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UVODNA BESEDA

Na Statističnem uradu RS vsak dan zberemo, izračunamo in shranimo veliko količino podatkov – z namenom, da bi jih lahko tako 

splošna kot strokovna javnost uporabili pri svojem delu ali le potešili radovednost ob vsak dan porajajočih se vprašanjih:

Koliko naselij imamo v Sloveniji? Koliko prebivalcev se je odselilo v tujino? Kako gospodinjstva preživijo s svojimi dohodki? Koliko 

receptov se je predpisalo bolnikom? Kolikšen delež odpadkov zberemo ločeno? Za kaj porabijo gospodinjstva največ energije? 

Kolikšen je bil BDP na prebivalca? Katerega blaga uvozimo največ? V katerih nastanitvenih objektih prenoči največ turistov?

Statøpis je publikacija, s katero želimo približati statistiko najširši javnosti. Letos ga izdajamo tretjič. Osvežili smo ga z novimi 

barvami in infografikami. Tudi tokrat smo zbrali in izbrali najzanimivejše in najaktualnejše podatke ter jih pregledno prikazali v 

tabelah in grafikonih in jih skupaj s kratkimi komentarji povezali v tematske zgodbe. Vseh je 22.

Na voljo je v klasični, tiskani obliki in v elektronski različici, da ga lahko pregledujete tudi na svojem računalniku ali mobilnih 

napravah. Obe različici sta brezplačni. 

Statistika ni suhoparna – je zanimiva, barvita in piše zgodbe. Zato le pogumno, odprite publikacijo in preberite zgodbe, ki jih 

pišejo uradni statistični podatki. 

 Genovefa Ružić
 generalna direktorica
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Viri: SURS, GURS, ARSO

Slovenija meri 20.273 km2.
Po svoji površini se med vsemi 257 
državami sveta uvršča na 155., po 
številu prebivalcev pa na 148. mesto 
(www.cia.gov).

Kopenska državna meja 
Slovenije je dolga 1.322 km.
Slovenija ima polovico svoje meje 
skupne s Hrvaško. 

V zadnjih 10 letih se je v Sloveniji

število naselij povečalo za 31,

število ulic za 412 in

število hišnih številk za 
36.166.

2016

Površina Slovenije (km2) 20.273

Dolžina kopenske državne meje (km) 1.322

Členitev 1. 1. 2015 1. 1. 2016

Število kohezijskih regij 2 2

Število statističnih regij 12 12

Število upravnih enot 58 58

Število občin 212 212

Število naselij 6.035 6.036

Število ulic 10.368 10.366

Število hišnih številk 548.537 550.635

Podnebje 2014 2015

Povprečna letna količina padavin (mm) 1.957 1.177

Povprečna letna temperatura (°C) 10,3 10,0

Povprečna letna količina padavin in povprečna letna temperatura zraka

Vir: ARSO

V 2015 je

padlo povprečno 1.177 mm 
(l/m2) padavin, 40 % manj kot 
v 2014.

V zimskih mesecih leta 2014 skupaj 
(v januarju, februarju in decembru) je 
padlo štirikrat več padavin kot v istih 
mesecih v 2015. Najmanj padavin v 
zadnjih 10 letih je padlo v 2011, in 
sicer 1.088 mm.

V 2015 je bila povprečna 
letna temperatura zraka 
10,0 °C
in je bila za 0,9 °C višja kot pred 
desetimi leti. 
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V 2015 je bila 

povprečna julijska 
temperatura zraka 21,3 °C.
To je bil najtoplejši julij v zadnjih 
10 letih. Najhladnejši mesec v 
zadnjih 10 letih je bil februar 2012 s 
povprečno temperaturo zraka –3,2 °C.

V 2015 je

padlo največ dežja v oktobru, 
213,4 mm.
Najbolj deževen mesec v zadnjih 
10 letih je bil september 2010 
(326 mm padavin). Najmanj padavin 
pa je padlo v decembru 2015 
(1,0 mm).

Povprečna mesečna količina padavin in povprečna mesečna temperatura 
zraka, 2015

Vir: ARSO

Letne količine padavin in povprečne letne temperature zraka po meteoroloških postajah, 2015

Vir: ARSO
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Celotna količina izpustov toplogrednih plinov v zrak

Vir: ARSO

Količina emisij toplogrednih 
plinov v zrak je bila največja v 
2008.
Takrat je bilo v zrak  izpuščenih 21.524 
Gg ekvivalenta CO2 teh plinov. V 
naslednjem letu (2009) se je količina 
emisij toplogrednih plinov znatno 
znižala, od 2009 do 2011 pa se skoraj 
ni spremenila. V 2012 se je ponovno 
znižala, v 2014 pa je dosegla najnižjo 
raven od leta 2008. 

Koncentracija najpomembnejšega 
toplogrednega plina CO2 se je od 
leta 1750 povečala za okrog 40 %, 
povprečna globalna temperatura 
na zemeljskem površju pa se je v 
zadnjih 130 letih zvišala za okoli 
0,85 +/- 0,2 °C.

V celotni količini izpustov 
toplogrednih plinov je delež 
CO2 največji (v letu 2014 je bil 
kar 81,4-odstoten).
CO2 nastaja predvsem pri zgorevanju 
goriva in pri industrijskih procesih 
predvsem pri rabi karbonatov. 

Sledita CH4 (v 2014: 11,9 %) in N2O 
(4,6 %). Količina F-plinov je sicer zelo 
majhna (2,1 %), vendar jih je zaradi 
njihovega visokega toplogrednega 
učinka na segrevanje ozračja treba 
upoštevati.

Vir: ARSO
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Prebivalci Slovenije smo bili konec leta 
2015

stari povprečno 42,7 leta
(moški 41,2 leta, ženske 44,2 leta) 
ali povprečno skoraj 7 let starejši kot 
konec leta 1991.

Delež 65 ali več let starih prebivalcev je 
v 2015 znašal 18 %.  

Četrtina vseh prebivalcev Slovenije 
je tedaj živela v sedmih največjih 
naseljih (Ljubljana, Maribor, Celje, 
Kranj, Koper, Velenje in Novo mesto). 
Prav toliko (četrtina) jih je živelo tudi v 
osrednjeslovenski statistični regiji. 

Marija in Franc
sta bili najpogostejši imeni prebivalcev 
Slovenije.

V 2015 je bil

naravni prirast prebivalstva 
že deseto leto zapored 
pozitiven:
rodilo se je 807 prebivalcev več, kot jih 
je umrlo.

Selitveni prirast prebivalcev Slovenije je 
bil v 2015 pozitiven; priselilo se je  507 
prebivalcev več, kot se jih je odselilo. 

Selitveni prirast državljanov 
Slovenije je bil negativen že 
šestnajsto leto zapored: 
odselilo se jih je 5.899 več, kot se jih je 
priselilo.

2014 2015

število število povprečna 
starost

Prebivalstvo 1. januarja 2.061.085 2.062.874 42,5

Živorojeni 21.165 20.641 -

Umrli 18.886 19.834 76,9

Priseljeni 13.846 15.420 32,3

državljani 2.535 2.755 37,7

tuji državljani 11.311 12.665 31,1

Odseljeni 14.336 14.913 35,1

državljani 8.129 8.654 33,3

tuji državljani 6.207 6.259 37,6

Skupni prirast 1.789 1.314 -

Prebivalstvo 31. decembra 2.062.874 2.064.188 42,7

- izračun ni smiseln
Vir: SURS

Naravno in selitveno gibanje prebivalstva

Vir: SURS
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V 2015 se je v Sloveniji

rodilo 20.641 otrok.
Med vsemi porodi je bilo 390 porodov 
dvojčkov in štirje porodi trojčkov.

Največ deklic je dobilo ime Ema, največ 
fantkov pa ime Luka.

Vsak peti umrli v 2015 je bil mlajši od 
65 let.

V 2015 je bilo sklenjenih 6.449 
zakonskih zvez. 70 % teh je bilo 
sklenjenih od maja do septembra.

V tem letu

je bilo registriranih tudi 
22 istospolnih partnerskih 
skupnosti.

Razvezalo se je 2.432 zakonskih zvez.

Tujci, ki so se v 2015 priselili v 
Slovenijo, so prišli k nam iz 116 tujih 
držav in so bili državljani 112 držav. 

Daleč največ jih je prišlo iz 
Bosne in Hercegovine (37 %),
velika večina preostalih pa s Kosova, 
iz Srbije, Hrvaške in Makedonije. Od 
slovenskih državljanov, ki so se v 2015 
odselili iz Slovenije, jih je več kot 
četrtina (26 %) odšla v Avstrijo.

V 2015

se je preselilo v drugo naselje 
108.944 prebivalcev Slovenije.
Večina teh (81 %) se je hkrati preselila 
tudi v drugo občino, preostali 
(povprečno vsak 5.) pa so se preselili 
v drugo naselje v isti občini.

2014 2015

Živorojeni na 1.000 prebivalcev 10,3 10,0

Celotna stopnja rodnosti 1,58 1,57

Rojeni zunaj zakonske zveze (%) 58,3 57,9

Povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka 29,1 29,3

Umrli na 1.000 prebivalcev 9,2 9,6

Umrli dojenčki na 1.000 živorojenih 1,8 1,6

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu

moški 78,0 77,6

ženske 83,7 83,5

Poroke na 1.000 prebivalcev 3,2 3,1

Povprečna starost ob prvi poroki

ženin 31,6 32,0

nevesta 29,4 29,7

Vir: SURS

Odseljeni državljani Slovenije po državi prihodnjega prebivališča, 2015

Vir: SURS

© SURS
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1. januarja 2015

je bila od dvostarševskih 
družin z otroki vsaka 25. t. i. 
vzpostavljena družina,
tj. taka, v kateri je bil vsaj en otrok 
neskupni otrok (ni bil skupni 
biološki otrok obeh zakoncev oz. 
zunajzakonskih partnerjev).

Skupni otroci so sicer bili 39 % otrok 
v vzpostavljenih družinah; stari so 
bili  povprečno nekaj več kot 10 
let oz. praviloma še enkrat mlajši 
od neskupnih otrok. Veliko več 
vzpostavljenih družin je bilo med 
družinami zunajzakonskih parov 
z otroki (vsaka deseta) kot med 
družinami zakonskih parov z otroki.

1. januarja 2015 je 

38.000 prebivalcev Slovenije 
(1,9 %) živelo v t. i. skupinskih 
in posebnih gospodinjstvih 
(toliko jih torej ni živelo v zasebnih 
gospodinjstvih).
Največ izmed teh, 17.700, jih je živelo 
v domovih za starostnike;  stari so bili 
povprečno skoraj 82 let, prevladovale 
so ženske (na 100 moških v teh 
domovih je bilo 260 žensk); več 
kot polovica oskrbovancev je bilo 
ovdovelih.

Druga največja skupina v skupinskih 
gospodinjstvih so bili

študenti v študentskih 
domovih; bilo jih je 11.500 in 
so bili stari povprečno 22 let. 

Oblike vzpostavljenih družin glede na povezave med biološkimi in 
nebiološkimi starši in otroki, Slovenija, 1. 1. 2015

Skupinska gospodinjstva in njihovi člani po vrsti ustanove, Slovenija, 1. 1. 2015

1) Za otroke, mladino in odrasle, vključeni so tudi zapori. 
Vir: SURS

Vir: SURS

Število
Pov- 

prečna
velikost

Število članov Število 
žensk 

na 100 
moških

Pov- 
prečna 
starost 
(leta)skupaj moški ženske

Skupaj 435 81 35.324 13.433 21.891 163 56,5

Študentski domovi 77 150 11.523 4.757 6.766 142 22,1

Domovi za starostnike 127 139 17.661 4.862 12.799 263 81,8

Socialnovarstveni 
zavodi1) 130 40 5.264 3.431 1.833 53 46,7

Samostani 101 9 876 383 493 129 57,5
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V šolskem letu 2015/16 je bilo glede 
na šolsko leto 2014/15 vpisanih:
v vrtce

657 otrok več,
in v osnovne šole

2.912 učencev več,
v srednje šole pa

566 dijakov manj
in v višješolske in visokošolske zavode 

4.818 študentov manj.

Začetek šolskega leta
2014/15 2015/16

število

Otroci v vrtcih 84.750 85.407

Vrtci z enotami 979 978

Učenci v osnovnih šolah 167.249 170.067

Osnovne šole in podružnice 781 777

Osnovne šole in zavodi, ki so izvajali prilagojeni 
program 57 57

Otroci v osnovnih šolah in zavodih s prilagojenim 
programom 1.852 1.946

Dijaki v srednješolskih programih 75.325 74.759

Študenti 85.616 80.798

Diplomanti 18.400 18.631

Vir: SURS

Otroci, vključeni v vrtce

Vir: SURS

Število otrok v vrtcih v Sloveniji se je 
v zadnjih desetih letih  povečalo 
skoraj za polovico (za 47 %).

