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Potrebujete statistične podatke?

Dejavnost Statističnega urada Republike Slovenije je usmerjena v zagotavljanje kakovostnih statističnih podatkov najrazličnejšim 
skupinam uporabnikov. Ti podatki so časovno in krajevno ter mednarodno primerljivi. Tako kot so raznovrstni statistični podatki, 
ki jih izkazujemo, so raznovrstne tudi skupine uporabnikov, ki so jim ti podatki namenjeni. To so predvsem različne vladne službe, 
organi in organizacije javne uprave, gospodarstvo, splošna javnost in mediji. 

Publikacijo smo pripravili z namenom, da bi uporabniki dobili boljši vpogled v možnosti, kako priti do rezultatov državne statistike. 
Želeli smo predstaviti vse informacijske poti, po katerih lahko uporabniki dostopate do podatkov in informacij, podatkovne zbirke 
in zanimiva interaktivna orodja za njihovo vizualizacijo, dostopna na naših spletnih straneh (www.stat.si). Upamo, da boste 
podatke koristno uporabili pri svojih poslovnih in osebnih odločitvah ali za spremljanje razvoja slovenske družbe skozi oči državne 
statistike. 

Podrobneje vam predstavljamo vse knjižne zbirke (elektronske in tiskane), v okviru katerih izdajamo publikacije, redne serijske 
zbirne publikacije in različne priložnostne izdaje. Opisu vseh vrst publikacij sledi predstavitev posameznih naslovov publikacij po 
vsebinskih področjih statistike. Izčrpneje so predstavljene doslej izdane publikacije iz zbirk Brošure, Posebne publikacije, Statistične 
informacije (izdane v letih 2011 in 2012) in večina priložnostnih izdaj. Našli pa boste tudi informacije o napovedanih izdajah iz 
zbirke Brošure, o napovedanih priložnostnih publikacijah (za leto 2012 in deloma za leto 2013) in o publikacijah iz zbirke Statistične 
informacije (ki bodo izdane v letu 2012). 

Zahvaljujemo se vam za izkazano zanimanje za naše statistične podatke in si želimo, da bi v publikaciji našli čim več koristnih 
nasvetov, kako bi najenostavneje prišli do iskanih uradnih statističnih podatkov in informacij. 

 Mag. Irena Križman 
 generalna direktorica

www.stat.si
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UPORABLJENI SIMBOLI

publikacija s tabelami

publikacija z besedilom

publikacija z grafikoni

publikacija s kartami

SL  publikacija v slovenskem jeziku

AN publikacija v angleškem jeziku

SL-AN publikacija v slovenskem in angleškem jeziku

format publikacije

elektronska publikacija

tiskana publikacija

publikacija na voljo v formatu pdf

omogočeno obveščanje o novostih po elektronski pošti

omogočeno samodejno obveščanje o novostih s pomočjo 
tehnologije RSS

omogočeno spremljanje in komentiranje vsebin na Twitterju
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STATISTIČNI URAD SE PREDSTAVI

Foto: Ada Poklač
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POSLANSTVO STATISTIČNEGA URADA

�� Poslanstvo Statističnega urada Republike Slovenije je izvajanje 
dejavnosti državne statistike. To pomeni, da Statistični urad zagotav-
lja organom in organizacijam javne uprave, gospodarstvu in javnosti 
podatke o stanjih in gibanjih na ekonomskem, demografskem 
in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov. 
Ti podatki so časovno in krajevno ter mednarodno primerljivi.

�� Urad izvaja dejavnost državne statistike na podlagi Zakona 
o državni statistiki, vendar je ne izvaja sam, ampak skupaj s še 
drugimi za to dejavnost pooblaščenimi izvajalci. To so: Banka 
Slovenije, Ministrstvo za finance, Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve, Inštitut RS za varovanje 
zdravja, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje. 

�� Statistični urad je glavni izvajalec in usklajevalec dejavnosti 
izvajanja programov statističnih raziskovanj. Skrbi tudi za povezo-
vanje in usklajevanje statističnega sistema, dejavno sodeluje v 
mednarodnem prostoru, določa metodološke in klasifikacijske 
standarde, predvideva potrebe uporabnikov, skrbi za zbiranje, 
obdelavo in izkazovanje podatkov ter za dosledno spoštovanje 
statistične zaupnosti.

