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Savinjska regija
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STATISTI1

1.
Pregledali smo bazo podatkov in postavili hipoteze.
Razdelili smo si delo in se lotili analize podatkov.

2.

Iz preračunanih vrednosti smo oblikovali
grafična ponazorila in iz njih razbrali ugotovitve, ki
smo jih strnili v zaključke.

3.

Za obdelavo podatkov smo uporabljali Microsoft
Excel.

4.

Količina nastalih odpadkov je skozi leta
narasla in z njimi tudi količina ločeno zbranih
odpadkov.

5.

Količina komunalnih odpadkov, ki jih v povprečju
odvrže prebivalec Slovenije, se je zmanjšala.

6.

Investicije za ravnanje z odpadki so skozi leta
povečale delež odloženih glede na vse
nastale komunalne odpadke.

Za prikaz podatkov na karti smo uporabili spletno
aplikacijo Datawrapper.
Za predstavitve pa Microsoft PowerPoint.

Povprečni Savinjčan porabi manj vode kot
povprečni Slovenec.
Večina vodovodne vode se uporabi v
gospodinjstvih.
Prečiščenost komunalne vode po regijah je
približno enaka.

Koliko vode porabi Slovenec na dan?

Poraba vodovodne vode po regijah

Škatla z brki predstavlja razpršenost podatkov o porabi
vodovodne vode v gospodinjstvih po regijah.

Pomurska
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PORABA VODE NA PREBIVALCA (V LITRIH NA DAN)

PORABA VODE NA PREBIVALCA (V LITRIH NA DAN)
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ZANIMIVOST:
Z vodo, ki jo porabi povprečni Slovenec v enem dnevu,
bi lahko vrt s površino 20 m2 namakali 18 dni.
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Povprečni Slovenec je v letu 2019 porabil 105 litrov, Savinjčan pa 114 litrov vode na prebivalca na dan.

Linijski diagram
prikazuje, kako se
je skozi leta
spreminjala
količina
porabljene vode
na prebivalca po
regijah.

Poraba vode iz javnega vodovoda
ZANIMIVOST: Povprečno je bilo v Sloveniji v letih
2015-2019 vsako leto načrpane 167.275.000 m3
vodovodne vode, kar je 1,68 Bohinjskih jezer.

Prečiščenost komunalne vode

Poraba vode iz javnega vodovoda leta 2019 (v 1000 m3)

Slovenija
Savinjska
Koroška
Zasavska

Voda je bila najbolje prečiščena v
Podravski regiji, najslabše pa v
Osrednjeslovenski.

Graf prikazuje prečiščenost
odpadne vode za Slovenijo in
določene regije v letu 2018.

Prečiščenost vodovodne vode v odstotkih leta 2018
terciarno

ZANIMIVOST: Prvi podatki o
stopnji prečiščenosti komunalne
vode obstajajo iz leta 2018.

sekundarno

primarno

neprečiščena

Največ vode se
je porabilo v
gospodinjstvih.

Na zgornjem grafikonu je razvidno v katere namene se je
porabila voda iz javnega vodovoda leta 2019.
Neobračunana voda je količina vode, ki je bila iz sistema javnega vodovoda odvzeta, ne pa
tudi obračunana. Zajema odvzeme vode iz hidrantov za potrebe gašenja požarov, čiščenja
ulic idr.
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PRIMARNO ČIŠČENJE
Primarno čiščenje je mehansko čiščenje odpadne vode s fizikalnim in/ali kemičnim postopkom, ki vključuje usedanje
trdnih delcev ali drug postopek čiščenja, s katerim se zmanjša količino neraztopljenih snovi za najmanj 50 % ter biološko
potrebo po kisiku v odpadni vodi za najmanj 20 %.
SEKUNDARNO ČIŠČENJE
Sekundarno čiščenje vključuje postopek biološkega čiščenja s sekundarnim usedanjem ali drug postopek, v katerem se
biološka potreba po kisiku zmanjša vsaj za 70 %, kemijska potreba po kisiku najmanj za 75 %, neraztopljene snovi pa se
zmanjšajo za najmanj 90 %.
TERCIARNO ČIŠČENJE
Terciarno čiščenje je dopolnilni postopek sekundarnega čiščenja odpadne vode, s katerim se dosega odstranjevanje
dušika in fosforja ter/ali drugih onesnaževal, ki vplivajo na kakovost ali uporabo vode. Ta postopek je potreben še zlasti za
občutljiva območja vodotokov.

