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CILJI IN HIPOTEZECILJI
★ Ugotoviti, koliko vode se dnevno porabi v gospodinjstvu v posameznih regijah.
★ Raziskati vire vode za določen namen uporabe in primerjati, v kolikšni meri so viri uporabljeni za 

določen namen.
★ Ugotoviti, koliko vode bi se porabilo v določeni regiji, če bi namakali vsa pripravljena zemljišča, in 

koliko vode se v določeni regiji porabi za namakanje kvadratnega metra zemljišča.
★ Raziskati, kako se je delež prečiščene in neprečiščene odpadne vode spremenil v javni kanalizaciji in 

kako v industriji v štirih letih.
★ Ugotoviti, ali imajo investicije v odpadno vodo enega leta vpliv tudi na nadaljnja.

HIPOTEZE
1. VIRI IN POVPREČNA DNEVNA PORABA VODE IZ JAVNEGA VODOVODA (2018)  
★ Več vode za javni vodovod se načrpa iz podzemnih vodnih virov kot iz površinskih.
★ Najmanjša količina vode iz javnega vodovoda gre v izgube vode v omrežju.
★ Največja povprečna dnevna poraba vode na gospodinjstvo je v osrednjeslovenski regiji, ker se tam 

nahaja največje in najbolj poseljeno mesto v Sloveniji (Ljubljana).

2. PORABA VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)
★ Najmanj vode za namakanje kvadratnega metra zemljišča se porabi na Gorenjskem, saj je tam velika 

količina padavin.
★ Največ vode za namakanje kvadratnega metra zemljišča se porabi na Pomurskem, saj je na tem 

področju najmanj padavin.

3. VIRI VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)
★ Največja poraba tekočih voda kot vira vode za namakanje zemljišč je v gorenjski in pomurski regiji, 

saj skozi njiju tečeta večji slovenski reki.
★ Na splošno v Sloveniji prevladujejo za namakanje zemljišč viri vode iz podtalnice.

4. ODPADNA VODA
★ V industriji je več neprečiščene odpadne vode kot prečiščene ne glede na leto.
★ Manjša kot je količina odpadne vode iz javne kanalizacije ali industrije, večji delež se je prečisti in 

obratno.

5. INVESTICIJE ZA ODPADNE VODE IN PREČIŠČENA VODA
★ Vsako leto je več prečiščene odpadne vode.
★ Več kot je investicij, večji je delež prečiščene odpadne vode.

NAČIN DELA IN METODE 
ANALIZE PODATKOV

★ Microsoft Excel
○ pregled in izbor podatkov

■ vir podatkov: SURS
○ razvrščanje podatkov
○ izračuni in analiza podatkov

■ minimalna vrednost
■ maksimalna vrednost
■ povprečna vrednost
■ absolutna vrednost
■ deleži

★ Datawrapper in draw.io (drawio)
○ izdelava vizualizacij:

■ infografike
■ karte
■ grafi
■ diagrami
■ tabele

★ Microsoft PowerPoint
○ predstavitev podatkov



VIRI IN POVPREČNA DNEVNA PORABA VODE IZ JAVNEGA VODOVODA (2018) 
POVPREČNA DNEVNA PORABA VODE NA GOSPODINJSTVOVIRI NAČRPANE VODE IN MESTO PORABE VODE

★ skoraj vsa voda za javni vodovod je načrpana iz 
podzemnih vodnih virov, le 0,76 % vode načrpane za 
javni vodovod, je iz površinskih virov

★ največ vode iz javnega vodovoda se porabi za 
gospodinjstva, skoraj polovico, natančneje 46,55 %

★ večja je izguba vode v omrežju, kot pa poraba vode 
za proizvodne in storitvene dejavnosti ter 
neobračunane vode skupaj V Sloveniji je 

povprečna dnevna 
poraba vode na 

gospodinjstvo 264,0 
litrov.

V Sloveniji je 
povprečna dnevna 

poraba vode iz javnega 
vodovoda 467,7 
milijonov litrov.

