
Prešernov dan je naš osrednji kulturni praznik, ki ga v 

Sloveniji zaznamujemo vsakega 8. februarja že od leta 

1945, državni praznik in dela prost dan pa je od leta 

1991. Tokrat smo ob tej priložnosti zbrali nekaj uradnih 

statističnih podatkov, ki jih lahko kakor koli povežemo s 

pesnikom Francetom Prešernom.

Ob Prešernovem dnevu

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7933?guid=fae60cc8-055e-4037-8d5e-5d2f57148de8


Francè
Ime France ima (po stanju 1. januarja 2018) 316 prebivalcev Slovenije in 
ti so v povprečju stari malo manj kot 61 let. Ime France je po 
pogostnosti uvrščeno na 355. mesto. Največ še živečih Francetov je bilo 
rojenih v desetletju 1951–1960 (80). Od leta 1991 se to ime skoraj ne 
pojavlja več; v letih 2011–2017 je bilo rojenih pet fantkov, ki so dobili ime 
France. 
 
Kako je ime France porazdeljeno po statističnih regijah? Največ 
Francetov živi v osrednjeslovenski statistični regiji, 147, sledi 
jugovzhodna Slovenija s 76 Franceti, med prebivalci pomurske 
statistične regije pa zdaj ni nobenega s tem imenom.



Prešeren
 
V Sloveniji je na začetku leta 2018 živelo 345 
prebivalcev s priimkom Prešeren, kar ta 
priimek uvršča na 1.064. mesto po 
pogostnosti. Največ Prešernov je prebivalo 
v osrednjeslovenski statistični regiji (133), 
najpogostejši pa je bil ta priimek v 
gorenjski statistični regiji: na 340. mestu 
po pogostnosti (tam je sicer živelo 106 
prebivalcev s priimkom Prešeren). 
 
Nihče med zdajšnjimi prebivalci Slovenije 
pa ni soimenjak Franceta Prešerna z 
imenom in priimkom.



Vrba
V Sloveniji so tri naselja z imenom Vrba: 
v občinah Lukovica, Dobrna in Žirovnica. 
V Vrbi v občini Žirovnica, Prešernovem 
rojstnem kraju, sta v 2018 živela 202 
prebivalca Slovenije (101 moški in 101 
ženska). Naselje je merilo 3,8 kvadratnih 
kilometrov, gostota poseljenosti pa je 
bila 53 prebivalcev na kvadratni 
kilometer. 



Poimenovanja po Prešernu 
 
V Sloveniji je po zadnjih podatkih petinštirideset Prešernovih 
ulic, petnajst Prešernovih cest, štirje Prešernovi trgi, eno 
Prešernovo nabrežje, ena Cesta Franceta Prešerna in en Trg 
Prešernove brigade. V vseh teh delih naselij skupaj je bilo 1.728 
hišnih številk in je živelo 8.640 prebivalcev. Po Francetu 
Prešernu so poimenovani en vrtec, štiri osnovne šole in ena 
gimnazija.
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Imena, povezana s 

Prešernom



Prešeren je bil prijazen gospod, dobrosrčen in radodaren, ki je otrokom rad delil fige, 
zato so ga klicali doktor Fig. 
Od januarja do oktobra 2018 smo v Slovenijo uvozili za več kot milijon EUR svežih ali 
posušenih fig, največ iz Turčije (za skoraj 350.000 EUR). Nekaj smo jih tudi izvozili, 
največ v Avstrijo (za 54.000 EUR).

Fige



Prešeren in denar
France Prešeren je upodobljen na bankovcu za slovenski tolar z vrednostjo 1.000 SIT. 
Revalorizirana vrednost zneska 1.000 SIT z dne 8. 10. 1991, ko je slovenski tolar začel 
veljati, bi bila danes 50 EUR. To je približno desetina povprečne mesečne neto plače v 
letu 1991. France Prešeren je upodobljen tudi na kovancu za 2 EUR.

https://www.stat.si/preracuninew


Ciroza jeter 

France Prešeren naj bi umrl zaradi ciroze jeter, star 49 let. Ljudje tudi danes 
umirajo zaradi te bolezni: v 2017 je zaradi alkoholne bolezni jeter umrlo 364 
prebivalcev Slovenije (vir: NIJZ).

http://www.nijz.si/
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7933?guid=fae60cc8-055e-4037-8d5e-5d2f57148de8