Ali onesnažujemo manj?

Narašča

Količina odpadkov (v 1000 tonah)

Grafa prikazujeta, koliko ton komunalnih odpadkov
je nastalo v določenem letu ter koliko teh je bilo
zbranih ločeno.

Primerjava količine komunalnih odpadkov (Slovenija)
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Tako na ravni Savinjske regije kot na ravni
celotne Slovenije naraščata količina nastalih
komunalnih odpadkov in tudi količina
odloženih.

Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov so vsi zbrani
komunalni odpadki, brez mešanih komunalnih odpadkov
(odpadki iz črnega oz. sivega zabojnika).

Nastali komunalni odpadki
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Ločeno zbrani komunalni odpadki

Primerjava količine komunalnih odpadkov (Savinjska)
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Količina odpadkov (v 1000 tonah)

ZANIMIVOST: Delež nevarnih komunalnih odpadkov je
bil leta 2015 največji v občini Brežice (19%), najmanjši
pa v občini Osilnica (0%).
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Na zemljevidu vidimo količino komunalnih odpadkov, ki so jih
prebivalci različnih občin odvrgli v letih 2015-2019 (preračunano
na enega prebivalca).
Linijski grafi prikazujejo spreminjanje povprečne količine odvrženih komunalnih
odpadkov na prebivalca v kilogramih na leto. Poleg prikaza na ravni Slovenije smo
izbrali še tri občine:
• Jezersko (kjer se št. odpadkov skozi leta najbolj znižuje),
• Trzin (kjer se št. odpadkov najbolj povečuje) in
Muta
• Muto (blizu mediane).

Kako se količina odpadkov spreminja po občinah?
V Sloveniji je vsak prebivalec v povprečju v
letih od 2015 do 2019 odvrgel približno 2400 kg
komunalnih odpadkov.
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Količina odpadkov na prebivalca v letih 2015-2019 (kg/preb.)
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Razpršenost letne količine odpadkov na prebivalca za Slovenijo
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Ali imajo investicije za ravnanje z
odpadki pozitiven učinek?

Investicije za ravnanje z odpadki v časovnem obdobju 2015-2019
niso povečale deleža odloženih komunalnih odpadkov.
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ZANIMIVOST: Investicije za ravnanje z
odpadki so v letu 2017 predstavljale
približno 45 % investicij v varstvo
okolja.

Največ investicij za
ravnanje z odpadki je
bilo leta 2017 v
Podravski regiji.
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Investicije za ravnanje z odpadki in delež odloženih komunalnih
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Delež odpadkov (Slovenija)

Odloženi komunalni odpadki so odpadki, ki so jih komunalna podjetja
odstranila z odlaganjem na odlagališča, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje za
prevzemanje in odlaganje komunalnih odpadkov.
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Pomurska

Odstotek odloženih komunalnih odpadkov od vseh nastalih komunalnih

Investicije za ravnanje z odpadki po statističnih
regijah za leto 2017 (v 1000 €)

Delež odpadkov (Savinjska)

Investicije (Slovenija)

Investicije (Savinjska)

Graf prikazuje investicije, vložene v ravnanje z odpadki, in delež odloženih
komunalnih odpadkov glede na vse nastale komunalne odpadke.

Ali onesnažujemo manj?
H4. Količina nastalih odpadkov je skozi leta narasla in z njimi
tudi količina ločeno zbranih odpadkov.
Ugotovili smo, da je količina nastalih komunalnih odpadov skozi leta
naraščala, z njimi pa je naraščala tudi količina ločeno zbranih komunalnih
odpadkov. Hipoteza je s tem potrjena. Edino odstopanje od trenda sta
podatka za Savinjsko regijo iz leta 2016, ko sta se količini komunalnih in
ločeno zbranih komunalnih odpadkov glede na prejšnje leto zmanjšali.

Koliko vode porabi Slovenec na dan?
Vidimo, da ostaja povprečna vrednost porabljene vode iz javnega
vodovoda vseskozi okoli 104 litre na prebivalca na dan, ampak po regijah
se vrednosti spreminjajo veliko bolj, kot bi to pričakovali. Opazimo, da so
med varčnejšimi Zasavci, Posavci in Korošci, med bolj potratnimi pa
Gorenjci, Savinjčani in prebivalci Osrednjeslovenske regije. Savinjčani
porabimo nadpovprečno količino vode – hipoteza ovržena.