�� Pri svojem delu upošteva temeljna načela, ki jih določa Zakon o 
državni statistiki. Ta načela so:

 strokovna in institucionalna neodvisnost,

 statistična zaupnost,

 dostopnost in jasnost informacij,

 mednarodna primerljivost,

 preglednost metodoloških osnov,

 racionalna uporaba virov.

�� Poleg teh načel upošteva pri svojem delu tudi druga mednarodno 
priznana načela; del teh je zapisan tudi v Kodeksu ravnanja evropske 
statistike. Med temi so zlasti pomembna naslednja: ustreznost 
statističnih konceptov za uporabnike, natančnost, pravočasnost, 
točnost in skladnost ter dostopnost in jasnost izkazanih podatkov.

�� Poslanstvo Statističnega urada udejanja 360 zaposlenih; žensk je 
dve tretjini, moških tretjina. Povprečna starost zaposlenih je 44 let. 
Skoraj polovica jih ima končano univerzitetno izobrazbo.

" Vse statistike sveta ne morejo izmeriti 
topline enega samega nasmeha."

Chris Hart

Ali ste vedeli?
Statistični urad RS je neodvisna vladna služba, 

odgovorna neposredno predsedniku vlade. 
Generalnega direktorja imenuje vlada za pet let. 

Od leta 2003 vodi Statistični urad 
mag. Irena Križman.
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IZKAZOVANJE 
STATISTIČNIH PODATKOV IN INFORMACIJ 
JAVNOSTI
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IZKAZOVANJE STATISTIČNIH PODATKOV 

�� Dejavnost Statističnega urada je usmerjena v izkazovanje 
statističnih podatkov in informacij – to je v sporočanje namensko 
in sistematično zbranih podatkov različnim javnostim.

�� Izkazovanje statističnih podatkov in informacij poteka po 
najrazličnejših informacijskih poteh (kanalih): z izdajanjem 
različnih vrst publikacij (tiskanih in elektronskih), s pomočjo 
različnih interaktivnih orodij, prek podatkovnih zbirk, prek medijev 
(tiskovne konference), po telefonu, po telefaksu, po elektronski 
pošti, v neposrednem stiku z uporabniki (informacijsko središče, 
specialna knjižnica). 

�� Najpomembnejša informacijska pot za objavljanje podatkov 
našega urada je spletna stran (www.stat.si).

�� Uporabnikov uradnih statističnih podatkov je vse več, zato si 
prizadevamo, da bi bilo iskanje in pridobivanje teh podatkov čim 
bolj enostavno, pregledno in po njihovi meri.

�� Do naših podatkov in publikacij lahko uporabniki dostopajo 24 ur 
na dan. 

�� Podatki so brezplačni, razen tistih, ki se pripravijo na posebno 
zahtevo uporabnika. 

�� Skoraj vse naše publikacije so dvojezične (slovensko-angleške) ali 
na voljo v dveh jezikovnih različicah (v slovenski in angleški).

�� Poleg podatkov objavljamo v več vrstah publikacij (elektronskih in 
tiskanih) in v podatkovnih bazah tudi metapodatke (definicije, 
metodološka pojasnila ipd.). 

�� Številni podatki so predstavljeni s pomočjo interaktivnih orodij. 

�� Statistične podatke pogosto prikažemo 
v enostavnih tabelah, v grafikonih ali 
na tematskih kartah; v večini objav jih 
tudi komentiramo. 

�� Registriranim raziskovalnim ustanovam, registriranim raziskoval-
cem in raziskovalcem organov državne uprave omogočamo, da 
za raziskovalne in analitične namene dostopajo tudi do statistično 
zaščitenih mikropodatkov, vendar so ti pri tem dolžni dosledno 
upoštevati pravna, etična in strokovna statistična merila.

www.stat.si
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�� Vse statistične podatke in informacije objavimo ob 10.30 uri. 