V 2015 je bilo

v vrtce vključenih 78,1 % 
otrok od vseh otrok, starih 
1–5 let. 

V posamezni oddelek je bilo vključenih

povprečno 17 otrok.
En vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja je 
skrbel povprečno za 8 otrok.

Vseh vzgojiteljev in 
pomočnikov vzgojitelja 
je bilo 10.901,
od tega je bilo 98 % žensk.



16 STATØPIS / LJUDJE IN DRUŽBA

Na začetku šolskega leta 2015/16 je 
bilo v osnovnošolsko izobraževanje 
(OŠ) v Sloveniji

vpisanih 172.013 otrok (1,7 % 
več kot v 2014).
Na eno osnovno šolo ali podružnico je 
bilo vpisanih povprečno 219 učencev.

V vseh OŠ ne glede na njihovo 
organizacijsko obliko je bilo v 
šolskem letu 2015/16

povprečno 20 učencev na 
oddelek. 
V zasebne osnovne šole je bilo v 
šolskem letu 2015/16 vpisanih 1.169 
učencev ali  905 učencev več kot v 
šolskem letu 2007/08. 

Osnovnošolsko izobraževanje, 2015/16

Šole z rednim osnovnošolskim programom 777

Število dečkov 87.120

Število deklic 82.947

Število dečkov, ki ponavljajo razred 870

Število deklic, ki ponavljajo razred 478

Šole s prilagojenim osnovnošolskim programom 57

Število dečkov 1.220

Število deklic 726

Število dečkov, ki ponavljajo razred 76

Število deklic, ki ponavljajo razred 50

Vir: SURS

Vir: SURS

V srednješolsko izobraževanje 
je bilo vključenih 92 % vseh 
15- do 18-letnikov. 

V šolskem letu 2014/15 je

srednješolsko izobraževanje 
končalo 17.793 dijakov;
43 % od teh je končalo srednje 
tehniško in drugo strokovno 
izobraževanje.

Delež dijakov, ki so končali programe 
nižjega in srednjega poklicnega 
izobraževanja, od vseh dijakov, 
ki so končali srednješolsko 
izobraževanje, je v šolskem letu 
2003/04 znašal 26,3 %, v 2006/07 
21,8 %, v 2014/15 pa le še 18,6 %.  
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V višješolsko in visokošolsko 
izobraževanje je bila v študijskem letu 
2015/16 vključena skoraj polovica 
19- do 24-letnikov.

Višješolskih študentov je bilo 11.162, 
visokošolskih študentov pa 69.636. 

Deleži izrednih študentov so bili taki:

med študenti višjega 
strokovnega izobraževanja jih 
je bilo 41,4 %,

med dodiplomskimi študenti 
15,3 % in 

med podiplomskimi študenti 
16,5 %.

Število študentov po področjih izobraževanja, študijsko leto 2015/16

Skupaj 80.798

Družbene, poslovne, upravne in pravne vede 22.700

Tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo 14.517

Naravoslovje, matematika in računalništvo 8.245

Zdravstvo in sociala 9.579

Storitve 7.863

Izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev 7.553

Umetnost in humanistika 7.322

Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, veterinarstvo 3.019

Vir: SURS

V 2015 je

višješolski ali visokošolski 
študij končalo 18.631 
diplomantov, 
največ na področju družboslovja. Pri 
manj kot 25 letih je študij končalo 
46 % visokošolskih dodiplomskih 
diplomantov.

V 2005 je končalo študij po 
bolonjskih študijskih programih
prvih 6 diplomantov.

V 2015 je bilo

med vsemi visokošolskimi 
diplomanti že 82 % bolonjskih 
diplomantov.

Diplomanti terciarnega izobraževanja

Vir: SURS
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Število delovno aktivnih v 2015 je v 
primerjavi 

s prejšnjim letom ostalo 
nespremenjeno,

število brezposelnih pa se je 
znižalo za 8 %.

Delovno aktivne osebe so osebe, ki so 
v tednu pred anketiranjem opravile 
vsaj uro dela za plačilo, dobiček ali 
družinsko blaginjo.

Stopnja brezposelnosti v 2015 
je bila 9,0-odstotna; 
med ženskami je bila za 2 odstotni 
točki višja kot med moškimi.

Stopnja brezposelnosti je bila najnižja 
v 2008: 4,4-odstotna.

Brezposelne osebe so osebe,
ki v tednu pred anketiranjem niso 
delale, ki aktivno iščejo delo, in 
so ga pripravljene takoj sprejeti.

2014 2015

1.000

Aktivni prebivalci 1.015 1.008

Delovno aktivni prebivalci 917 917

Zaposleni 746 766

Samozaposleni 116 114

Brezposelni 99 91

Neaktivni 744 750

Vir: SURS

Stopnja brezposelnosti po spolu

Vir: SURS
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Dosežena raven izobrazbe vpliva 
na stopnjo delovne aktivnosti in 
brezposelnosti.

V 2015 je bila stopnja delovne 
aktivnosti 

najvišja med osebami z 
doseženo terciarno izobrazbo, 
stopnja brezposelnosti pa je bila 

najvišja med osebami z največ 
osnovnošolsko izobrazbo.

Zaposlitve za določen čas 
imajo večinoma mladi 
(15–29 let):
53,3 % mladih zaposlenih je v 2015 
imelo zaposlitev za določen čas; med 
zaposlenimi, starimi 50 ali več let, je 
bilo takih 8,5 %.

Zaposlitve za nedoločen 
čas imajo večinoma starejši 
zaposleni. 
Med 50 ali več let starimi zaposlenimi 
je bilo 91,5 % zaposlenih za nedoločen 
čas, med mladimi (do 29 let) je bilo 
takih 46,7 %. 

Vir: SURS

Stopnja brezposelnosti in delovne aktivnosti glede na doseženo raven 
izobrazbe, 2015

Zaposlitve za nedoločen in določen čas, 2015

Vir: SURS
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81,9 % zaposlenih je bilo v 
rednem delovnem razmerju 
za nedoločen čas;
12,9 % vseh zaposlenih je imelo 
zaposlitev za določen čas. 

3,8 % zaposlenih je delalo 
prek študentskega servisa.

Stopnja brezposelnosti 
v Sloveniji v 2015 je bila 
9,0-odstotna,
torej nižja od povprečja v celotni EU 
(9,4-odstotna).

Najvišjo stopnjo brezposelnosti sta v 
2015 imeli Grčija (24,9 %) in Španija 
(22,1 %), najnižjo pa Nemčija (4,6 %) 
in Češka republika (5,1 %).

Vir: SURS

Vir: Eurostat, 10. 11. 2016

Stopnja brezposelnosti, EU-28, 2015
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Povprečna mesečna bruto 
plača v Sloveniji je bila v 
2015 za 0,7 % višja
kot leto prej.

Mesečno plačo je v 2015 
prejemalo povprečno 644.600 
zaposlenih oseb, 
kar je približno 9.500 več kot 
v 2014.

Od leta 2014 do leta 2015 so 
se povprečne mesečne neto 
plače zvišale za 0,4 %,
najizraziteje v finančnih in 
zavarovalniških dejavnostih ter v 
predelovalnih dejavnostih (za 1,8 %), 

najizraziteje znižale pa so se v 
dejavnosti rudarstvo (za 5,8 %).

Od 2006 do vključno 2010 so se 
povprečne mesečne

neto plače zvišale za 25 %,
od 2010 do vključno 2015 
pa le za 5 %.

2014 2015

Povprečna mesečna bruto plača (EUR)1) 1.545,53 1.555,89

Povprečna mesečna neto plača (EUR)1) 1.008,85 1.013,23

Povprečno mesečno število zaposlenih oseb, 
ki so prejele plačo1) 635.098 644.565

Povprečno mesečno število zaposlenih oseb, 
ki so prejele zaostala izplačila1) 62.026 66.390

Povprečno mesečno ševilo zaposlenih oseb 
z izplačanimi nadurami1) 83.825 88.559

Povprečno mesečno število dejansko opravljenih 
delovnih ur na zaposleno osebo 136 137

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR) 2.104,23 2.129,81

1) Podatki do vključno oktobra 2015 so preračunani zaradi spremembe v virih podatkov.
Vir: SURS

Povprečne mesečne bruto in neto plače1)

1) Podatki za obdobje od januarja 2014 do vključno oktobra 2015 so preračunani zaradi spremembe v virih 
podatkov.
Vir: SURS



24 STATØPIS / LJUDJE IN DRUŽBA

Najvišja povprečna mesečna 
neto plača v 2015 glede 
na dejavnost je znašala 
1.438 EUR, 
najnižja pa 705 EUR. Prvo so prejeli 
zaposleni v dejavnosti oskrba z 
električno energijo, plinom in 
paro, drugo pa zaposleni v drugih 
raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Stroški dela na zaposleno 
osebo so bili v 2015 
za 1,2 % višji 
kot leto pred tem, predvsem zaradi 
višjih prejemkov zaposlenih oseb 
in višjih delodajalčevih socialnih 
prispevkov.

Povprečne mesečne neto plače po dejavnostih, 2015

Vir: SURS

Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo (EUR)

Leto
Skupaj 
stroški 
dela

Prejemki 
zaposle-
nih oseb

Delo- 
dajalčevi 
socialni 

prispevki

Stroški 
izobraže- 

vanja

Drugi 
stroški 
dela

Davki Subven- 
cije1)

2010 2.032,44 1.742,98 279,05 10,70 6,90 0 7,19M

2011 2.065,13 1.777,69 279,72 7,71 7,02 0 7,01M

20122) 2.085,06 1.785,47 294,90 5,57 4,90 2,24 8,02M

2013 2.082,94 1.782,79 293,23 7,50 4,90 2,92 8,41M

2014 2.104,23 1.802,76 295,70 6,54 4,95 2,51 8,23M

2015 2.129,81 1.821,07 303,39 7,26 5,01 2,48 9,39M

M manj natančna ocena – previdna uporaba
1) Subvencije zmanjšujejo stroške dela.
2) Podatki za leto 2012 so revidirani glede na podatke iz raziskovanja o stroških dela 2012.
Vir: SURS
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Zaposlena oseba je v 
2015 (dejansko) opravila 
povprečno 137 delovnih ur 
na mesec.
Povprečno največ delovnih ur so 
opravile osebe, zaposlene v dejavnosti 
gradbeništvo.

Zaposlena oseba je v 2015 
prejela vsak mesec plačilo 
za povprečno 168 ur, 
dejansko pa je opravila 82 % 
plačanih ur. Razmerje med dejansko 
opravljenimi in vsemi plačanimi urami 
je bilo v 2015 najvišje v dejavnosti 
gradbeništvo (85 %), najnižje pa v 
dejavnosti rudarstvo (78 %).

Plače žensk so bile povprečno 
za 6 % nižje od plač moških.

Plače najstarejših zaposlenih 
so bile skoraj dvakrat višje 
od plač najmlajših zaposlenih.

Plače zaposlenih v javnem sektorju 
so bile za 325 evrov višje od plač 
zaposlenih v zasebnem sektorju. 

Plače visokošolsko izobraženih 
zaposlenih so bile za 1.224 evrov višje 
od plač zaposlenih z osnovnošolsko 
izobrazbo in za 965 evrov višje od plač 
tistih s srednješolsko izobrazbo.

Povprečno mesečno število dejansko opravljenih delovnih ur na zaposleno 
osebo, 2015

Vir:  SURS

Povprečne mesečne bruto plače po spolu, starosti, sektorju zaposlitve in 
izobrazbi, 2015

Vir: SURS
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Mesečni prag tveganja 
revščine je v 2015 za 
enočlansko gospodinjstvo 
znašal 617 EUR neto, 
za štiričlansko gospodinjstvo, 
sestavljeno iz dveh odraslih in dveh 
otrok, mlajših od 14 let, 1.295 EUR, 
za gospodinjstvo, sestavljeno iz dveh 
odraslih oseb, pa 925 EUR.

Odstotek oseb, ki so živele 
v najtežjem položaju, je bil 
najvišji v gospodinjstvih brez 
delovno aktivnih članov 
(pod pragom tveganja revščine je 
živelo 39,9 % teh oseb), med temi 
pa še posebej v tistih z vzdrževanimi 
otroki (pod pragom tveganja revščine 
je živelo 80,7 % teh oseb). 