★ najbližje slovenskemu povprečju dnevne porabe vode na 
gospodinjstvo je obalno-kraška regija (260,2 litrov vode)

★ najbolj oddaljena od slovenskega povprečja je goriška 
regija, kjer je tudi največja povprečna poraba vode na 
gospodinjstvo (362,1 litrov vode)

★ najmanjša dnevna poraba vode na gospodinjstvo je v 
zasavski regiji (191,3 litrov vode)

★ v osrednjeslovenski regiji se dnevno porabi 278,0 litrov 
vode na gospodinjstvo, kar je več kot slovensko 
povprečje, vendar pa se dnevno ne porabi več vode na 
gospodinjstvo, kot se porabi v gorenjski in goriški regiji



PORABA VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)

★ najmanj vode za namakanje zemljišč se porabi v jugovzhodni Sloveniji in v obalno-kraški regiji
★ na Gorenjskem se porabi največ vode za namakanje, in če bi namakali vsa pripravljena zemljišča, 

bi porabili še enkrat toliko vode
★ v pomurski regiji se namakajo skoraj vsa zemljišča
★ v obalno-kraški regiji se namaka manjši delež zemljišč, le ena sedmina
★ v jugovzhodni Sloveniji se namaka tretjina vseh zemljišč

★ v Sloveniji je povprečna letna količina vode za namakanje kvadratnega metra zemljišča 103 litre
★ krepko nad slovenskim povprečjem je jugovzhodna Slovenija, konkretno pod slovenskim 

povprečjem pa sta obalno-kraška in pomurska
★ najbližje slovenskemu povprečju je gorenjska, vendar je še vedno zelo oddaljena od njega, saj je 

kar za 45 litrov nad povprečjem

KOLIČINA PORABLJENE VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ KOLIČINA PORABLJENE VODE V LITRIH NA 
KVADRATNI METER ZEMLJIŠČA

Slovenija 
103 l/m

Pomurska
34 l/m

Jugovzhodna  
Slovenija
240 l/m

Gorenjska
148 l/m

Obalno-kraška
38 l/m

2

2

2

2

2

Iz vsake naravne enote 
Slovenije je bila 

izbrana ena regija, ki je 
v celoti del te naravne 

enote.



★ v pomurski regiji in jugovzhodni Sloveniji se porabi največji delež vode za namakanje zemljišč iz podtalnice, v pomurski regiji se porabi 195.000 
kubičnih metrov vode, v jugovzhodni Sloveniji pa le 6.000 kubičnih metrov vode 

★ na Gorenjskem se porabi najmanjši delež vode za namakanje zemljišč iz podtalnice, le en odstotek, kar je 2.000 kubičnih metrov vode, ostalo pa se 
porabi iz tekočih voda in drugih virov

★ v obalno-kraški se porabi največji delež vode za namakanje zemljišč iz drugih virov, ne uporablja pa se voda iz podtalnice
★ na Pomurskem se za namakanje zemljišč ne uporabljajo tekoče vode

★ obalno-kraška regija ima skoraj enak delež porabe vode za namakanje zemljišč iz drugih virov kot celotna Slovenija
★ v gorenjski regiji se pridobi 268.000 kubičnih metrov vode za namakanje zemljišč iz tekočih voda, v celotni Sloveniji pa le 318.000 kubičnih metrov vode, 

tako Gorenjska predstavlja 84,28 % celotnega slovenskega deleža uporabe tekočih voda kot vira vode za namakanje zemljišč

DELEŽI VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ IZ RAZLIČNIH VIROV
VIRI VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)

Drugi viri vode:
★ vodni zbiralniki
★ jezera
★ vodovodi

Iz vsake naravne enote 
Slovenije je bila 

izbrana ena regija, ki je 
v celoti del te naravne 

enote.

1 %



ODPADNA VODA

★ leta 2015 je bilo v Sloveniji okoli 886,4 milijonov kubičnih metrov odpadne vode, leta 2018 pa okoli 1.010,8 milijonov kubičnih metrov
★ v obeh letih je delež odpadne vode iz industrije več kot 3-krat večji od deleža odpadne vode iz javnega vodovoda
★ od leta 2015 do leta 2018 se je delež odpadne vode iz kanalizacije povečal in z njim tudi delež neprečiščene vode
★ delež prečiščene vode iz industrije je v letu 2015 skoraj popolnoma enak deležu prečiščene vode iz industrije leta 2018
★ delež prečiščene odpadne vode iz industrije je v obeh letih zelo majhen, le 3,19 % in 3,10 %
★ manj kot je odpadne vode iz javne kanalizacije ali iz industrije, večji delež je prečiščene, in več kot je odpadne vode iz javne 

kanalizacije ali iz industrije, manjši je delež prečiščene

DELEŽ PREČIŠČENE IN NEPREČIŠČENE VODE 2015 DELEŽ PREČIŠČENE IN NEPREČIŠČENE VODE 2018

162,54 m
io. m

723,90 mio. m 

23
0,6

4 m
io. m

780,12 mio.m

  3   3

   3    3



INVESTICIJE ZA ODPADNE VODE IN PREČIŠČENA VODA

★ investicije za odpadne vode so leta 2015 približno 3-krat večje kot v 
naslednjih treh letih oziroma približno enake seštevku investicij naslednjih 
treh let