�� Vse objave podatkov in izidi publikacij so napovedani na vstopni 
spletni strani Statističnega urada www.stat.si, in sicer v rubriki 
Napovedane objave.  

Omogočeno je spremljanje 
najnovejših objav (današnjih 
in jutrišnjih) in objav, napo-
vedanih za tekoči teden in 
tekoči mesec.

Koledar objav omogoča 
spremljanje napovedi izidov    
posameznih  naslovov publi- 
kacij in datume izidov oz. 
spletnih objav.

Omogočena je tudi poveza-
va na Koledar objav stati-
stičnih uradov članic Evrop-
ske unije.

�� Statistični urad obravnava jasno, razumljivo in pregledno tudi 
revizije podatkov in popravke napačno objavljenih podatkov. 
Uporabniki so o vseh revizijah podatkov obveščeni na enak način 
kot o rednih objavah podatkov.

�� Na spletni strani našega urada www.stat.si sta omogočena 
povezava do brezplačnih podatkov Eurostata in dostop do 
spletnih strani statističnih uradov Evropske unije.

�� Naš urad je eden izmed 27 pooblaščenih izvajalcev brezplačne 
pomoči uporabnikom pri iskanju podatkov na spletnih straneh 
Eurostata. 

�� Uporabnikom tudi sicer nudimo pomoč pri iskanju, uporabi ali 
razumevanju statističnih podatkov. V poslovnem času našega 
urada nas lahko pokličete ali nas obiščete v našem informacijskem 
središču. 

�� Zavedamo se, da s tovrstno pomočjo uporabnikom statističnih 
podatkov in informacij povečujemo tudi njihovo statistično 
pismenost. To skušamo doseči tudi z najrazličnejšimi  objavami 
ter s številnimi interaktivnimi orodji.

Dva prijatelja modrujeta. Prvi pravi: " Bral sem, da je 
po statistiki vsak četrti človek na svetu Kitajec." Drugi 

se ozre naokoli: " Hm, čudno! Tukaj tega ni videti."

www.stat.si
www.stat.si
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SPLETNA STRAN STATISTIČNEGA URADA

www.stat.si

PUBLIKACIJE
Vse publikacije našega urada 
so objavljene na spletni strani 
v formatu pdf in so na voljo 
brezplačno.

STATISTIČNA PODROČJA
Že objavljeni podatki so 
razvrščeni po posameznih 
vsebinskih področjih.

NE PREZRITE
Prost in brezplačen dostop do 
aktualnih vsebin in interaktivnih 
orodij. 

PODATKOVNE BAZE
Prost in brezplačen dostop do 
podatkovnega portala SI-STAT in 
do interaktivnih orodij. 

AKTUALNI KAZALNIKI
Na enem mestu so zbrani 
najnovejši aktualni kazalniki.

EVROPSKI PODATKI
Dostop do spletne strani 
Eurostata, evropskega 
statističnega urada, in spletne 
strani z informacijami o 
Evropskem statističnem sistemu.

PRVE OBJAVE IN DRUGE 
NOVICE
Najnovejše objave podatkov 
pričakajo uporabnike vsak dan 
ob 10.30. 

METODOLOGIJE
Dostop do statističnih 
metodologij in statistične 
terminologije.

NAPOVEDANE OBJAVE
Dostop do koledarja objav, 
koledarja najnovejših objav, 
koledarja novinarskih konferenc …

KLASIFIKACIJE
Dostop do strežnika statističnih 
klasifikacij KLASJE.

www.stat.si
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INTERAKTIVNA ORODJA

www.stat.si/interaktivno.asp

Za hitrejši in vsebinsko usmerjen ter do uporabnikov prijaznejši dostop 
do podatkov smo pripravili več interaktivnih orodij, ki uporabniku 
omogočajo dinamične poizvedbe po podatkih. 

Prebivalstvena ura

Rojstna imena in priimki prebivalcev Slovenije

Prebivalstvena ura prikazuje oceno tre-
nutnega številčnega stanja prebivalstva v 
v Sloveniji in v svetu.