V 2015 je pod pragom 
tveganja revščine živel vsak 
7. prebivalec Slovenije, 
vsak 5. je bil izpostavljen tveganju 
socialne izključenosti. Če bi od dohodka 
odšteli družinske in socialne prejemke, 
bi se stopnja tveganja revščine zvišala s 
14,3 % na 24,8 %.
Med vsemi 287.000 osebami pod 
pragom tveganja revščine je bilo največ 
upokojencev (27,2 %) in brezposelnih 
(22,6 %), nato delovno aktivnih oseb 
(18,8 %) in mladoletnih otrok (18,8 %), 
najmanj pa drugih – nezmožnih za 
delo, gospodinj, študentov in drugih 
neaktivnih oseb (12,6 %).

Revščina ogroža v večjem 
obsegu ženske, 
še posebej tiste po 64. letu (22,2 % 
pod pragom tveganja revščine).

20141) 20151)

Število oseb, izpostavljenih tveganju socialne izključenosti 410.000 385.000

Število oseb pod pragom tveganja revščine 290.000 287.000

Število resno materialno prikrajšanih oseb 133.000 116.000

Število oseb v gospodinjstvih z zelo nizko delovno 
intenzivnostjo  (0–59 let) 136.000 114.000

Delež gospodinjstev, ki si lahko privoščijo

primerno ogrevano stanovanje (%) 93 93

nepričakovane izdatke v višini 600 EUR (%) 51 54

enotedenske letne počitnice za vse člane (%) 65 68

1) Izračun temelji na dohodku iz prejšnjega leta. 
Vir: SURS

Osebe, izpostavljene tveganju socialne izključenosti

Vir: SURS



28 STATØPIS / LJUDJE IN DRUŽBA

Po mnenju gospodinjstev so bili

stanovanjski stroški v 
2015 veliko breme za 33 % 
gospodinjstev, 
srednje veliko breme pa za 53 % 
gospodinjstev.

Vsaj enkrat v zadnjih dvanajstih 
mesecih (pred izvedbo raziskovanja) 
je stanovanjske stroške zaradi finančne 
stiske plačalo z zamudo 
16 % gospodinjstev. 

Splošno zadovoljstvo s svojim 
življenjem so prebivalci, stari 16 ali 
več let, v 2015 subjektivno ocenili s 
povprečno oceno 7,1 (na lestvici od 
0 – povsem nezadovoljen do 10 – zelo 
zadovoljen).

V 2015 si 19 % prebivalcev, starih 
16 ali več let, ni moglo privoščiti 
prostočasnih aktivnosti, ki jih je treba 
plačati (npr. rekreacije, obiska kina, 
prireditve ipd.), kar je za 3 odstotne 
točke manj kot v 2014.

Vsaj enkrat na mesec se je 
družilo s prijatelji ali sorodniki 
ob pijači ali na kosilu 86 % 
prebivalcev ali za 3 odstotne 
točke več kot v letu 2014.  

Vir: SURS

Vir: SURS

Odrasli, ki si iz finančnih razlogov niso mogli privoščiti:
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V 2015 so

gospodinjstva porabila 
za življenjske potrebščine 
povprečno 17.334 EUR,
od tega polovico za transport, hrano, 
brezalkoholne pijače in stanovanje. 

Gospodinjstva v najnižjih dveh 
dohodkovnih razredih so v okviru 
izdatkov za življenjske potrebščine 
porabila najvišji znesek za hrano in 
brezalkoholne pijače ter stanovanje, za 
preostala gospodinjstva pa so bili med 
temi izdatki glavna postavka izdatki za 
transport ter hrano in brezalkoholne 
pijače.

V 2015 je bilo

obsojenih 6.218 polnoletnih 
oseb (34 % manj kot v letu 
prej),  240 mladoletnikov 
(25 % manj kot v letu prej) 
in 48 pravnih oseb (7 % več 
kot v letu prej).

Delež obsojenih po spolu se z leti 
bistveno ne spreminja: okrog 87 % 
vseh obsojenih polnoletnih storilcev 
so moški, okrog 13 % pa ženske.

Delež obsojenih je bil tudi v letu 2015 
največji na področju kaznivih dejanj 
zoper premoženje (približno 43 %).

Vir: SURS

Vir: SURS
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Za programe socialne zaščite 
je bilo v 2014 namenjenih 
8.991 milijonov EUR,
kar je 0,4 % več kot v 2013.

Največji del izdatkov za te programe 
so (predvsem zaradi pokojnin) denarni 
socialni prejemki, in sicer znašajo 
okrog dve tretjini (67 %).

Tekoči izdatki za zdravstveno 
varstvo so v 2014 znašali 
3.188 milijonov EUR, 
od tega se je 29 % financiralo iz 
zasebnih virov. Skupni izdatki za 
zdravstveno varstvo so  v Sloveniji 
predstavljali 8,5 % BDP. 

V obdobju 2005–2014 so se tako 
izdatki za socialno zaščito kot izdatki 

za zdravstveno varstvo zvišali 
za približno 37 %.

V 2014 je bil

največji del sredstev za 
socialno zaščito namenjen 
za področje starost. 

2013 
(mio. EUR)

2014 
(mio. EUR)

Izdatki za programe socialne zaščite 8.959 8.991

socialni prejemki 8.808 8.830

denarni 6.005 6.002

v naravi 2.803 2.828

upravni stroški 145 142

drugo 16 19

Izdatki za zdravstveno varstvo 3.278 3.188

sektor država 2.352 2.264

zasebni sektorji 926 924

Vir: SURS

Izdatki za socialne prejemke in zdravstveno varstvo

Vir: SURS
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V 2014

smo za socialno zaščito 
namenili 24,1 % BDP ali 
za 0,9 odsotne točke manj
kot v prejšnjem letu. 

Največji del sredstev, 42,5 % ali 3.752 
milijonov EUR, je bilo namenjenih 
področju starost. Sledilo je področje 
bolezen in zdravstveno varstvo; zanj je 
bila namenjena malo manj kot tretjina 
sredstev ali 2.723 milijonov EUR.

Glavni vir financiranja programov 
socialne zaščite so socialni prispevki 
(64,8 %), v okviru teh pa prispevki 
zavarovancev (39,1 %) in prispevki 
delodajalcev (25,7 %).

Več kot četrtina celotnih 
izdatkov za zdravstveno 
varstvo se financira iz 
zasebnih virov. 

Iz skladov socialne varnosti, ki so 
sicer osnovni nosilec financiranja 
zdravstvenega varstva, pa je bilo 
v 2014 pokritih skoraj 70 % vseh 
izdatkov za zdravstvo.

75 % izdatkov za zdravstveno 
varstvo je bilo v 2014 porabljenih 
za financiranje storitev kurativnega 
zdravljenja ter za zdravila in 
medicinskotehnične pripomočke.

Izdatki po področjih (vrstah tveganj) socialne zaščite

Vir: SURS

Vir: SURS
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Celotni izdatki za dolgotrajno 
oskrbo so v 2014 znašali 487 
milijonov EUR,
kar je skoraj 3,4 % več kot v 2013.

Razmerje med izdatki za zdravstveni in 
socialni del dolgotrajne oskrbe je od 
2003 nespremenjeno: dve tretjini teh 
sredstev se porabita za zdravstvene, 
tretjina pa za socialne storitve 
dolgotrajne oskrbe.  

Približno tri četrtine izdatkov za 
dolgotrajno oskrbo so se v 2014 
financirale iz javnih virov, med katerimi 
so prevladovali skladi socialne varnosti.

Prejemnikov dolgotrajne 
oskrbe je bilo v 2013 v 
Sloveniji 60.312, 
kar pomeni, da je skoraj vsak šesti 
prebivalec Slovenije, starejši od 64 
let, prejemal vsaj eno storitev ali en 
prejemek v okviru sistema dolgotrajne 
oskrbe.   

Delež tistih, ki so prejemali storitve 
dolgotrajne oskrbe v institucijah, je bil 
nekoliko višji od deleža tistih, ki so te 
storitve prejemali na domu: prvih  je 
bilo približno 1.200 več kot drugih. 
Naslednja največja skupina so bili tisti, 
ki so prejemali le denarne prejemke za 
poravnavanje različnih storitev v okviru 
dolgotrajne oskrbe (teh je bilo nekaj 
več kot četrtina ali okrog 17.200).

Izdatki in viri financiranja za dolgotrajno oskrbo, 2014

Vir: SURS

Vir: SURS

Skupaj Sektor 
država 

Zasebni 
sektorji

Izdatki in viri financiranja za dolgotrajno oskrbo 
(mio. EUR) 487 356 131

izdatki za zdravstvene storitve dolgotrajne 
oskrbe (mio. EUR) 328 316 12

izdatki za socialne storitve dolgotrajne 
oskrbe (mio. EUR) 159 40 119
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V 2015 je bilo v Sloveniji 

5.947 zdravnikov in 5.465 
medicinskih sester. 

Število zdravnikov na 10.000 
prebivalcev se je v primerjavi z 2014 
povečalo za 1,0,  število medicinskih 
sester na 10.000 prebivalcev pa za 1,6.  

Med osebjem zdravstvene nege, ki je 
sicer tradicionalno ženski poklic, se 
počasi povečuje tudi število moških; 
v starostni skupini do 35 let jih je bilo 
20 %. 

Pričakovano trajanje življenja ob 
rojstvu se še vedno zvišuje (za moške 
in za ženske).

V 2014 rojena deklica lahko pričakuje, 
da bo živela 83,5 let, v istem letu 
rojeni deček pa 77,6 let.

V 2014 v Sloveniji rojene 
deklice, lahko pričakujejo 
59,6 leta zdravega življenja, 
v istem letu rojeni dečki pa 
57,8 leta zdravega življenja. 

Deklice, rojene v 2010, lahko 
pričakujejo za 6,9 leta, dečki, rojeni 
v istem letu, pa za 7,2 leta manj let 
zdravega življenja kot tisti, ki so bili 
rojeni v letu 2009.

1) V preračun so vključene naslednje poklicne skupine: diplomirana medicinske sestra, zdravstvenik, višja 
medicinska sestra, višji zdravstveni tehnik, mag. zdravstvene nege.
Vir: NIJZ

Leta zdravega življenja

Vir: NIJZ

2014 2015

na 10.000 prebivalcev

Zdravniki 27,9 28,9

Medicinske sestre1) 24,9 26,5

Zobozdravniki 6,6 6,9

Farmacevti 6,6 6,8

na 100.000 prebivalcev

Število bolnišnic 1,4 1,4

Bolniške postelje 453,8 451,8

na prebivalca

Izdani recepti (beli in zeleni) 8,3 8,5
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Delež odsotnosti z dela iz 
zdravstvenih razlogov je pri 
ženskah višji kot pri moških. 

Pri moških so glavni vzrok za bolniško 
odsotnost z dela poškodbe in 
zastrupitve, pri mlajših ženskah stanja 
v nosečnosti, nega družinskega člana 
in bolezni dihal, pri osebah v višjih 
starostnih skupinah pa bolezni gibal, 
novotvorbe in poškodbe.

V 2015 je bilo v Sloveniji 

izdanih več kot 17 milijonov 
receptov 
ali 8,5 recepta na prebivalca.

Število predpisanih zdravil (receptov) 
narašča s starostjo oseb; opazno se 
zviša po 60. letu.

Ženske, stare nad 85 let, so prejele 
za 3 % več receptov kakor moški te 
starosti.

Največ receptov je bilo predpisanih 
za zdravila za bolezni srca in ožilja, 
za zdravila z delovanjem na živčevje 
ter za zdravila za bolezni prebavil in 
presnove.

Število koledarskih dni nezmožnosti za delo na zaposlenega, 2015

Vir: NIJZ 

Pogostost predpisovanja zdravil, 2015

Vir: NIJZ
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V 2015 je odrasli prebivalec Slovenije, 
star 15 ali več let, porabil povprečno 

11,5 litra čistega alkohola,
od tega
skoraj 5 litrov z vinom, 

skoraj 6 litrov s pivom in 

malo manj kot liter z žganimi pijačami.

Večja povprečna poraba alkohola na 
odraslega prebivalca Slovenije kot 
v 2014 je bila posledica povečane 
proizvodnje piva in vina ter uvoza piva. 

Registrirana poraba alkohola na 
odraslega prebivalca se je v primerjavi 
z 2014 zaradi piva povečala za skoraj 
4 dcl čistega alkohola, zaradi vina pa 
za skoraj 2 dcl čistega alkohola. 

