Voda_2 na prebivalca iz leta 2019 z Voda_2 na prebivalca iz leta 2015, odšteli 1 in še samo
pretvorili v odstotek). Na enak način smo izračunali še spremembe prečiščene in neprečiščene odpadne vode iz javne kanalizacije in njunih deležev v letu
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2019 glede na leto 2015, le da smo uporabili podatke Voda_2_1 na prebivalca, Voda_2_2 na prebivalca in njuna deleža.