S tem interaktivnim orodjem lahko ugo-
tovite pogostost posameznega imena 
ali priimka, kako pogosta je posamezna 
kombinacija imena in priimka, katera 
imena so (bila) v posameznem obdobju 
"modna" in katera imena in priimki so 
značilni za posamezne statistične regije 
Slovenije.

Rojstni dnevi

Orodje omogoča pregledovanje podat-
kovne zbirke rojstnih dni. Pomaga vam 
ugotoviti, koliko prebivalcev Slovenije je 
rojenih na posamezni datum ali dan v 
tednu. Poizvedbe so mogoče tudi samo 
po dnevih, samo po mesecih ali samo po 
letih.

Najpogostejši priimek v Sloveniji je Novak, 
najpogostejše ime je Marija.

Prebivalstvena piramida

Prebivalstvena piramida omogoča in-
teraktivni grafični prikaz starostne se-
stave prebivalstva v času po spolu. Iz 
piramid lahko razberemo demografsko 
sliko in spremembe v starostni sestavi 
prebivalstva na ozemlju Slovenije od leta 
1971 do leta 2061.

Kalkulator osebne inflacije

S tem orodjem lahko sami izračunate 
svojo osebno inflacijo oz. svoj indeks cen 
življenjskih potrebščin, in to tako, da za 
nekatere skupine proizvodov spremenite 
uteži in jih s tem prilagodite svoji strukturi 
potrošnje.

Dinamični preračuni kazalnikov

Poleg aktualnih kazalnikov boste na spletni strani našli tudi priročna 
interaktivna orodja za revalorizacijo denarnih zneskov, za preračun 
inflacije in za preračun indeksov proizvajalčevih cen na domačem 
trgu. 

www.stat.si/interaktivno.asp
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GEOSTATISTIČNI PORTAL

www.stat.si/geostatistike.asp

Na geostatističnem portalu so vam na enem mestu na voljo izbrani 
regionalni statistični podatki in kazalniki. Pregledujete jih lahko 
s pomočjo različnih interaktivnih orodij. Ta omogočajo prikaze 
regionalnih podatkov in kazalnikov na hierarhičnih mrežah, po 
statističnih regijah, občinah in naseljih.

Slovenske občine v številkah

Po izidu tiskane publikacije Slovenske 
občine v številkah v letu 2009 smo 
pripravili tudi njeno elektronsko različico 
in jo hkrati osvežili z novejšimi podatki.  
Na podlagi nazornih prikazov statističnih 
podatkov lahko primerjate slovenske 
občine med seboj, pa tudi njihov položaj 
v državi. Povezave, navedene v besedilih 
o posameznih občinah, vas usmerijo k 
vsebinsko širšim in poglobljenim temat-
skim člankom. 

Publikacija se osvežuje letno, predvidoma 
junija. 

KASPeR - Kartografska aplikacija statističnih podat-
kov e-razsežnosti

KASPeR je spletna kartografska aplikacija. 
Omogoča vam, da statistične podatke 
poljubno pregledujete po izbranih pro-
storskih enotah v kombinaciji z različnimi 
kartografskimi podlagami iz orodja 
Google Maps. Izbrano tematsko karto in 
prostorski sloj s podatki lahko shranite v 
formatu shp za uporabo z orodji GIS.

Interaktivni statistični atlas Slovenije

Interaktivni statistični atlas vam ponuja 
možnost, da pregledujete in izpisujete 
statistične podatke na ravni statističnih 
regij in občin, in to za daljše časovne 
vrste. Teritorialno raven in referenčno leto 
lahko poljubno spreminjate.

Podatki GIS – Zbirka geostatističnih podatkov

To so vektorski sloji prostorsko orientiranih 
statističnih podatkov, ki se lahko uporabi-
jo za nadaljnjo obdelavo z orodji GIS. 
Prostorsko so podatki izkazani na hierar-
hičnih mrežah, po naseljih, občinah, 
statističnih regijah in kohezijskih regijah. 
Podatkovni del, ta je v formatu shp, pa 
zajema izbrane prebivalstvene podatke.

" Dobre ideje nimajo starosti,  
imajo le prihodnost."