Vir: NIJZ

Razširjenost uporabe tobaka, alkohola in prepovedanih drog

Vir: NIJZ

Registrirana poraba čistega alkohola pri odraslih prebivalcih, starih 15 let ali 
več

Med prebivalci, starimi od 15 do 64 let, 
je v 2015 
vsak četrti kadil tobak in 
vsak deseti pil alkoholne pijače v 
čezmernih količinah;

vsak šesti je vsaj enkrat v 
življenju uporabil katero 
izmed prepovedanih drog 
ali novo psihoaktivno snov,
vsak peti je uporabil kakršno koli 
kombinacijo tobaka, alkohola ali 
konoplje.

V skupinah z nižjim socialno-
ekonomskim položajem so deleži 
oseb, ki kadijo tobak, čezmerno pijejo 
alkohol in uporabljajo konopljo, višji 
kot v skupinah z višjim socialno-
ekonomskim položajem.
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V 2015 so

radijske organizacije ponudile 
493.000 ur različnih vsebin, 
televizijske organizacije pa 
218.000 ur.

V 2015 je delovalo 10 radijskih in 
6 TV-programov več kot v letu 2014.

V 2015 je bilo

izdanih 5.411 naslovov knjig 
in serijskih publikacij.

Gledališke in filmske predstave, 
razstave v muzejih, galerijah in na 
razstaviščih ter prireditve v kulturnih 
domovih v 2015 so privabile 

9,6 milijona obiskovalcev.

Število obiskovalcev kinematografov je 
bilo v 2015 za 22 % nižje kot v 2006. 

Gledališke predstave je v 
2015 obiskalo za 1 % manj 
gledalcev kot pred 10 leti.

Muzeje, muzejske zbirke, likovna 
razstavišča in galerije si je ogledalo za 
13 % več obiskovalcev kot pred 10 leti.

Muzejske zbirke, likovna razstavišča in 
galerije je obiskalo  2,7 milijona oseb, 
od tega 23 % otrok in mladine. Eno 
razstavo si je ogledalo povprečno 758 
obiskovalcev.

Obiskovalci kulturnih prireditev

Vira: SURS, Slovenski filmski center

2014 2015

število

Izdani naslovi knjig, brošur 5.331 5.411

Izdane serijske publikacije 1.812 1.824

Radijski programi 76 86

TV-programi 55 61

Kinematografi 48 58

obiskovalci (dolgometražni filmi) 1.929.161 2.101.500

Muzejske in galerijske razstave 2.776 3.502

obiskovalci 3.094.947 2.653.820

Prireditve v kulturnih domovih 12.014 15.763

obiskovalci 3.055.876 4.000.874

Gledališke predstave v matičnih gledaliških hišah 4.748 6.544

obiskovalci 745.434 850.367

Viri: SURS, NUK, Slovenski filmski center
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V 2015 si je 

največ obiskovalcev gledališč 
ogledalo dramske predstave: 
49 %. 
Lutkovne predstave si je ogledalo 
13 %, opero 10 % in balet pa 9 % 
obiskovalcev gledališč.

Slovenska gledališča so v 2015 na 
novo izvedla 287 del, od tega 137 del 
slovenskih avtorjev. 

Eno gledališko predstavo 
si je ogledalo povprečno 
130 gledalcev.

Kinopredstave si je v 2015 
ogledalo 2,1 milijona 
obiskovalcev, 
in to v 58 kinematografih.

V slovenske kinematografe so v 2015 
distribuirali 514 dolgometražnih 
filmov, od tega polovico znova, 
polovico pa prvič. 

Med distribuiranimi 
dolgometražnimi filmi je bilo 
30 slovenskih in 484 tujih.
Slovenske dolgometražne filme si je 
ogledalo 2,7 % obiskovalcev kina. 

V 2015 je bilo ustvarjenih in prvič 
javno predvajanih 22 dolgometražnih 
(13 igranih) ter 67 kratko- in 
srednjemetražnih filmov (23 igranih).

Vir: SURS

Obiskovalci kinematografov, ki so si ogledali dolgometražni film

Vir: Slovenski filmski center
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Kulturni domovi so v 2015 
izvedli skupaj 15.763 
kulturnih prireditev.
Približno 20 % teh prireditev je bilo 
povezanih  z glasbo (instrumentalni 
in zborovski koncerti, rock, jazz in 
sodobne glasbene zvrsti).

Kulturne prireditve v 
kulturnih domovih so v 
2015 spremljali 4 milijoni 
obiskovalcev 
(vsako povprečno okoli 254 oseb).

V 2015 je bilo 

izdanih 5.411 naslovov 
tiskanih knjig in brošur, kar je 
za 3,6 % manj kot v 2014.
Med temi je bilo 
1.668 naslovov leposlovja: 901 naslov 
iz slovenske, 
767 iz tuje književnosti. Največ je bilo 
romanov.

V Sloveniji je v 2015 izhajalo 1.824 
naslovov tiskanih časopisov in drugih 
serijskih publikacij. 21 % naslovov je 
izhajalo letno, 20 % občasno  in 20 % 
mesečno.  

Vir: SURS

Število izdanih naslovov leposlovja po zvrsteh, 2015

Vir: NUK
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V 2015 smo v Sloveniji 

proizvedli skoraj 5,2 milijona 
ton vseh vrst odpadkov
ali za 10,6 % več kot v 2014,

predelali za 6 % več 
odpadkov kot leto prej, 
uvozili 400.500 ton odpadkov 
več, kot smo jih izvozili.

V 2015 smo načrpali v povprečju 
79,7 m3, porabili pa 

57,1 m3 vode na prebivalca.

2014 2015

Načrpana voda na prebivalca (m3) 79,6 79,7

Voda, dobavljena gospodinjstvom iz javnega vodovoda (m3/prebivalca) 38,1 38,0

Odpadna voda, izpuščena iz javnih kanalizacijskih sistemov (1.000 m3) 183.285 162.540

Dolžina kanalizacijskega omrežja (km) 8.842 9.638

Nastali odpadki – skupaj (1.000 ton) 4.677 5.172

Nastali komunalni odpadki (kg/prebivalca na leto) 433 451

Ločeno zbrani komunalni odpadki (% od vseh nastalih komunalnih 
odpadkov) 64,7 68,6

Delež nevarnih odpadkov od vseh nastalih odpadkov (%) 3,1 3,2

Odpadki, odloženi na komunalnih odlagališčih (1.000 ton) 257 261

Predelava odpadkov brez priprave na predelavo in odstranjevanje 
in zasipanja (1.000 ton) 3.022 3.207

Izvoz odpadkov (1.000 ton) 671 629

Uvoz odpadkov (1.000 ton) 1.072 1.030

Viri: MOP, ARSO, SURS

V 2015 je bilo 

ločeno zbranih skoraj 69 % 
odpadkov od vseh, ki so bili 
zbrani z javnim odvozom 
(skoraj 11 % več kot v 2014). 

3,2 milijona ton odpadkov je bilo 
predelanih (dejansko, brez zasipanja 
in priprave za predelavo) ali 6 % 
več kot v 2014.

Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, in od tega ločeno zbrani 
komunalni odpadki, Slovenija

Vira: MOP, SURS
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V 2015 

je 4,6 milijona ton odpadkov 
(89 % od vseh vrst odpadkov) 
nastalo v proizvodnih in 
storitvenih dejavnostih.
Skoraj polovica teh odpadkov 
(46 %) je nastala v dveh panogah: 
v predelovalnih dejavnostih 
(1,4 milijona ton) in v gradbeništvu 
(0,9 milijona ton). 

V gospodinjstvih je v 2015 
nastalo malo več kot 550.000 
ton (11 %) odpadkov.

V zadnjih desetih letih se je 

kanalizacijsko omrežje v 
Sloveniji podaljšalo za 75 %.

V 2015 je bilo

iz kanalizacijskega omrežja 
izpuščenih 162,5 milijona m3 
odpadnih voda 
ali skoraj 11 % manj kot v 2014. 

Približno 77 milijonov m3 ali 47,2 % 
odpadnih voda so bile padavinske in 
meteorne vode, preostalih 52,8 % 
pa odpadne vode iz kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva, iz gospodinjstev, 
iz industrijske dejavnosti in iz drugih 
dejavnosti. 89 % teh voda je bilo pred 
izpustom prečiščenih, 11 % pa je ostalo 
neprečiščenih.

Vira: SURS, ARSO

Dolžina kanalizacijskega omrežja in število priključkov na kanalizacijo

Vir: SURS
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V 2014 so

emisije toplogrednih plinov 
znašale 16.582 Gg ekvivalenta 
CO2,
kar je za 19 % manjša količina emisij 
kot v izhodiščnem letu 1986.

V 2014 je
promet prispeval največji 
delež toplogrednih plinov: 
32 %. 

Drugi največji vir izpustov toplogrednih 
plinov je bila proizvodnja električne 
energije in toplote (27 %).

V 2015 se je 

v državni blagajni nabralo 
1,510 milijarde EUR 
od okoljskih davkov.

Slovenija je ena od treh 
držav članic EU z najvišjimi 
okoljskimi davki.

Investicije v varstvo okolja so v 2014 
predstavljale 1,1 % BDP ali 405,7 
milijona EUR, tekoči izdatki za varstvo 
okolja pa 495,6 milijona EUR ali 1,3 % 
BDP.

Vir: ARSO

Vir: SURS
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V 2015 smo doma priredili manj mesa 
kot v 2014,

predvsem prašičjega 
(za 13,3 %), pa tudi govejega 
(za 2,5 %) in perutninskega 
mesa (za 1,6 %).

V 2015 smo pridelali 157.000 
ton pšenice (in pire), 
glavnega krušnega žita, ali povprečno 
5,1 tone na hektar. Skupni pridelek 
je bil za 14 %, povprečni hektarski 
pridelek pa 16 % večji  kot  v 2014. 

Število kmetijskih 
gospodarstev se je od 2000 
do 2013 zmanjšalo za 16 %.  
V 2013 jih je bilo 72.377.

Število polnovrednih delovnih moči 
(PDM) v kmetijski dejavnosti je od 
2000 do 2010 upadlo za nekaj manj 
kot 30 %, nato se je do 2013 spet 
povečalo za 7 %. V 2013 je znašal 

skupni vložek dela v 
kmetijstvu 82.746 PDM.

Ena polnovredna delovna moč (PDM) 
predstavlja 1.800 ur polno zaposlene 
osebe, kar je njen enoletni obseg dela.

2014 2015

Namolzeno kravje mleko (1.000 l) 598.622 613.273

Domača prireja govejega mesa (1.000 t) 40 39

Domača prireja prašičjega mesa (1.000 t) 30 26

Domača prireja perutninskega mesa (1.000 t) 62 61

Pridelava silažne koruze (1.000 t) 1.390 1.399

Pridelava pšenice in pire (1.000 t) 173 157

Pridelava krompirja (1.000 t) 97 91

Akvakultura (1.000 kg) 1.441 1.590

Morski gospodarski ulov (1.000 kg) 254 196

Lesna zaloga (1.000 m3) 346.074 348.203

Viri:  SURS, ZGS, MKGP

Kmetijska gospodarstva in polnovredne delovne moči

Vir: SURS, Struktura kmetijskih gospodarstev
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V 2013 je

površina kmetijskih zemljišč 
v uporabi (brez skupnih 
pašnikov) merila 477.023 ha, 
kar je bilo 23,5 % ozemlja Slovenije.
 
Več kot polovica teh zemljišč 
(276.000 ha) so bili trajni travniki in 
pašniki. Nekaj več kot tretjina (skoraj 
174.000 ha) so bile njive. Preostalih 
skoraj 6 % (skoraj 27.000 ha) so bili 
trajni nasadi (vinogradi, sadovnjaki 
in oljčniki). 

Z živinorejo se je v 2013 
ukvarjalo  80 % kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji. 
V največjem obsegu so redili govedo 
(311.564 GVŽ) in prašiče (33.213 GVŽ).  

Od 2010 do 2013 je upadlo število 
vseh vrst rejnih živali, razen perutnine.

Najbolj je upadlo število 
prašičev (v GVŽ), in sicer 
za 25 %.

Glava velike živine (GVŽ) je standardna 
merilna enota, ki omogoča združevanje 
različnih kategorij živine, in sicer zato, 
da je mogoče primerjati podatke iz 
posameznih let. Izhodišče za izračun 
koeficientov je 500 kg žive mase živali.

Vir: SURS

Vir: SURS
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Posek lesa

Vir: ZGS

Ribogojci so v 2015 vzredili

za 10 % več vodnih 
organizmov kot v 2014. 
Prevladovale so sladkovodne ribe; teh 
so vzredili  959 ton, morskih rib in 
školjk je bilo 631 ton.