★ investicije so v letih 2016, 2017 in 2018 sorazmerno enake
★ v letu, ko je bilo največ investicij (v letu 2015), ni bilo ne količinsko največ 

prečiščene odpadne vode ne procentualno največ prečiščene odpadne vode, 
iz česar lahko sklepamo, da investicije nimajo takojšnjega učinka

★ vsako leto se prečisti večja količina odpadne vode in vsako leto je tudi večji 
delež prečiščene odpadne vode

★ v letu 2018 je bil dosežen večji delež prečiščene odpadne vode, za 2,71 % 
večji kot v letu z največ investicijami (v letu 2015), čeprav je bilo v letu 2018 
približno 3-krat manj investicij kot v letu 2015, kar pomeni da investicije iz 
prejšnjih let vplivajo na nadaljnja leta

ŠTIRILETNI PRIKAZ INVESTICIJ IN KOLIČINE PREČIŠČENE VODE

Investicije 
štirih let:

329,53 
milijonov €

Količina prečiščene 
vode v štirih letih:

680,65 milijonov m3

Količina odpadne 
vode v štirih letih:

3785,91 milijonov m3

Delež prečiščene vode v štirih letih:
17,98 %



ZAKLJUČKIPOTRJENA ALI OVRŽENA HIPOTEZA
LEGENDA:

1. VIRI IN POVPREČNA DNEVNA PORABA VODE IZ JAVNEGA VODOVODA (2018)  
★ Več vode za javni vodovod se načrpa iz podzemnih vodnih virov kot iz površinskih.  
★ Najmanjša količina vode iz javnega vodovoda gre v izgube vode v omrežju.

   Najmanjša količina vode iz javnega vodovoda se porabi kot neobračunana voda (voda iz  
……………..hidrantov za potrebe gašenja požarov, čiščenje ulic).
★ Največja povprečna dnevna poraba vode na gospodinjstvo je v osrednjeslovenski regiji, ker 

se tam nahaja največje in najbolj poseljeno mesto v Sloveniji (Ljubljana).
   Največja povprečna dnevna poraba vode na gospodinjstvo je v goriški regiji.

2. PORABA VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)
★ Najmanj vode za namakanje kvadratnega metra zemljišča se porabi na Gorenjskem, saj je 

tam velika količina padavin.
   Najmanj vode za namakanje kvadratnega metra zemljišča se porabi na Pomurskem.

★ Največ vode za namakanje kvadratnega metra zemljišča se porabi na Pomurskem, saj je na 
tem področju najmanj padavin.
   Največ vode za namakanje kvadratnega metra zemljišča se porabi v jugovzhodni Sloveniji.

3. VIRI VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)
★ Največja poraba tekočih voda kot vira vode za namakanje zemljišč je v gorenjski in pomurski 

regiji, saj skozi njiju tečeta večji slovenski reki.  (DELNO POTRJENA/DELNO  OVRŽENA)
   V pomurski regiji ne izkoriščajo tekočih virov za namakanje, največji del je iz podtalnice.

★ Na splošno v Sloveniji prevladujejo za namakanje zemljišč viri vode iz podtalnice.

4. ODPADNA VODA
★ V industriji je več neprečiščene odpadne vode kot prečiščene ne glede na leto.
★ Manjša kot je količina odpadne vode iz javne kanalizacije ali industrije, večji delež se je 

prečisti in obratno.

5. INVESTICIJE ZA ODPADNE VODE IN PREČIŠČENA VODA
★ Vsako leto je več prečiščene odpadne vode.
★ Več kot je investicij, večji je delež prečiščene odpadne vode.

   V letu, ko je bilo največ investicij (v letu 2015), ni bilo procentualno največ prečiščene                             
...odpadne vode. 

POTRJENA 
HIPOTEZA 

OVRŽENA 
HIPOTEZA 

UGOTOVITVE
★ Ugotovili sva, da dnevna količina porabljene vode na gospodinjstvo ni 

odvisna od poseljenosti območja. 
★ V Sloveniji se voda za javni vodovod črpa večinoma iz podtalnice, voda 

za namakanje zemljišč pa se pridobi večinoma iz drugih virov, to so 
vodni zbiralniki, jezera in vodovodi. 

★ Presenetilo naju je, da je izguba vode v omrežju ogromna, predstavlja 
skoraj tretjino porabljene vode iz javnega vodovoda. Zanimivo bi bilo 
poznati vzroke. 