Poraba vode iz javnega vodovoda
H2. Večina vodovodne vode se uporabi v gospodinjstvih.
V Sloveniji smo po podatkih iz leta 2019 47 % vodovodne vode porabili v
gospodinjstvih, 22 % se je je porabilo v proizvodnih in storitvenih
dejavnostih, 3 % je bilo porabljene, a neobračunane vode, 28 % pa izgub.
Po podatkih najbolj izstopata Zasavska regija, kjer je delež porabljene vode
v gospodinjstvih kar 63 % in pa Koroška, kjer je izgub le 6 %, ampak je pa
po drugi strani delež neobračunane vode precej nad povprečjem (15 %).
V Savinjski regiji porabimo 46 % vode v gospodinjstvih, 20 % v industriji,
3 % je neobračunane, 32 % pa izgubljene vode. Največ vode se res porabi v
gospodinjstvih, zato to hipotezo potrdimo.

Prečiščenost komunalne vode
H3. Prečiščenost komunalne vode po regijah je približno
enaka.
Ugotovili smo, da je voda najslabše prečiščena v Osrednjeslovenski regiji,
najbolje pa v Podravski. Podatke za Savinjsko regijo smo primerjali s
podatki na ravni celotne Slovenije in ugotovili, da Savinjska regija ne
odstopa zelo od slovenskega povprečja. Ko smo preučili še podatke za
ostale regije, smo ocenili, da so razlike v prečiščenosti vode precej velike.
To pomeni, da moramo hipotezo zavreči.

ZAKLJUČKI

H1. Povprečni Savinjčan porabi manj vode kot povprečni
Slovenec.

Kako se količina odpadkov spreminja po
občinah?

H5. Količina komunalnih odpadkov, ki jih v povprečju odvrže
prebivalec Slovenije, se je zmanjšala.
Iz ponazoril se jasno vidi, da količina komunalnih odpadkov na prebivalca
skozi vsa leta narašča. Hipotezo moramo zato zavreči. Zanimivo je, da je
funkcija naraščanja zelo podobna premici (njen koeficient je 15,3
kilogramov na prebivalca na leto – kar pomeni, da vsako leto posameznik
odvrže 15 kg več kot prejšnje). Samo v 11 slovenskih občinah to ne drži
(tam količina odpadkov pada). Razlike med občinami so se v obdobju
2015-2019 povečale (to nam pove standardni odklon). Opazimo tudi, da
na zahodu nastane več komunalnih odpadkov na prebivalca kot na vzhodu.
V petletnem povprečju so najmanj odpadkov odvrgli občani Osilnice
(1186,9 kg/preb.), največ pa občani Trzina (4008,7 kg/preb.).

Ali imajo investicije za ravnanje z odpadki
pozitiven učinek?
H6. Investicije za ravnanje z odpadki so skozi leta povečale
delež odloženih glede na vse nastale komunalne odpadke.
Največ je leta 2017 investirala v ravnanje z odpadki Podravska regija, in
sicer 51.791.000 €, najmanj pa Primorsko-notranjska, ki je investirala le
220.000 €. Savinjska je investirala 3.229.000 €. Kljub vsakoletnim
investicijam za ravnanje z odpadki se delež odloženih komunalnih
odpadkov od vseh nastalih skozi leta znižuje. Naša hipoteza ne drži.
(OPOMBA: Sklepamo zgolj na podlagi podatkov štirih let, poleg tega pa ne
vemo, po kolikšnem času začne investiran denar dejansko vplivati na
stanje).

UPORABLJENE ENAČBE
1.

p𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 (2019) =

𝑉𝑜𝑑𝑎_1_11⋅106 l
𝑃𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡⋅365 dan

𝑁𝑎𝑚𝑎𝑘_1 ⋅ 106 l
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎
𝑛𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑒 𝑧𝑒𝑚𝑙𝑗𝑒 (2019) =
𝑍𝑚_𝑛𝑎𝑚𝑎𝑘21 ⋅ 104 m2 ⋅ 365 dan
𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 𝑣𝑜𝑑𝑒 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 𝑛𝑎 𝑑𝑎𝑛 (2019)
š𝑡. 𝑑𝑛𝑖 , 𝑘𝑜 𝑏𝑖 𝑙𝑎ℎ𝑘𝑜 𝑛𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑙𝑖 20 𝑚2 𝑧𝑒𝑚𝑙𝑗𝑖šč𝑎 (2019) =
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑎 m2 𝑛𝑎𝑚𝑎𝑘𝑎𝑛𝑒 𝑧𝑒𝑚𝑙𝑗𝑒 2019 ⋅ 20 m2
𝑚2