Morski ribiči, ki se ukvarjajo z 
gospodarskim ulovom, so v 2015

ujeli 196 ton rib, glavonožcev, 
rakov, školjk in polžev ali za 
23 % manj kot v 2014.

Športni ribiči so v 2015 v kopenskih 
vodah ulovili

141 ton sladkovodnih rib ali za 
4 % manj kot v 2014, v morju 
pa 6 ton morskih organizmov. 

Gozd pokriva 58,3 % površine 
Slovenije.
Po deležu gozdnate površine je 
Slovenija med evropskimi državami 
tretja (za Finsko in Švedsko).

Tudi v 2015 je bil posek lesa  
(6 milijonov m3) v slovenskih gozdovih 
za približno 50 % večji kot v letih pred 
zadnjim žledom (tj. pred 2014). 
V 2015 je bil večji tudi zaradi 
namnožitve smrekovega lubadarja. 

Evidentirani posek je znašal 
95 % možnega poseka po 
gozdnogospodarskih načrtih.

Ribištvo v Sloveniji 2014 (t) 2015 (t)

Akvakultura – skupaj 1.440,9 1.590,0

Sladkovodna vzreja 944,6 958,9

Marikultura, skupaj 496,3 631,1

Morski gospodarski ulov – skupaj 254,1 196,2

Morski gospodarski ulov, ribe 216,7 169,0

Morski gospodarski ulov, drugo 37,4 27,0

Športni sladkovodni ribolov – skupaj 145,0 141,0

Morski prostočasni ribolov – skupaj 6,2 6,0

Vira: MKGP, Zavod za ribištvo Slovenije
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V 2015 je bila

odvisnost Slovenije od uvoza 
energije 48-odstotna. 
Oskrba z naftnimi proizvodi in 
zemeljskim plinom je bila v celoti 
zagotovljena iz uvoza.

V 2015 je poraba električne energije
na prebivalca znašala 6.250 kWh. 

To pomeni, da je vsak izmed nas 
porabil povprečno 

17 kWh elektrike na dan.
Obnovljivi viri energije so: 
hidroenergija, geotermalna, sončna 
in vetrna energija, biomasa, bioplin, 
biogoriva ter industrijski in komunalni 
odpadki.

V 2014 je 

Slovenija 22 % potreb 
po energiji zadovoljila iz 
obnovljivih energetskih virov. 
V zadnjih desetih letih se je delež te 
energije povečal za 6 odstotnih točk. 
Ciljna vrednost, ki bi jo Slovenija 
morala doseči do leta 2020, je 25 % 
energije iz obnovljivih virov v bruto 
porabi končne energije.

Delež porabe energije iz obnovljivih 
virov se je najbolj povečal pri ogrevanju 
in hlajenju, in sicer od 2005 za 14 
odstotnih točk; v 2014 je dosegel 33 %.

V 2014 je Slovenija

tretjino električne energije 
proizvedla iz obnovljivih 
virov.

2014 2015

Domača proizvodnja (1.000 toe) 3.681 3.345

Oskrba z energijo (1.000 toe) 6.572 6.455

Končna poraba (1.000 toe) 4.644 4.752

Energetska odvisnost (%) 43,9 47,9

Oskrba z energijo na prebivalca (toe/preb.) 3,2 3,1

Poraba električne energije na prebivalca (kWh/preb.) 6.094 6.250

Vir: SURS

Sektorski deleži in skupni deleži energije iz obnovljivih virov v končni bruto 
rabi energije 

Vir: SURS
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Od energentov za ogrevanje prostorov 
so v 2015 predstavljala

največji delež lesna goriva: 
57 %. 
Sledila sta ekstra lahko kurilno olje 
(15 %) in zemeljski plin (11 %).
V zadnjih petih letih se je od 
energentov za ogrevanje prostorov 
najbolj povečala poraba toplote iz 
okolice, ki se izkorišča s pomočjo 
toplotnih črpalk. 
Delež sončne energije med vsemi 
energetskimi viri, porabljenimi 
za ogrevanje prostorov, je bil le 
0,04-odstoten.

Sredi leta 2016 smo

za 100 kWh električne 
energije plačali skoraj 16 EUR
ali skoraj 5 EUR več kot sredi leta 2008.

V obdobju 2008–2016 se je podražil 
tudi zemeljski plin, in sicer za 6 %. 

V prvi polovici leta 2016 smo za

standardni kubični meter 
(Sm3) zemeljskega plina 
plačali 0,63 EUR. 

Podražila se je tudi daljinska toplota. 
Če smo se ogrevali z daljinsko toploto, 
smo januarja 2016

za 1 MWh plačali 59 EUR ali 
15 EUR več kot januarja 2008. 

Ekstra kurilno olje se je v tem obdobju 
pocenilo. Za tisočlitrsko cisterno tega 
goriva smo v prvem četrtletju 2016 
plačali 670 EUR ali 65 EUR manj kot 
pred osmimi leti. 

Energetski vir - SKUPAJ 29.773

Lesna goriva 16.967

Ekstra lahko kurilno olje 4.444

Zemeljski plin 3.160

Daljinska toplota 2.656

Električna energija 1.170

Utekočinjeni naftni plin 687

Toplota iz okolice 672

Sončna energija 11

Premog 6

Vir: SURS, preračun IJS-CEU

Poraba energije in goriv za ogrevanje prostorov v gospodinjstvih (TJ), 2015

Cene energentov za gospodinjstva

Vira: SURS, MZI
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V Sloveniji smo v 2015

porabili skupno približno 
199.000 TJ energije.

Skoraj polovico (46 %) smo je porabili 
v obliki naftnih proizvodov, skoraj 
četrtino (23 %) v obliki električne 
energije, 14 % v obliki obnovljivih 
virov, 12 % v obliki zemeljskega plina, 
4 % v obliki toplote in 1 % v obliki 
trdnih goriv. 

Podjetja, ki se ukvarjajo s predelovalno 
dejavnostjo, so v 2015 skoraj 

80 % energetskih virov, ki 
so jih potrebovala za svoje 
delovanje, 
porabila v obliki električne energije in 
zemeljskega plina.

Vir: SURS

Energetska poraba goriv, električne in toplotne energije, vključno s porabo 
goriv za transformacijo v predelovalnih dejavnostih, 2015

Vir: SURS
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Bruto domači proizvod 
Slovenije je v 2015 znašal 
38.570 milijonov EUR ali 
18.693 EUR na prebivalca. 

Presežek (neto posojanje) na računu 
transakcij s tujino je v 2015 znašal 
2.452 mio. EUR (6,4 % BDP), kar je 
skoraj enako kot v letu 2014.

Obseg bruto domačega 
proizvoda se je v 2015 glede 
na 2014 zmanjšal za 0,8 
odstotne točke. 

V zadnjih desetih letih se je obseg 
bruto domačega proizvoda glede na 
prejšnje leto najbolj povečal v 2007 
(za 6,9 %), najbolj zmanjšal pa v 2009 
(za 7,8 %). 

2014 2015

Bruto domači proizvod v tekočih cenah (mio. EUR) 37.332 38.570

Bruto domači proizvod; letna stopnja rasti obsega (%) 3,1 2,3

Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR) 18.107 18.693

Neto posojanje (+) / Neto izposojanje (–) (mio. EUR)

S.1 Nacionalno gospodarstvo 2.452 2.452

S.11 Nefinančne družbe 1.668 1.079

S.12 Finančne družbe 875 225

S.13 Država –1.880 –1.031

S.14 Gospodinjstva 1.803 2.206

S.15 NPISG –14 –27

Primanjkljaj in dolg države (% BDP)

Prihodki 45,0 45,1

Izdatki 50,0 47,8

Neto posojanje (+) / Neto izposojanje (–) –5,0 –2,7

Dolg države 80,9 83,1

Vir: SURS

Rast obsega bruto domačega proizvoda

Vir: SURS
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Največji izdatki gospodinjstev 
za končno potrošnjo so 
bili tudi v 2015 izdatki za 
stanovanje, transport ter 
hrano in brezalkoholne 
pijače. 

Od 2008 do 2015 se je med temi 
izdatki najbolj zmanjšal delež 
izdatkov za rekreacijo in kulturo 
(za 1,6 odstotne točke), najbolj 
povečal pa delež izdatkov za 
alkoholne pijače, tobak in mamila 
(za 0,7 odstotne točke). 

V obdobju 2008–2015 se 
je povečal delež izdatkov 
gospodinjstev za netrajno 
blago (za 3,6 odstotne točke), 
zmanjšal pa se je delež izdatkov 
gospodinjstev za trajno blago (za 3,0 
odstotne točke) in storitve (za 0,2 
odstotne točke). 

Struktura izdatkov gospodinjstev za končno potrošnjo, 2015

Vir: SURS

Struktura izdatkov za blago (po trajnosti) in storitve v končni potrošnji 
gospodinjstev

Vir: SURS
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Dolg države se je od leta 2006 
več kot potrojil: konec leta 
2015 je znašal 83,1 % BDP. 

Slovenija je v celotnem obdobju 
2006–2015 imela proračunski 
primanjkljaj. Ta se je izrazito povečal 
v 2013, ko je država dokapitalizirala 
banke. 

Stopnja varčevanja 
gospodinjstev se je zvišala, in 
sicer za 1,5 odstotne točke, 
na 15,0 %, 
to pomeni, da so slovenska 
gospodinjstva v letu 2015 privarčevala 
15 % razpoložljivega dohodka. 
S tem podatkom se Slovenija uvršča 
nad zadnje objavljeno povprečje v 
EU-28, hkrati pa tudi nad povprečje v 
evrskem območju. 

Gospodinjstva v Sloveniji so 
v letu 2015 investirala 5,9 
odstotka razpoložljivega 
dohodka, 
to je za 0,2 odstotne točke več kot v 
letu 2014.

Primanjkljaj in dolg države

Vir: SURS

Stopnja varčevanja in stopnja investiranja gospodinjstev

Vir: SURS
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V 2015 je bila 

inflacija –0,5-odstotna.
To pomeni, da je bila letna rast cen 
življenjskih potrebščin v tem letu 
najnižja v zadnjih 10 letih. Pri izračunu 
letne stopnje inflacije primerjamo cene 
v decembru tekočega leta s cenami v 
decembru prejšnjega leta.     

Cene nepremičnin so se v 
2015 glede na 2014 zvišale za 
0,1 %. 
V 2015 so se znižale uvozne cene, 
cene industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih za prodajo na domačem 
in tujem trgu, cene kmetijskih 
pridelkov pri pridelovalcih in cene 
storitev pri proizvajalcih.

V 2008 je bila povprečna 
letna stopnja inflacije 
5,7-odstotna.
To je bila najvišja vrednost v zadnjih 
10 letih. V 2014 je bila inflacija 
0,2-odstotna, v 2015 pa je bila 
negativna in sicer –0,5-odstotna. 
Povprečna letna stopnja inflacije kaže 
spremembe cen od začetka do konca 
posameznega leta glede na cene v 
istem obdobju prejšnjega leta. 

Spremembe v gibanju cen, ki jih 
močno občutijo potrošniki, se ujemajo 
z dejanskim stanjem. Po njihovem 
mnenju so cene najbolj rasle v 2008, 
najmanj pa v 2015.

2014 2015

%

Letna rast cen življenjskih potrebščin – inflacija 0,2 –0,5

Letna rast uvoznih cen –2,3 –1,4

Letna rast cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na domačem trgu –0,6 –1,4

Letna rast cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na tujem trgu 0,3 –1,3

Letna rast cen storitev pri proizvajalcih 0,2 –0,4

Letna rast cen stanovanjskih nepremičnin –4,4 0,1

Letna rast cen kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih –6,7 –4,8

Vir: SURS

Primerjava izmerjene in občutene inflacije

Vir: SURS
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V 2015 smo za kilogram 
belega kruha in jabolk plačali 
povprečno 8 centov več kot 
v 2014. 

V 2015 se glede na 2014 niso 
spremenile cene jedilnega olja, 
kuhinjske soli in sirupa za blaženje 
kašlja.

Povprečna cena mesečne karte za vlak 
se je v 2015 glede na 2014 podražila 
za 1,92 EUR. 

Letna stopnja inflacije v 
državah članicah EU, merjena 
s harmoniziranim indeksom 
cen življenjskih potrebščin, 
je bila v decembru 2015 
0,2-odstotna, v Sloveniji je 
bila –0,6-odstotna. 

V 2015 so se v okviru EU cene 
življenjskih potrebščin izraziteje 
zvišale v Belgiji (povprečno za 
1,5 %), na Malti (za 1,3 %) in v 
Avstriji (za 1,1 %), izraziteje znižale 
pa v Bolgariji (za 0,9 %) in Romuniji 
(za 0,7 %).