★ Opazili sva, da če bi v gorenjski regiji namakali vsa pripravljena 
zemljišča, bi porabili skoraj 20-krat toliko dodatne vode več, kot če bi 
namakali v pomurski regiji vsa pripravljena zemljišča, ker se v pomurski 
regiji namaka skoraj vsa zemljišča, v gorenjski pa le približno polovica 
vseh zemljišč.

★ Ugotovili sva, da je količina porabljene vode za namakanje kvadratnega 
metra zemljišča v predstavljenih regijah zelo oddaljena od slovenskega 
povprečja.

★ V letu 2018 sta bila deleža prečiščene odpadne vode iz javne 
kanalizacije in prečiščene odpadne vode iz industrije nekoliko manjša 
kot v letu 2015, vzrok za to je, da je bilo leta 2018 več odpadne vode kot 
v letu 2015.

★ Investicije za odpadne vode ne vplivajo samo na leto, v katerem so bile 
investirane, ampak imajo vpliv tudi na nadaljnja leta in tako uspemo 
vsako leto prečistiti večjo količino odpadne vode.

OMEJITVE IN PREDLOGI ZA NADALJNJE ANALIZE
★ Zaradi nedostopnosti vseh podatkov za željeno obdobje sva bili primorani 

obdelovati le dane podatke in tako niso vsi izračuni za isto leto.
★ Analiza podatkov o vodah bi bila lahko podrobnejša v primeru, da bi imeli 

podatke tudi za posamezne občine.
★ Ker se veliko slovenskih regij razprostira čez več kot samo eno naravno 

enoto Slovenije, ni bila možna razvrstitev vseh regij v posamezno naravno 
enoto, in tako sva morali izbrati le eno regijo iz vsake naravne enote.

★ Zaradi velikega skoka investicij v letu 2015 bi bilo dobro imeti podatke 
tudi za štiriletno predhodno obdobje. S tem bi dobili vpogled v to, ali je 
bilo leto 2015 posebno leto ali pa se vzorec investicij v štiriletnem 
obdobju ponavlja.



PRIKAZ IZRAČUNOV
VIRI IN POVPREČNA DNEVNA PORABA VODE IZ JAVNEGA VODOVODA (2018) 
★ količina načrpane vode za javni vodovod in količina porabljene vode iz javnega vodovoda: te vrednosti so bile izračunane s podatki 

Voda_1, Voda_1_1, Voda_1_2, Voda_1_11, Voda_1_12, Voda_1_13, Voda_1_14; podatki so bili deljeni s številom dni v letu (365) in 
prikazani z infografiko, ki je bila narejena v programu draw.io; izračunano za Slovenijo za leto 2018;

★ povprečna dnevna poraba vode iz javnega vodovoda: vrednost je bila izračunana s podatkom Voda_1_10;  podatek Voda_1_10 je bil 
pretvorjen v litre (pomnožen z 1.000.000) in nato deljen s številom dni v letu (365); izračunano za Slovenijo za leto 2018;

★ povprečna dnevna poraba vode na gospodinjstvo: te vrednosti so bile izračunane s podatki Voda_1_11 in Gosp_tot; podatki 
Voda_1_11 so bili pretvorjeni v litre (pomnoženi z 1.000.000), nato pa deljeni z Gosp_tot in s številom dni v letu (365) in prikazani s 
karto Slovenije, ki je bila narejena v programu Datawrapper; izračunano za vse regije Slovenije in za Slovenijo za leto 2018

PORABA VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)
★ količina porabljene vode za namakanje zemljišč: te vrednosti so bile izračunane s podatki Zm_namak11, Zm_namak21, Namak_1; 

podatki Namak_1 so bili prikazani z grafom, ki je bil narejen v programu Datawrapper; podatki Zm_namak_11 in Zm_namak_21 
so bili pretvorjeni v kvadratne metre (pomnoženi s 10.000), nato so bili podatki Namak_1 v kubičnih metrih deljeni s podatki 
Zm_namak21 v kvadratnih metrih, potem pa so bile dobljene vrednosti pomnožene še z Zm_namak_11 in prikazane v istem grafu 
kot podatki Namak_1; izračunano za pomursko, jugovzhodno Slovenijo, gorenjsko in obalno-kraško za leto 2019;

