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Cilji                             in                         hipoteze

Metode dela

Microsoft Excel 

– za izdelavo 

grafov, računanje 

in zbiranje 

podatkov; 

PowerPoint 

– za izdelavo slik 

in oblikovanje 

prosojnic 



Do leta 2030 kar 2,5-krat več odpadkov?
Količina odpadkov na prebivalca Slovenije do leta 2030 

V Sloveniji smo v letu 2019 proizvedli 8.413.858 ton odpadkov.
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Napoved

Količina odpadkov v proizvodnih in storitvenih 

dejavnostih ter komunalnih odpadkov na prebivalca, 

Slovenija, 2015-2019

komunalni proizvodni 

in storitveni

nevarni

3,53 t0,51 t 0,017 t 

Vrste odpadkov na prebivalca, Slovenija, 2019

Količina odpadkov na prebivalca v Sloveniji močno

narašča. Od 2015 do 2019 se je povečala za 61,3 %.

Napoved kaže, da se bo v obdobju od 2019 do leta 2030

povečala za kar 154 %, če se bo trend naraščanja

odpadkov nadaljeval.

Med vsemi odpadki največjo skrb vzbujajo hitro

naraščajoči odpadki proizvodnih in storitvenih

dejavnosti, ki so v obdobju 2015 – 2019 zrasli za 72 %,

medtem ko so komunalni odpadki zrasli za 14 %.

Največ odpadkov na prebivalca je proizvedenih 

v proizvodnih in storitvenih dejavnostih.
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Koeficient rasti: 1,14

Koeficient rasti: 1,72



Katera statistična regija je  največji proizvajalec odpadkov?

%- delež odpadkov po stat. regijah

[t na prebivalca]

Pomurska

Savinjska

Slovenija

1,9 t
4,0 t

6,4 t

Količina odpadkov na prebivalca, 

statistične regije, 2019 [tona/ prebivalec]

Delež proizvedene količine odpadkov v Sloveniji, 

statistične regije, 2019 [%]

Povprečna količina odpadkov na prebivalca v Sloveniji, 

pomurski in savinjski regiji, 2019

Največji delež proizvedenih odpadkov v Sloveniji 

prispeva osrednjeslovenska (29,1 %), najmanj 

pa zasavska in primorsko-notranjska 

statistična regija (2,3 %).

V Sloveniji vsak prebivalec proizvede v 

povprečju 4 t odpadkov. Največ odpadkov na 

prebivalca proizvedejo v savinjski (6,4 t), 

najmanj pa v pomurski statistični regiji (1,9 t). 



Koliko odpadkov proizvede Industrija?
Delež  proizvodnih in storitvenih 

odpadkov v vseh odpadkih, stat. regije, 2019 

Delež proizvodnih in storitvenih 

odpadkov v Sloveniji, pomurski in 

savinjski regiji, 2019

Pomurska

Slovenija

Savinjska

74,0 %

87,4 %

92,3 %
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Pomurska regija Savinjska regija

Pearsonov korelacijski koeficient, ki kaže 

povezanost med deležem proizvodnih in 

storitvenih odpadkov ter celotno količino 

odpadkov je pozitiven - znaša 0,88. 

Primerjava deležev proizvodnih in storitvenih odpadkov 

z vsemi odpadki na prebivalca po statističnih regijah, 

2015-2019

Količina odpadkov na prebivalca v proizvodnih in 

storitvenih dejavnostih, statistični regiji, 2015-2019

Odpadki v proizvodnih in storitvenih dejavnostih

predstavljajo kar 87,4 % vseh odpadkov v

Sloveniji. Največji delež predstavljajo v savinjski

(92,3 %), najmanjšega pa v pomurski statistični

regiji (74,0 %).

Višji delež nastalih odpadkov v proizvodnih in 

storitvenih dejavnostih pomeni večjo količino vseh 

odpadkov na prebivalca, kar kaže Pearsonov

korelacijski koeficient (0,88).

Pomurska regija ima stopnjo rasti 40 %, savinjska

pa 5 % v obdobju 2015 - 2019. Obema je v zadnjem 

letu padla količina odpadkov in sicer savinjski regiji 

za 14 %, pomurski pa za 11 %.



Pomurska Podravska Koroška Savinjska Zasavska Posavska
Jugovzhodna 

Slovenija

Osrednje-

slovenska
Gorenjska

Primorsko-

notranjska
Goriška

Obalno-

kraška

2015

2016

2017

2018

2019

KAKO NEVARNA JE INDUSTRIJA?