Povprečne drobnoprodajne cene 
nekaterih izdelkov

Cena 
2014 
(EUR)

Cena 
2015 
(EUR)

Stopnja
rasti 
(%)

Beli kruh (kg) 1,73 1,81 4,6

Jedilno olje (l) 1,91 1,91 0

Kuhinjska sol (kg) 0,37 0,37 0

Namizna jabolka (kg) 1,09 1,17 7,3

Sirup za blaženje kašlja, 150–200 ml (steklenička) 7,35 7,35 0

Prevoz potnikov z vlakom (50 km), II. razred 
(mesečna karta) 135,04 136,96 1,4

Obisk kina, normalna dolžina filma, 
večerna predstava (vstopnica) 5,31 5,34 0,6

Pica (klasična), velika 6,7 6,8 1,5

Skodelica kave v lokalu 1,19 1,20 0,8

Vir: SURS

Letna rast cen po HICŽP, EU-28, december 2015

Vir: Eurostat, 25. 10. 2016
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Cene nepremičnin so se v 
2015 malenkostno zvišale. 
Glede na isto obdobje prejšnjega leta 
so se najbolj zvišale v 2. četrtletju 
leta 2015; cene nepremičnin so sicer 
padale od 2012.
Povprečna cena novega stanovanja je 
bila v 2015 

2.245 EUR za m2 uporabne 
površine.
Povprečna cena rabljenega stanovanja 
je bila v 2015

1.430 EUR za m2 uporabne 
površine.
Povprečna cena rabljene družinske hiše 
z zemljiščem je bila v 2015

1.174 EUR za m2 uporabne 
površine. 

Cene rastlinskih pridelkov so 
bile v  2015 v povprečju za 
5,5 % višje kot v  2014.
Glede na prejšnje leto so se najbolj 
zvišale cene za kilogram jabolk (za 
13,6 %) in za kilogram zelja (za 9,7 %). 
V zadnjem desetletju pa se je najbolj 
zvišala cena za kilogram paradižnika: 
z 0,67 EUR (v 2006) na 1,30 EUR 
( v 2015).

Cene v skupini živali in živalski 
proizvodi so se v  2015 znižale 
v povprečju za 8,5 %.
Cene živalskih proizvodov so bile v 
povprečju za 16,1 % nižje kot leto prej. 
Povprečna cena odkupljenega mleka je 
bila  0,29 EUR za liter; to je za 17,9 % 
manj kot v 2014.

Gibanje cen stanovanjskih nepremičnin

Vir: SURS

Letno gibanje cen posameznih kmetijskih pridelkov, Slovenija

Vir: SURS
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Slovenija je v 2015:

izvozila za 23,9 milijarde EUR 
blaga,

uvozila za 23,3 milijarde EUR 
blaga.
Glede na leto 2014 sta se okrepila 
izvoz in uvoz: izvoz za 4,4 %, uvoz pa 
za 3,2 %.

V 2015 je bil 

saldo trgovinske bilance 
pozitiven, znašal je 635 
milijonov EUR.
Izvozili smo za približno 3 % več 
blaga, kot smo ga uvozili. Razlika med 
izvozom in uvozom je bila največja v 
letu 2008, ko je bila vrednost uvoza 
za 3 milijarde EUR višja od vrednosti 
izvoza. 

Vrednost izvoza v 2015 je bila za 
19,4 % višja od vrednosti izvoza v 
2008, vrednost uvoza v 2015 pa je 
bila za 1,2 % višja od vrednosti uvoza 
v 2008. 

2014 2015

Izvoz (mio. EUR) 22.936 23.940

Uvoz (mio. EUR) 22.580 23.305

Trgovinska bilanca (mio. EUR) 355 635

Pokritost uvoza z izvozom (%) 102 103

Vir: SURS

Izvoz in uvoz blaga

Vir: SURS



64 STATØPIS / EKONOMIJA IN FINANCE

Največ blaga izvozimo v 
države članice EU. 
V 2015 smo tja izvozili 77 % vsega 
izvoženega blaga. V druge evropske 
države smo ga izvozili 13 %, v 
neevropske države pa 10 %.

Delež izvoza Slovenije na trg EU se je 
v 2015 glede na 2014 povečal za 0,5 
odstotne točke. 

Največ blaga je Slovenija v 2015 
izvozila v Nemčijo, in sicer za 
20,7 % vrednosti skupnega izvoza; 
sledile so Italija (11,2 %), Avstrija 
(8,5 %), Hrvaška (7,8 %) in Francija 
(4,9 %).

Največ blaga uvozimo iz držav 
članic Evropske unije. 
V 2015 smo iz teh držav uvozili 81 % 
vsega uvoženega blaga; iz neevropskih 
držav smo uvozili 13 %, iz drugih 
evropskih držav pa 6 % blaga.

V 2015 je Slovenija uvozila 
vrednostno največ blaga iz Nemčije, 
in sicer 19,0 % vrednosti skupnega 
uvoza iz vseh svetovnih držav. Sledile 
so Italija (15,9 %), Avstrija (11,8 %), 
Hrvaška (5,9 %) in Madžarska (4,4 %).

Vir: SURS

Vir: SURS
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V Nemčijo izvozimo 21 % 
vsega našega izvoza. 
To je vrednostno še vedno največji 
delež blaga, ki ga izvozimo v kako 
državo. Ta delež se je v 2015 glede 
na 2014 zvišal za 0,6 odstotne točke. 

V istem obdobju se je nekoliko zvišal 
tudi delež našega izvoza na Hrvaško, 
in sicer za zgolj 0,1 odstotne točke. 

Deleži našega izvoza v druge države 
so se zmanjšali, najbolj v Italijo 
(za 0,7 odstotne točke). 

Iz Nemčije uvozimo 19 % 
vsega našega uvoza. 
Ta delež se je v 2015 glede na 2014 
povečal za 0,7 odstotne točke. V 
tem obdobju se je povečal tudi delež 
našega uvoza iz Hrvaške in Avstrije. 

V 2014

so velika podjetja izvozila 
45 %, mikropodjetja pa 
12 % vsega blaga.

V 2014

so velika podjetja uvozila 
33 %, mikropodjetja pa 
15 % vsega blaga.

Deleži od skupne vrednosti uvoza in izvoza po pomembnejših državah 
partnericah v zunanji trgovini, 2015

Vir: SURS

Struktura izvoza in uvoza glede na velikost podjetja, 2014

Vir: SURS
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1) Začasni podatki.
Vir: SURS

Prihodki od prodaje 
(mrd. EUR)

2014 20151)

Gradbeništvo 4,8 4,6

Gradnja stavb 1,4 1,1

Gradnja inženirskih objektov 1,2 1,2

Specializirana gradbena dela 2,2 2,2

Stavbe, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, in načrtovana 
stanovanja

Vir: SURS

Gradbena podjetja so v 2015 ustvarila 

4,6 milijarde evrov prihodka,
kar je za 4,6 % manj kot v letu prej. 
Največji delež tega prihodka so 
ustvarila podjetja, ki se ukvarjajo s

specializiranimi gradbenimi 
deli (48 %).

V 2015 je bilo izdanih

5.054 gradbenih dovoljenj 
za stavbe
ali 1.888 več kot v 2014 in hkrati
za 14 % manj kot v 2007,
v njih načrtovanih stanovanj
pa 73 % manj kot v 2007.

V 2015 opravljena gradbena dela na 
stavbah

so bila vredna 727 milijonov 
EUR (10 % več kot v 2014).
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Vrednost opravljenih gradbenih del po izbranih vrstah objektov, 2015

Vir: SURS

Deleži posameznih vrst stavb od celotnega števila dokončanih stavb v 2015 
(ocena glede na izdana gradbena dovoljenja)

Vir: SURS

Vrednost gradbenih del na objektih 
prometne infrastrukture v 2015 je 
znašala

679 milijonov EUR (ali 36 % 
celotne vrednosti
v tem letu opravljenih gradbenih del).

V 2015 opravljena gradbena dela 
na enostanovanjskih stavbah so bila 
vredna

129 milijonov EUR (ali 10 
milijonov več kot v 2014),
gradbena dela na večstanovanjskih 
stavbah pa

100 milijonov EUR (ali 35 
milijonov več kot v 2014).

Med vsemi v 2015 dokončanimi 
stavbami je bilo

55 % enostanovanjskih 
(te so vse skupaj merile 
561.936 m2).  

81 % v 2015 dokončanih 
stavb je bilo pridobljenih 
z novogradnjo,
17 % s povečavo, 2 % pa s
spremembo namembnosti.

Investitorji gradenj v 2015 
dokončanih stavb so bile v 
88 % fizične osebe.
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Vir: SURS

Skupaj Mestna 
naselja

Nemestna 
naselja

Število stanovanj 845.415 441.635 403.780

Število stanovanj na 1.000 prebivalcev 410 429 391

Povprečna uporabna površina stanovanja (m2) 80,4 71,1 90,6

Povprečna uporabna površina na stanovalca (m2) 28,3 27,4 29,1

Povprečno število oseb v stanovanju 3,0 2,7 3,3

Stanovanja v Sloveniji, 2015

Opremljenost stanovanj z napeljavami, 2015

Vir: SURS

V 2015 je bilo v Sloveniji 
845.415 stanovanj.

Povprečna uporabna površina 
stanovanja je bila 80,4 m2; 
stanovanja v nemestnih naseljih so bila 
za skoraj 20 m2 večja od stanovanj v 
mestnih naseljih.

V stanovanju so v povprečju živele 
3 osebe; vsaka je imela na voljo 
povprečno 28,3 m2 uporabne 
stanovanjske površine.

Brez priklopa na javno 
kanalizacijo je bilo v 2015 še 
več kot 40 % stanovanj
(v nemestnih naseljih 78,9 %, v 
mestnih pa 10,7 %).

Brez centralnega ogrevanja je 
bilo 20 % stanovanj
(v mestnih naseljih 14,0 %, v 
nemestnih 27,6 %).

Brez električne napeljave sta 
bila 2 % stanovanj.
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Industrijska podjetja so v 
2015 ustvarila 33 milijard 
evrov prihodka, kar je za 4 % 
več kot leto prej.

Kar 77 % prihodka v industriji 
so v 2015 prispevala podjetja v 
predelovalnih dejavnostih. 

Indeks industrijske proizvodnje v 
Sloveniji se je v 2015 glede na 2014 v 
povprečju zvišal (za 5,1 %), naraščal pa 
je tudi v prvem polletju 2016.

Gibanje indeksa industrijske 
proizvodnje je v Sloveniji 
od 2007 zelo podobno kot 
v EU-28.
Povprečna letna rast indeksa 
industrijske proizvodnje je bila v 2015 
glede na 2008 v EU-28 nižja za 4,3 %, 
v Sloveniji pa za 5,3 %.

1) Začasni podatki.
Vir: SURS

Prihodki od prodaje
2014 20151)

(mrd. EUR)

Industrija 31,7 33,0

Rudarstvo 0,3 0,3

Predelovalne dejavnosti 24,7 25,5

Oskrba z električno energijo, plinom in paro 5,5 6,1

Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, 
saniranje okolja 1,2 1,1

Industrijska proizvodnja1)2) v Sloveniji in EU-28

1) Desezonirani podatki.
2) Podatki od januarja 2016 naprej so začasni.
Vira: SURS, Eurostat, 14. 11. 2016
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Največji delež prihodka od 
prodaje je v 2015 ustvarila 
dejavnost proizvodnja 
električnih naprav: 12,3 %. 
Več kot 8 % prihodka so ustvarile še 
proizvodnja motornih vozil, prikolic 
in polprikolic (12,1 %), proizvodnja 
kovin (9,6 %) in proizvodnja kovinskih 
izdelkov, razen strojev in naprav 
(9,2 %).

Vrednost prodaje industrijskih 
proizvodov in storitev je bila v 2015 
za 3,9 % višja kot v 2014 in za 22,4 % 
višja kot v času največje gospodarske 
recesije (2009).

V letu 2016 je

investiralo 94 % podjetij.
Investicijska vlaganja so bila v 2016 
glede na 2015 v povprečju višja za 
16 %. V letu 2017 naj bi vlagalo 93 % 
podjetij.

V 2016 so

podjetja največ investirala v 
razširitev zmogljivosti (31 %), 
sledila je zamenjava stare opreme 
(30 %) in investiranje v avtomatizacijo 
in mehanizacijo (21 %).

