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Poraba proizvodov za prehrano

11 kg jajc 

126 kg žita 

67 kg krompirja

34 kg belega sladkorja  

1 kg medu 

117 kg zelenjave

152 kg sadja

93 kg mesa

* Poraba vključuje tudi količine predelanih proizvodov.

Kolikšna je bila v 2018 poraba izbranih
proizvodov za prehrano* na prebivalca?



Izdatki za hrano

Kolikšni so bili v 2018 izdatki za hrano na člana 
gospodinjstva? 

 

Kupljeno in porabljeno doma: 1.031 EUR
 

Gostinski obrati: 344 EUR



Proizvodnja živil

Podjetja v Sloveniji, ki so se v 2018 ukvarjala s proizvodnjo živil, so v tem letu prodala za 
2,1 milijarde EUR živilskih proizvodov. Dejavnost proizvodnja živil je v 2018 s prodajo 
živilskih proizvodov ustvarila 6,8 % vrednosti prodaje in 5,7 % dodane vrednosti v celotni 
predelovalni dejavnosti. Največjo dodano vrednost v dejavnosti proizvodnja živil so 
ustvarila podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo mesa in mesnih izdelkov. Največji 
prihodek v tej dejavnosti pa je bil ustvarjen s prodajo klobas (9 %) in kruha (7 %).  
 

število podjetij: 2.360
 

prihodki od prodaje: 2,1 mrd. EUR
 

povprečna bruto plača: 1.361 EUR
 

dodana vrednost: 499 mio. EUR
 

število oseb, ki delajo: 16.522
 



Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

število podjetij: 369
 

prihodki od prodaje: 726 mio. EUR
 

povprečna bruto plača: 1.273 EUR
 
 

dodana vrednost: 141 mio. EUR
 

število oseb, ki delajo: 5.174
 



Predelava in konzerviranje sadja in 
zelenjave

število podjetij: 391
 

prihodki od prodaje: 112 mio. EUR
 

povprečna bruto plača: 1.426 EUR
 
 

dodana vrednost: 37 mio. EUR
 

število oseb, ki delajo: 1.085
 



Predelava mleka

 

število podjetij: 252
 

prihodki od prodaje: 368 mio. EUR
 

povprečna bruto plača: 1.626 EUR
 
 

dodana vrednost: 71 mio. EUR
 

število oseb, ki delajo: 1.827
 



Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin

število podjetij: 820
 

prihodki od prodaje 399 mio. EUR
 

povprečna bruto plača: 1.251 EUR
 
 

dodana vrednost: 132 mio. EUR
 

število oseb, ki delajo: 5.743
 



Izvoz – uvoz

Podjetja v Sloveniji, ki se ukvarjajo s proizvodnjo živil, so v 2018 uvozila
za 1,7 mrd EUR hrane, izvozila pa so je za 1 mrd EUR. 

Type something

UVOZ                                            IZVOZ
 

Nemčija (15,8 %)                        Hrvaška (20,9 %)
 

Italija (14,4 %)                            Italija (17,5 %)
 

Hrvaška (14,4 %)                         Avstrija (7,9 %)
 

Avstrija ( 12,6 %)                         Madžarska (5,3 %)
 

Brazilija (8,4 %)                           Nemčija (4,9 %)
 

* Pet najpomembnejših trgovinskih partneric.  
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