3
3
σ2019
𝑖=2015 𝑉𝑜𝑑𝑎_1 ⋅ 10 ⋅ m
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎č𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑑𝑒 =
2.
5 let
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑎 𝐵𝑜ℎ𝑖𝑛𝑗𝑠𝑘𝑒𝑔𝑎 𝑗. = 99.700.000 m3
𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑛𝑎 𝑘𝑜𝑙𝑖č𝑖𝑛𝑎 𝑛𝑎č𝑟𝑝𝑎𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑑𝑒
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑣 š𝑡. 𝐵𝑜ℎ𝑖𝑛𝑗𝑠𝑘𝑖ℎ 𝑗𝑒𝑧𝑒𝑟 =
𝑝𝑟𝑜𝑠𝑡𝑜𝑟𝑛𝑖𝑛𝑎 𝐵𝑜ℎ𝑖𝑛𝑗𝑠𝑘𝑒𝑔𝑎 𝑗𝑒𝑧𝑒𝑟𝑎
𝑉𝑜𝑑𝑎_1_13 ⋅ 103 m3
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑛𝑒𝑜𝑏𝑟𝑎č𝑢𝑛𝑎𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑑𝑒 (2019) =
𝑉𝑜𝑑𝑎_1 ⋅ 103 m3
3
𝑉𝑜𝑑𝑎_1_11 ⋅ 10 m3
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑣 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑖𝑛𝑗𝑠𝑡𝑣𝑖ℎ 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑑𝑒 (2019) =
𝑉𝑜𝑑𝑎_1 ⋅ 103 m3
𝑉𝑜𝑑𝑎_1_14 ⋅ 103 m3
𝑉𝑜𝑑𝑎_1_12 ⋅ 103 m3 𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑖𝑧𝑔𝑢𝑏 (2019) =
𝑉𝑜𝑑𝑎_1 ⋅ 103 m3
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑖𝑧. 𝑖𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑟. 𝑑𝑒𝑗. 𝑝𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑗𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑑𝑒 (2019) =
𝑉𝑜𝑑𝑎_1 ⋅ 103 m3

3.

𝑉𝑜𝑑𝑎_2_2 ⋅ 103 m3
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑛𝑒𝑝𝑟𝑒č𝑖šč𝑒𝑛𝑒 𝑣𝑜𝑑𝑒 (2018) =
𝑉𝑜𝑑𝑎_2 ⋅ 103 m3

UPORABLJENE ENAČBE
4.

5.

𝑂𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33_1 ⋅ ton
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑛𝑒𝑣𝑎𝑟𝑛𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣 (2015) =
𝑂𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_1 ⋅ ton

𝑂𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_1 ⋅ 103 kg
𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑗𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎 =
𝑃𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡 ⋅ preb.

3
σ2019
𝑖=2015 𝑂𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_1 ⋅ 10 kg
𝑝𝑒𝑡𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑗𝑒 𝑛𝑎𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖ℎ 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣 =
⋅ 5 let
σ2019
𝑃𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
⋅
preb.
𝑖=2015

𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑛𝑖 𝑜𝑑𝑘𝑙𝑜𝑛(𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎) =

σ𝑁
ത
𝑖=1(𝑦𝑖 − 𝑦)
𝑁

2

σ(𝑥 − 𝑥)(𝑦
ҧ
− 𝑦)
ത
𝑛𝑎𝑘𝑙𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑖𝑗𝑠𝑘𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑐𝑒 =
σ(𝑥 − 𝑥)ҧ 2

6.

𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑜𝑑𝑙𝑜ž𝑒𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣 =

𝑥 = 𝑙𝑒𝑡𝑜
𝑦 = 𝑙𝑒𝑡𝑛𝑜 𝑝𝑜𝑣𝑝𝑟𝑒č𝑗𝑒 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎𝑙𝑛𝑖ℎ 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑜𝑣 𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑏𝑖𝑣𝑎𝑙𝑐𝑎

𝑂𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_1_33 ⋅ ton
𝑂𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_1 ⋅ ton
𝑑𝑒𝑙𝑒ž 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑗 𝑧𝑎 𝑟𝑎𝑣𝑛𝑎𝑛𝑗𝑒 𝑧 𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖 (2017) =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡_1_3 ⋅ 1000 €
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡_1 ⋅ 1000 €