Industrijski proizvodi in storitve, s prodajo katerih se ustvari največ prihodka 
od prodaje, 2015

Vir: SURS

Vir: SURS
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Produktivnost dela se je v 
2015 glede na 2014 povečala 
za 4,2 %.

Produktivnost dela je od 2006 
večinoma naraščala; zmanjšala se je 
le v 2009 (gospodarska kriza), in sicer 
glede na 2008 za 8,4 %; po 2009 oz. 
od 2010 je spet naraščala, razen v 
2012, ko se je rahlo zmanjšala.

Indeks produktivnosti dela je 
opredeljen kot razmerje med indeksom 
industrijske proizvodnje in indeksom 
delovno aktivnega prebivalstva.

Poslabšanje konkurenčnega 
položaja podjetij v 2016 glede 
na 2015.

Konkurenčni položaj podjetij se 
je v 2016 glede na 2015 najbolj 
poslabšal na trgih zunaj EU (za 3 
odstotne točke); na domačem trgu 
se je poslabšal za 1 odstotno točko, 
na trgih držav članic EU pa je ostal 
nespremenjen.

Vrednosti teh kazalnikov so bile 
najnižje v 2009.

Produktivnost dela v industriji

Vir: SURS

Konkurenčni položaj1) na domačem trgu, trgih držav članic EU in trgih zunaj EU

1) Desezonirani podatki.
Vir: SURS
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V Sloveniji je v 2015 delovalo 

nekaj več kot 134.000 podjetij 
(3,4 % več kot v 2014). 

V njih je delalo nekaj nad 590.000 
oseb (2,1 % več kot v 2014).

S prodajo so ustvarila 83,6 milijard EUR 
prihodka (2,6 % več kot v 2014).

V 2014

je na novo nastalo 18.379 
podjetij (brez predhodnika).
V njih je delalo 20.598 oseb. 
Pravnoorganizacijsko so bila 
večinoma fizične osebe (72 %).

V 2014 je

prenehalo poslovati 11.131 
podjetij (brez naslednika),
kar je 22 % manj kot v 2013. V njih 
je pred tem delalo 11.936 oseb. 
Pravnoorganizacijsko so bila tudi ta 
večinoma fizične osebe (81 %). 

1) Začasni podatki.
Vir: SURS

2014 20151)

Podjetja (število) 130.088 134.541

Osebe, ki delajo (število) 578.976 590.963

Prihodki od prodaje (mrd. EUR) 81,5 83,6

Dodana vrednost (mrd. EUR) 18,6 19,3

Plače (mrd. EUR) 9,6 9,9

Nabava blaga in storitev skupaj (mrd. EUR) 62,7 64,2

Bruto investicije v opredemetena osnovna sredstva 
(mrd. EUR) 3,6 3,5

Demografija podjetij

1) Začasni podatki za leto 2014.
Vir: SURS
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Od podjetij, ki so na novo 
nastala v 2009 (brez 
predhodnika), jih je bilo v 
2014 (tj. 5 let po ustanovitvi) 
aktivnih še 46 % (torej manj 
kot polovica).
V letu pred tem (2013) je bil delež 
takih podjetij za 5 odstotnih točk višji.

Večina podjetij, nastalih v 2009 in še 
aktivnih v 2014, ni imela zaposlenih 
oseb (73,9 %); najmanj pa je bilo med 
njimi takih, ki so zaposlovala 10 ali 
več oseb (0,3 %).

Med podjetja, ki nimajo zaposlenih 
oseb, uvrščamo večinoma samostojne 
podjetnike.

Med podjetji v Sloveniji je bilo v 2014 

532 hitrorastočih podjetij.
Zaposlovala so 33.000 oseb 
(63 % manj kot v 2008).

Hitrorastoče podjetje je podjetje z 
več kot 10-odstotno povprečno letno 
rastjo v triletnem obdobju, ki ima v 
prvem letu spremljanja triletne rasti 
vsaj 10 zaposlenih. Rast se meri s 
številom zaposlenih.

Vir: SURS

Hitrorastoča podjetja

Vir: SURS
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V 2015
so podjetja, opazovana v strukturni 
statistiki podjetij, ustvarila

83,6 milijarde EUR prihodka. 

Največ so k temu prihodku 
prispevala podjetja v 
industriji (39,4 %) in trgovini 
(35,7 %),
najmanj podjetja v 
gradbeništvu (5,5 %).

Med podjetji v Sloveniji je bilo v 2014 

95 % nacionalnih podjetij in 
5 % tujih notranjih podjetij.

Čeprav je tujih notranjih podjetij 
razmeroma malo, so ekonomsko 
pomembna: v 2014 so zaposlovala 
okoli 22 % vseh zaposlenih v 
nefinančnih dejavnostih, s prodajo 
pa so ustvarila 29 % celotnega 
prihodka vseh podjetij. 

Tuja notranja podjetja so podjetja na 
ozemlju Slovenije, ki so v večinskem 
lastništvu in pod nadzorom podjetij 
ali fizičnih oseb, ki so rezidenti tujih 
držav.

Vir: SURS

Podjetja glede na nadzor in izbrani strukturni kazalniki poslovanja podjetij 
glede na nadzor, 2014

Vir: SURS
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Spletna prodaja je pomemben del 
digitalne ekonomije. V Sloveniji je bilo 
od aprila 2015 do marca 2016 med 
osebami, starimi 16–74 let,

40 % e-kupcev. Toliko jih je 
namreč nakupovalo prek 
spleta. 

Prek spletnih strani je v 2015 
prodajalo izdelke ali storitve 
ali prejemalo naročila ali 
rezervacije 17 % podjetij (z 
vsaj 10 zaposlenimi).
70 % teh podjetij je prodajalo izdelke 
ali storitve končnim potrošnikom, 
68 % pa drugim podjetjem ali javnim 
ustanovam. 

Masovne podatke je v letu 
2015 analiziralo 11 % podjetij 
(z vsaj 10 zaposlenimi). 

7 % teh podjetij je analiziralo lastne 
masovne podatke iz pametnih 
naprav ali senzorjev, 4 % so analizirali 
geolokacijske podatke, ki so nastali pri 
uporabi prenosnih naprav, in prav tako 
4 % podatke, ki so nastali pri uporabi 
družbenih medijev; 1 % teh podjetij 
pa je analiziral  druge vire masovnih 
podatkov.

Vir: SURS

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije
2015 2016

%

Podjetja z vsaj 10 zaposlenimi, ki so …

… dostopala do mobilnega interneta (vsaj 3G) 76 78

… imela spletno stran 83 83

… imela profil na družabnih omrežjih 41 46

… najemala storitve računalništva v oblaku 17 22

Posamezniki, stari 16–74 let, ki so …

… uporabljali internet (v zadnjih 3 mesecih) 73 75

… telefonirali ali videotelefonirali s spletno kamero 26 32

… udeleženci spletnega tečaja 3 3

… e-kupci (v zadnjih 12 mesecih) 39 40

Analiza masovnih podatkov v podjetjih, 2015

Vir: SURS
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V 2015 smo 

poslali skoraj 2,6 milijarde 
SMS-sporočil
in 53 milijonov MMS-sporočil.

Odhodni promet s fiksne lokacije se je 
od 2007 do 2015 zmanjšal za skoraj 
dve tretjini (za 64 %), odhodni promet 
iz mobilnega omrežja pa se je povečal 
za 45 %; število poslanih SMS-sporočil 
se je povečalo za 339 %.

Z inovacijsko dejavnostjo 
se je v obdobju 2012–2014 
ukvarjalo več kot 46 % 
opazovanih podjetij. 
V predelovalnih dejavnostih se je v 
tem obdobju porabilo za ta namen 
657 milijonov EUR, v storitvenih 
dejavnostih pa 269 milijonov EUR. 

Za raziskovalno-razvojno dejavnost 
(RRD) se je v 2014 porabilo 890 
milijonov evrov.

Med vsemi zaposlenimi v RRD 
je bilo 58 % raziskovalcev. 
Zastopanost žensk med vsemi 
zaposlenimi v RRD in med vsemi 
raziskovalci je bila enaka, in sicer 
36-odstotna. 

M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS

Delež inovacijsko aktivnih podjetij (%) 2010–2012 2012–2014

 V predelovalnih dejavnostih 50 50

 V storitvenih dejavnostih 44 42

Izdatki za inovacijsko dejavnost (1.000 EUR) 2012 2014

 V predelovalnih dejavnostih 536.184 657.429

 V storitvenih dejavnostih 213.108M 268.644

Raziskovalno-razvojna dejavnost (RRD) 2013 2014

Bruto domači izdatki za RRD (1.000 EUR) 935.006 890.231

Bruto domači izdatki za RRD (% od BDP) 2,6 2,4

Zaposleni v RRD 21.272 21.053

od tega: raziskovalci 12.111 12.155

Število minut odhodnega prometa fiksne in mobilne telefonije in število 
poslanih SMS-sporočil

Vira: SURS, AKOS
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Gospodarske družbe so kot 
eden od virov financiranja 
prispevale v 2015 za izvajanje 
RRD 590 milijonov EUR,
kar je bilo 69 % vseh sredstev, 
namenjenih za raziskovalno-razvojno 
dejavnost. 

Največ sredstev so za 
izvajanje RRD porabili v 
poslovnem sektorju,
in sicer 76 % vseh za RRD namenjenih 
sredstev. 
45,8 % raziskovalcev je bilo zaposlenih 
v poslovnem sektorju, 
37,0 % v visokošolskem, 17,0 % 
v državnem in 0,2 % v zasebnem 
nepridobitnem sektorju.

Slovenija je v 2015 (po končnem 
proračunu 2015) namenila 

za RRD 159,8 milijona EUR 
državnih proračunskih 
sredstev,
kar je najmanj v zadnjih 10 letih 
in za 1 % manj kot v prejšnjem 
letu, ko so ta sredstva znašala 
161,3 milijona EUR.

1) Začasni podatki.
Vir: SURS

Vir: SURS

Državna proračunska sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost, končni 
proračun, Slovenija
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V 2015 smo v Sloveniji vozili

povprečno 9,7 leta stare 
osebne avtomobile.
Od 2006 do 2015 se je njihova 
povprečna starost zvišala za več kot 
2 leti.

Z mestnim javnim linijskim prevozom 
je bilo

v 2015 prepeljanih okoli 46,3 
milijona potnikov ali 2,6 % 
potnikov manj
kot v 2014.

Z vlaki je bilo v 2015 prepeljanih okoli 
14,6 milijona potnikov  oziroma 2 % 
potnikov manj kot v 2014.

1) Začasni podatki.
Viri: SURS, DRSI, MZI, MNZ (Policija), URSP

2014 2015

Dolžina cest1) (km) 38.884 38.906

Dolžina železniških prog (km) 1.209 1.209

Število cestnih vozil na dan 31. 12. 1.412.316 1.437.531

Število prvih registracij novih cestnih vozil 72.254 79.862

Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) 9,4 9,7

Mestni javni linijski prevoz (1.000 potnikov) 47.549 46.321

Železniški potniški prevoz (1.000 potnikov) 14.837 14.558

Letališki potniški promet (1.000 potnikov) 1.320 1.459

Cestni blagovni prevoz (1.000 ton) 74.143 70.513

Železniški blagovni prevoz (1.000 ton) 17.989 17.832

Pristaniški blagovni promet (1.000 ton) 18.012 19.931

Število umrlih v cestnoprometnih nesrečah 108 120

V 2015 se je na slovenskih cestah 
zgodilo 

17.943 cestnoprometnih 
nesreč, 
to je več kot za 43 % manj, kot se jih je 
zgodilo pred desetimi leti. 

Največ cestnoprometnih 
nesreč se je zgodilo v juniju 
(1.761).

V 2015 je bilo registriranih 1.078.737 
osebnih avtomobilov ali za 10  % več 
kot pred desetimi leti.

Cestnoprometne nesreče in osebni avtomobili

Viri: SURS, MZI, MNZ (Policija)
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V 2015 je bilo 

z vlaki prepeljanih več kot 
17,8 milijonov ton blaga
ali za 4,5 % več kot leta 2006  in 

prevoženih 4.175 milijonov 
tonskih kilometrov
ali za 24 % več kot pred desetimi leti.

83 % tega blaga je bilo prepeljanega v 
mednarodnem železniškem prevozu.  

V 2015 so 

cestna  tovorna vozila, 
registrirana v Sloveniji, 
prepeljala 71 milijonov ton 
blaga, kar je 5 % manj kot v 
2014.
43,5 milijona ton tega blaga ali nekaj 
manj kot dve tretjini so prepeljala 
v notranjem, 27 milijonov ton pa v 
mednarodnem cestnem prevozu.