Vsi nevarni

odpadki, 

Slovenija, 2019

145.690 t

Koroška
Slovenija

Zasavska

0,26 t 0,07 t 0,01 t

Nevarni odpadki v proizvodnih in storitvenih dejavnostih 

na prebivalca v Sloveniji, koroški in zasavski regiji, 2019

Količina nevarnih odpadkov v proizvodnih in storitvenih odpadkih glede na prebivalca, 2015-2019 po stat. regijah 

Od 2015 do 2019 se je količina nevarnih odpadkov 

najbolj povečala v posavski (161 %), najbolj pa se je 

zmanjšala v obalno-kraški statistični regiji(62 %).

Največ nevarnih odpadkov v letu 2019 v proizvodnih 

in storitvenih dejavnostih na prebivalca ima koroška 

(0,26 t), najmanj pa zasavska statistična regija 

(0,01 t), medtem ko ima Slovenija 0,07 t.

V proizvodnih in storitvenih dejavnostih v 

povprečju nastaja največ vseh nevarnih odpadkov, kar 94,7 %

0,01-0,05 t 0,06-0,11 t 0,12-0,26 t



Ali vlaganje v varstvo okoljA ZMANJŠUJE ODPADKE?
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Investicije-odpadki Izdatki-odpadki

Investicije in izdatki v varstvo okolja – odpadki, 2015 - 2019
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V vseh regijah so izdatki višji od investicij.

Koroška regija ima najvišje izdatke za 

varstvo okolja - odpadki (730 EUR) na 

prebivalca v letu 2019. Sledi ji savinjska

(130 EUR), pomurska (80 EUR) in 

zasavska statistična regija (40 EUR).
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Regije z najmanj (pomurska, zasavska) in največ (koroška in savinjska) odpadki na 

prebivalca ter nevarnimi odpadki na prebivalca.

Pearsonov korelacijski koeficient

za investicije 0,03

za izdatke -0,07

Izdatki za varstvo okolja – odpadki so 

višji v regijah z več odpadki na 

prebivalca in nevarnimi odpadki na 

prebivalca.

Pearsonova korelacijska 

koeficienta, ki kažeta,

povezanost med količino 

odpadkov na prebivalca ter 

investicijami za odpadke oz. 

izdatki za odpadke med vsemi 

regijami v obdobju 2015-2018, 

sta zelo nizka.

*OPOZORILO: Zaradi boljšega prikaza y-os na grafu koroške 

regije sega do 800, medtem ko pri ostalih regijah do 150.



zaključki
V Sloveniji se je v letu 2019 proizvedlo 8.413.858 t odpadkov. Na prebivalca je bilo proizvedenih 4,04 t odpadkov, kar 3,53 t je

nastalo v proizvodni in storitveni dejavnosti.

V obdobju od leta 2015 do leta 2019 se je količina odpadkov povečala za 61,3 %. Če se bo podoben trend nadaljeval, se bo

količina odpadkov do leta 2030 povečala za kar 154 % v primerjavi z letom 2019. Podroben pogled pokaže, da odpadki

proizvodnih in storitvenih dejavnosti naraščajo veliko hitreje kot komunalni odpadki, saj so v obdobju 2015 – 2019 zrasli za 72

%, medtem ko so komunalni odpadki zrasli za 14 %.

Osrednjeslovenska regija proizvede največji delež odpadkov (29,1 %), vendar pa na prebivalca največ odpadkov proizvede

savinjska regija (6,4 t) najmanj pa pomurska regija (1,9 t).

Odpadki v proizvodnih in storitvenih dejavnostih predstavljajo kar 87,4 % vseh odpadkov v Sloveniji. S

pomočjo Pearsonovega korelacijskega koeficienta sva pokazali, da je višji delež proizvodnih in storitvenih

odpadkov pozitivno povezan z večjo količino odpadkov. To potrjuje tudi podatek, da ima največ odpadkov

savinjska regija, ki ima tudi najvišji delež proizvodnih in storitvenih odpadkov (92,3 %), najmanj pa pomurska

regija, ki ima najnižji delež proizvodnih in storitvenih odpadkov (74,0 %). Stopnja rasti je

V proizvodnih in storitvenih dejavnostih nastaja kar 94,7 % vseh nevarnih odpadkov, kar predstavlja večino

vseh nevarnih odpadkov v Sloveniji. Količina nevarnih odpadkov se je v letih med 2016-2019 povečevala,

najbolj se je povečala v posavski regiji (161 %), zmanjšala pa se je v obalno-kraški (62 %) regiji.