★ količina porabljene vode v litrih na kvadratni meter zemljišča: te vrednosti so bile izračunane s podatki Zm_namak21 in Namak_1; 
podatki Namak_1 so bili pretvorjeni v litre (pomnoženi z 1.000.000), podatki Zm_namak21 so bili pretvorjeni v kvadratne metre 
(pomnoženi z 10.000), nato so bili podatki Namak_1 v litrih deljeni s podatki Zm_namak21 v kvadratnih metrih; izračunano za 
pomursko, jugovzhodno Slovenijo, gorenjsko, obalno-kraško in za Slovenijo za leto 2019

VIRI VODE ZA NAMAKANJE ZEMLJIŠČ (2019)
★ deleži vode za namakanje zemljišč iz različnih virov: te vrednosti so bile izračunane s podatki Namak_1, Namak_11, Namak_12, 

Namak_13; deleži so bili izračunani tako da so bili podatki Namak_11 deljeni s podatki Namak_1, podatki Namak_12 deljeni s 
podatki Namak_1 in podatki Namak_13 deljeni s podatki Nama_1; dobljeni deleži so bili prikazani v diagramu, ki je bil narejen v 
programu Datawrapper; izračunano za pomursko, jugovzhodno Slovenijo, gorenjsko, obalno-kraško in za Slovenijo za leto 2019



PRIKAZ IZRAČUNOV
ODPADNA VODA
★ delež prečiščene in neprečiščene vode: te vrednosti so bile izračunane s podatki Voda_2, Voda_2_1, Voda_2_2, Voda_4, Voda_4_1, 

Voda_4_2; podatki Voda_2 in Voda_4 so bili sešteti,  nato pa so bili izračunani deleži tako, da so bili podatki Voda_2 deljeni s 
seštevkom podatkov Voda_2 in Voda_4 ter podatki Voda_4 deljeni s seštevkom podatkov Voda_2 in Voda_4; podatki Voda_2_1 in 
Voda_2_2 so bili sešteti, nato pa so bili izračunani deleži tako, da so bili podatki Voda_2_1 deljeni s seštevkom podatkov Voda_2_1 in 
Voda_2_2 ter podatki Voda_2_2 deljeni s seštevkom podatkov Voda_2_1 in Voda_2_2; podatki Voda_4_1 in Voda_4_2 so bili sešteti, 
nato pa so bili izračunani deleži tako, da so bili podatki Voda_4_1 deljeni s seštevkom podatkov Voda_4_1 in Voda_4_2 ter podatki 
Voda_4_2 deljeni s seštevkom podatkov Voda_4_1 in Voda_4_2; dobljeni deleži so bili prikazani v diagramih, ki so bili narejeni v 
programu Datawrapper; izračunano za Slovenijo, posebej za leto 2015 in posebej za leto 2018

INVESTICIJE ZA ODPADNE VODE IN PREČIŠČENA VODA 
★ investicije in količina prečiščene vode: vrednosti so bile izračunane s podatki Invest_1_2, Voda_2_1, Voda_4_1; podatki Invest_1_2 so 

bili le prikazani z linearnim grafom, ki je bil narejen v programu Datawrapper; podatki Voda_2_1 in Voda_4_1 so bili sešteti in 
prikazani v istem grafu kot podatki Invest_1_2; izračunano za podatke celotne Slovenije, za leto 2015, 2016, 2017 in 2018

★ delež prečiščene vode: vrednosti so bile izračunane s podatki Voda_2, Voda_2_1, Voda_4, Voda_4_1; podatki Voda_2 in Voda_4 so bili 
sešteti in podatki Voda_2_1 in Voda_4_1 so bili sešteti, nato je bil seštevek Voda_2_1 in Voda_4_1 deljen s seštevkom Voda_2 in 
Voda_4, dobljene vrednosti so bile prikazane v tabeli, ki je bila narejena v programu Datawrapper; izračunano za Slovenijo za leto 
2015, 2016, 2017 in 2018;

★ investicije štirih let: podatki Invest_1_2 za leto 2015, 2016, 2017, 2018 so bili sešteti;
★ količina prečiščene vode v štirih letih: podatki Voda_2_1 za 2015, 2016, 2017, 2018 in podatki Voda_4_1 za 2015, 2016, 2017, 2018 so 

bili sešteti; izračunano za Slovenijo;
★ količina odpadne vode v štirih letih: podatki Voda_2 za leto 2015, 2016, 2017, 2018 in podatki Voda_4 za leto 2015, 2016, 2017, 2018 so 

bili sešteti; izračunano za Slovenijo;
★ delež prečiščene vode v štirih letih: vrednost je bila izračunana z že izračunanimi podatki (glej zgornji dve alineji); količina prečiščene 

vode v štirih letih je bila deljena s količino odpadne vode v štirih letih