Od blaga, prepeljanega v 
mednarodnem cestnem prevozu, je 
bilo iz Slovenije v tujino prepeljanih 
9,4 milijona ton, v nasprotni smeri 
pa 7,3 milijona ton. Med blagom, 
prepeljanim v letu 2015, je bilo 
največ blaga iz blagovnih skupin 
rude in kamnine (27 %) ter kmetijski, 
gozdarski in ribiški proizvodi (14 %).

Železniški blagovni prevoz, 2015

Vir: SURS

Cestni blagovni prevoz, 2015

Vir: SURS
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V koprskem pristanišču je bilo 
v 2015 pretovorjenega največ 
blaga doslej, 20 milijonov ton 
ali za 11 % več kot v 2014 in za 37 % 
več kot v 2010.

Glede na vrsto tovora je bilo v letu 
2015 pretovorjenega največ tovora v 
kontejnerjih (7,2 milijona ton ali 36 % 
vsega tovora), sledila sta pretovor 
suhega razsutega tovora (7,1 milijona 
ton ali 35 % vsega tovora) in tekočega 
razsutega tovora (3,3 milijona ton ali 
16 %). 

V slovenska pristanišča je v letu 2015 
priplulo oziroma iz njih izplulo 4.611 
ladij, od tega 4.080 tovornih.

Prek Letališča Jožeta Pučnika 
Ljubljana je v 2015 potovalo 
1,44 milijona potnikov. 
Največ jih je potovalo na relaciji 
Slovenija–Nemčija (18 %).

90 % potnikov je potovalo z 
rednimi leti, 
preostalih 10 % pa s posebnimi leti.

Pri rednih letih se je število potnikov 
v 2015 glede na prejšnje leto najbolj 
povečalo na relaciji Slovenija–Švica 
(za 41 %), pri posebnih letih pa na 
relaciji Slovenija–Izrael, in sicer skoraj 
za trikrat.

Pristaniški blagovni promet po vrstah tovora

Vira: SURS, URSP

Potniški promet na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana, 2015

Vir: SURS

© SURS
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Podjetja v drugih nefinančnih storitvah 
so v 2015 ustvarila 16,2 milijarde evrov 
prihodka od prodaje,  

kar je 585 milijonov evrov ali 
3,7 % več kot v letu prej. 

K rasti prihodka so največ prispevala 
podjetja, ki so se ukvarjala s prometom 
in skladiščenjem; v  2015 so ustvarila

189 milijonov evrov več 
prihodka kot v letu prej.

1) Začasni podatki.
Vir: SURS

Prihodki od prodaje
2014 20151)

(mrd. EUR)

Druge nefinančne storitve 15,6 16,2

Promet in skladiščenje 4,8 5,0

Gostinstvo 1,6 1,6

Informacijske in komunikacijske dejavnosti 3,0 3,1

Poslovanje z nepremičninami 0,6 0,6

Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 4,2 4,4

Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 1,4 1,5

Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo 0,1 0,1

Indeksi nominalnega prihodka od prodaje

Vir: SURS

Spletno trgovino je v 2015 
imelo 17 % podjetij
ali za 1 odstotno točko več kot v 2014.

Nominalni prihodek od prodaje 
se je v 2015 glede na 2014 zvišal v 
storitvenih dejavnostih (za 5,4 %) 
in v trgovini na debelo (za 1,4 %), 
v trgovini na drobno pa se je 
nekoliko znižal (za 2,0 %). 
Pri izračunu nominalnega prihodka 
ne upoštevamo vpliva rasti cen.
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Podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino na 
drobno (razen z motornimi vozili) kot 
glavno dejavnostjo, so v 2015 ustvarila 
s prodajo blaga

8,8 milijarde EUR prihodka.

Prodajalne z motornimi gorivi so v 
2015 ustvarile s prodajo za

173 milijonov EUR nižji 
prihodek kot v 2014.

Nespecializirane prodajalne so v 2015 
ustvarile za

43 milijonov EUR višji 
prihodek kot v 2014.

Prihodek od prodaje v trgovini na drobno po glavni dejavnosti podjetij

Vir: SURS

1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS

V 2015 je bil 

največji delež prihodka od 
prodaje v trgovini na drobno 
ustvarjen s prodajo živil 
(20 %)
in s prodajo motornih goriv, maziv, 
zavorne in hladilne tekočine (15 %); 
po vsaj 5 % prihodka od prodaje je 
bilo ustvarjenih še s prodajo osebnih 
avtomobilov (10 %), obleke in 
obutve (7 %), zdravstvenih izdelkov, 
pripomočkov in opreme, pijače in 
tobaka (5 %).
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Prihodek od prodaje v trgovini na debelo na domačem trgu po glavni 
dejavnosti podjetij

Podjetja, ki se ukvarjajo s 
posredništvom in trgovino na debelo 
(razen z motornimi vozili) kot glavno 
dejavnostjo, so s prodajo blaga v 2015 
ustvarila

7,3 milijarde EUR prihodka. 

Trgovina na debelo z živili, pijačami, 
tobačnimi izdelki je v 2015 ustvarila za  

169 milijonov EUR višji 
prihodek kot v 2014.

Podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino na 
debelo z napravami za informacijsko-
komunikacijsko tehnologijo kot glavno 
dejavnostjo, so v 2015 ustvarila

za 46 milijonov EUR višji 
prihodek kot v 2014.

V 2015 je bil

največji delež prihodka 
od prodaje v trgovini na 
debelo ustvarjen s prodajo 
farmacevtskih proizvodov 
in medicinske opreme ter 
osebnih avtomobilov (10 %)
ter koksa in naftnih  derivatov in 
živil (9 %); po vsaj 5 % prihodka od 
prodaje je bilo ustvarjenih še s prodajo 
tobačnih izdelkov, računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov (6 %) 
ter kemikalij in kemičnih izdelkov 
(5 %).

M manj natančna ocena – previdna uporaba
1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS

M manj natančna ocena – previdna uporaba
Vir: SURS
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Turistom v Sloveniji je bilo v 2015

v turističnih nastanitvenih 
objektih na voljo 126.809 
ležišč (stalnih in pomožnih),
od tega 40 % v hotelih in podobnih 
nastanitvenih objektih, 19 % v kampih 
in 41 % v drugih nastanitvenih 
objektih.

V turističnih nastanitvenih objektih v 
Sloveniji je bilo v 2015

zabeleženih 3,9 milijona 
prihodov turistov in 10,3 
milijona njihovih prenočitev,
od tega v hotelih in podobnih 
nastanitvenih objektih 64 %, v kampih 
13 %, v drugih nastanitvenih objektih 
pa 23 % prenočitev.

Vir: SURS

2014 2015

število

Ležišča po skupinah nastanitvenih objektov – skupaj 123.235 126.809

Hoteli in podobni nastanitveni objekti 49.507 50.262

Kampi 23.235 24.227

Drugi nastanitveni objekti 50.493 52.320

Prihodi turistov po skupinah nastanitvenih 
objektov – skupaj 3.524.020 3.927.530

Hoteli in podobni nastanitveni objekti 2.387.359 2.605.314

Kampi 373.205 420.195

Drugi nastanitveni objekti 763.456 902.021

Prenočitve turistov po skupinah nastanitvenih 
objektov – skupaj 9.590.642 10.341.699

Hoteli in podobni nastanitveni objekti 6.239.202 6.592.149

Kampi 1.218.949 1.344.658

Drugi nastanitveni objekti 2.132.491 2.404.892

V 2015 so

tuji turisti ustvarili v Sloveniji 
približno 6,6 milijona 
prenočitev, domači turisti pa 
3,7 milijona prenočitev.

Prenočitev tujih turistov je bilo v 2015 
za 24 % več, prenočitev domačih 
turistov pa za 6 % manj kot v 2008.

Prenočitve turistov, Slovenija

Vir: SURS
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Razlika v številu prenočitev tujih turistov iz držav, od koder je prišlo v 
Slovenijo največ turistov, 2008–2015

Vir: SURS

64 % vseh prenočitev v turističnih 
nastanitvenih objektih v 2015 so 
ustvarili tuji turisti.

Več kot polovico prenočitev 
tujih turistov so ustvarili 
turisti iz Italije, Avstrije, 
Nemčije, Hrvaške, Nizozemske 
in Združenega kraljestva. 

V obdobju 2008–2015 je upadlo 
število prenočitev britanskih in  
hrvaških turistov,

najbolj povečalo pa se je 
število prenočitev izraelskih, 
srbskih in čeških turistov.

Slovenijo obišče čedalje več 
turistov iz neevropskih držav.
Od 2008 do 2015 se je število 
prenočitev teh turistov povečalo za 
110 %: s 409.000 na 860.000.

V obdobju julij–avgust 2015 je tuji 
turist v Sloveniji porabil povprečno 
skoraj 100 EUR na dan. 

Prenočitve tujih turistov po državah, od koder so prišli, Slovenija, 2015

Vir: SURS

© SURS
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V letu 2015

se je na vsaj eno zasebno 
potovanje odpravilo 63 % 
prebivalcev Slovenije, starih 
vsaj 15 let,
na vsaj eno daljše zasebno potovanje 
(tj. z vsaj štirimi prenočitvami) pa se je 
odpravil vsak drugi prebivalec Slovenije 
te starosti. 

Vsi skupaj so se odpravili na okoli 
3.882.000 zasebnih potovanj. 63 % 
teh potovanj je bilo opravljenih v tujini, 
37 % pa v Sloveniji. 

Vir: SURS

Poleg tega

so se vsaj 15 let stari 
prebivalci v tem letu odpravili 
tudi na 1,6 milijona zasebnih 
enodnevnih izletov v tujino. 

Cilj teh izletov sta bili največkrat 
sosednji Avstrija (za 544.000 izletov) 
in Hrvaška (za 524.000 izletov). Vsak 
udeleženec  je porabil  povprečno 
51 EUR. Največ denarja so porabili 
za izlet v Avstrijo (58 EUR na osebo), 
najmanj pa za izlet na Hrvaško 
(38 EUR na osebo). Odstotek zasebnih 
enodnevnih  izletov, katerih cilj je bila 
Italija, je bil za 20 % nižji, tistih, 
katerih cilj je bila Hrvaška, pa za 21 % 
višji kot v 2014.

1) Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS
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STATISTIČNA ZNAMENJA IN OKRAJŠAVE

ø  povprečje
M  manj natančna ocena – previdna uporaba
-  ni pojava

% odstotek
°C stopinj Celzija
EUR evro
Gg gigagram
GJ gigadžul
ha hektar
kg kilogram
km kilometer
km2 kvadratni kilometer
kWh kilovatna ura
l liter
m3 kubični meter
min. minuta
mm milimeter
MWh megavatna ura
Sm3 standardni kubični meter
t tona
TJ teradžul
toe tona ekvivalenta

CH4 metan
CO2 ogljikov dioksid
N2O didušikov oksid
F fluorirani toplogredni plini

BDP bruto domači proizvod
DDV davek na dodano vrednost
GVŽ glava velike živine
HICŽP harmonizirani indeks cen življenjskih  
 potrebščin
mio. milijon
mrd. milijarda
PDM polnovredne delovne moči
RRD raziskovalno-razvojna dejavnost
SKD Standardna klasifikacija dejavnosti

AKOS Agencija za komunikacijska omrežja in 
 storitve Republike Slovenije
ARSO Agencija Republike Slovenije za okolje
IJS-CEU Institut Jožef Stefan
DRSI Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Eurostat statistični urad Evropske unije
GURS Geodetska uprava Republike Slovenije
MKGP Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
 in prehrano
MOP Ministrstvo za okolje in prostor
MZI Ministrstvo za infrastrukturo
SURS Statistični urad Republike Slovenije
URSP Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
ZGS Zavod za gozdove Slovenije

Sličice za nekatere infografike so bile pridobljene na http://www.flaticon.com in https://thenounproject.com/.

https://thenounproject.com/
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 telefon: (01) 241 64 04

 e-naslov: info.stat@gov.si

  @StatSlovenija

♦ z naročilom statističnih publikacij
 naslov: Statistični urad Republike Slovenije, 
  Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

 telefon: (01) 241 52 85

 e-naslov: gp.surs@gov.si

♦ z obiskom v Informacijskem središču
 poslovni čas: od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 15.30
   petek od 9.00 do 14.30

www.stat.si
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SURS

Italija

Avstrija

Hrvaška

Madžarska

Slivna
(geometrično središče)

Budinci
(sever)

Kot pri 
Damlju
(jug)

Breginj
(zahod)

površina Slovenije
220.273 km

Pince -
Marof

(vzhod)
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