Izdatki so v vseh regijah višji od investicij. Koroška regija ima najvišje izdatke za varstvo okolja, ki so znašali

730 EUR na prebivalca v letu 2019. Prav tako pa ima koroška regija največ nevarnih odpadkov iz proizvodnih

in storitvenih dejavnostih na prebivalca (0,26 t) v letu 2019. Tudi Pearsonova korelacijska koeficienta sta

pokazala zelo nizko povezanost med odpadki in investicijami (0,03) oz. izdatki (-0,07) za odpadke med vsemi

regijami. Ti podatki potrjujejo, da več vlaganj v ravnanje z odpadki ne pomeni nujno tudi manj odpadkov.

Hipoteza 1  potrjena

Hipoteza 2  potrjena

Hipoteza 3  zavrnjena

Hipoteza 4  potrjena

Hipoteza 6 zavrnjena

Hipoteza 5 potrjena



izračuni
Nastale odpadke na prebivalca v Sloveniji za leto 2019 sva izračunali na podlagi enačbe: 

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡 [Slovenija 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡 [Slovenija 2019]

Nastale odpadke v proizvodnih in storitvenih dejavnosti na prebivalca v Sloveniji za leto 2019 sva izračunali na podlagi enačbe:                                                               
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_2 [Slovenija 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡 [Slovenija 2019]

Nastale nevarne odpadke na prebivalca v Sloveniji za leto 2019 sva izračunali na podlagi enačbe:  
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33 [Slovenija 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡 [Slovenija 2019]

Za napoved za leto 2030 sva prvo izračunali količine vseh odpadkov na prebivalca za celo Slovenijo za vsako leto posebej od 2015 do 2019po

enačbi:  
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡 [Slovenija 2015− 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡 [Slovenija 2015− 2019]
in potem s pomočjo funkcije v programu Excel imenovane analiza podatkov izvozile graf za napoved le-teh 

do leta 2030. 

Koeficienta rasti za proizvodne in storitvene ter komunalne odpadke sva izračunali iz enačb: 

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_2

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2019

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_2

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2015

; 

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_1

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2019

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_1

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2015

Podatke o količini vseh odpadkov na prebivalca po statističnih regijah v letu 2019 sva dobili po enačbi: 
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡[posamezna statistična regija 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡 [posamezna statistična regija 2019]

Stopnje rasti sva izračunali iz enačb: 
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2019 −

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2015

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2015

∗ 100; 

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2030 −

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2019

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡
𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2019

∗100

Deleže celotne količine proizvedenih odpadkov v Sloveniji 2019 po regijah sva dobili po enačbi: 
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2019]

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡[𝑆𝑙𝑜𝑣𝑒𝑛𝑖𝑗𝑎 2019]
∗ 100



izračuni
Delež proizvodnih in storitvenih odpadkov v celotnih nastalih odpadkih v posamezni statistični regiji sva dobili s pomočjo enačbe: 
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_2[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2019]

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2019]
∗ 100

Pearsonov korelacijski koeficient, ki prikazuje velikost linearne povezave med deležem proizvodnih in storitvenih odpadkov ter celotnimi nastalimi 

odpadki, sva dobili s pomočjo funkcije PEARSON. Uporabili sva vse razpoložljive podatke za vseh 12 regij v obdobju 2015 – 2019.

Delež nevarnih odpadkov proizvedenih v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v vseh nevarnih odpadkih v letu 2019 sva dobili z enačbo: 
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33_2[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2019]

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2019]
∗ 100

Količino nevarnih odpadkov na prebivalca, ki nastanejo v proizvodnih in storitvenih dejavnostih, za posamezno leto ter statistično regijo sva dobili s 

pomočjo enačbe:

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33_2[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015− 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015− 2019]

Rast nevarnih odpadkov v proizvodnih in storitvenih dejavnosti za obdobje 2015 – 2019 sva dobili s pomočjo enačbe: 
𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33_2[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2019]
−

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33_2[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015]

𝑜𝑑𝑝𝑎𝑑𝑘𝑖_33_2[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015]

∗ 100

Investicije in izdatki v varstvo okolja- odpadki na prebivalca za posamezno regijo ter leto sva izračunali z enačbo (vrednosti sva množili s 1000): 
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡_1_3[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015− 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015− 2019]
; 
𝑖𝑧𝑑𝑎𝑡𝑘𝑖_1_3[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015− 2019]

𝑝𝑟𝑒𝑏_𝑡𝑜𝑡[𝑝𝑜𝑠𝑎𝑚𝑒𝑧𝑛𝑎 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑡𝑖č𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑗𝑎 2015− 2019]

Pearsonova korelacijska koeficienta za povezavo med investicijami in odpadki ter izdatki in odpadki sva ponovno izračunali s pomočjo funkcije 

PEARSON. Ponovno sva uporabile vse razpoložljive podatke za vseh 12 regij v obdobju 2015 – 2019.