Robert Mallet

www.stat.si/geostatistike.asp
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Katalog regionalnih delitev

Ta katalog ponuja pregled številnih zelo 
različnih regionalnih členitev ozemlja 
Slovenije. Vsaka je prikazana na karti 
v kombinaciji z občinsko mrežo. Karti 
sledita tabela s seznamom občin, pripa-
dajočih vsaki posamezni členitvi, in kratek 
opis posamezne členitve z navedbo 
pravne podlage, ki utemeljuje oblikovanje 
posamezne regionalne členitve.

Tematska kartografija

Vnaprej pripravljene tematske karte, 
razvščene po vsebinskih področjih sta-
tistike, prikazujejo najrazličnejše regio-
nalne kazalnike. Lahko jih pregledujete 
na zaslonu, pripravljene pa so tudi v taki 
obliki, da jih lahko natisnete. Za večino 
na kartah prikazanih pojavov je dodana 
tabela s podatki v formatu xls.

Krajevna imena

Orodje omogoča pregledovanje podat-
kovne zbirke krajevnih imen slovenskih 
naselij. Karta, na kateri se prikaže lokacija 
izbranega naselja, vam na preprost 
način pokaže, kje to naselje leži, koliko 
naselij z enakim imenom še obstaja in 
kje so. Prikazani so tudi izbrani podatki 
in informacije o morebitnih teritorialnih 
spremembah naselij. Na enak način je 
mogoče pregledovati tudi ulice.

Šifranti osnovnih prostorskih enot

Tukaj so na enem mestu na voljo šifranti 
osnovnih prostorskih enot (regij, občin, 
upravnih enot). Imena in uradne šifre teh 
enot so prikazani v tabelah in na kartah. 
Kadar se meje prikazanih prostorskih enot 
med seboj ne ujemajo popolnoma, je to 
ustrezno pojasnjeno.

Ali ste vedeli? 
Slovenija je razdeljena na 2 kohezijski regiji, na 

12 statističnih regij, na 58 upravnih enot, 
na 211 občin in na 6.031 naselij. 

  (Stanje na 1. januar 2012.)

Med imeni naselij Slovenije se največkrat 
ponovita imeni Gradišče in Pristava. 
Med ulicami pa je najpogostejše ime 

Šolska ulica.
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PODATKOVNI PORTAL SI-STAT

pxweb.stat.si

Podatkovni portal SI-STAT omogoča, da na enem mestu dostopate do 
statističnih podatkov z različnih vsebinskih področij in iz različnih virov.

Na vstopni strani tega portala uporabnik izbere vsebinsko področje, 
s katerega želi pridobiti podatke, metapodatke ali informacije. Portal 
ponuja različne statistične proizvode in različne povezave.

Na voljo so podatki v tabelah v formatu PC-Axis. 
Tabele omogočajo neposredni pregled podatkov 
prek spletnega vmesnika, izbor kategorij za prikaz, 
shranjevanje v različne formate in naročanje na 
obvestila o posodobitvi podatkov.

Omogočene so tudi povezave do drugih podatkov, 
objavljenih na spletnih straneh Statističnega urada 
(do publikacij, interaktivnih orodij, do podatkov v 
formatu xls).

Prek ponujenih povezav lahko pridete do spletnih 
strani pooblaščenih izvajalcev programa statističnih 
raziskovanj, na katerih so objavljeni statistični po-
datki s tistih področij, ki sodijo v domeno njihovega 
delovanja. 

Na našem podatkovnem portalu so na voljo tudi 
povezave do evropskih statističnih podatkov, ki 
jih od nacionalnih statističnih uradov držav članic 
Evropske unije in kandidatk za članstvo pridobi 
Eurostat.

pxweb.stat.si
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Statistični urad izdaja več vrst serijskih publikacij, zbirk publikacij in 
različnih drugih publikacij. Po svoji zasnovi in vsebini so prilagojene 
različnim tipom uporabnikov (npr. splošni javnosti, strokovni javnosti, 
statističnim strokovnjakom). 

Izdajamo jih v elektronski in tiskani obliki.  

PUBLIKACIJE STATISTIČNEGA URADA

Vse publikacije, ki jih izdamo v tiskani obliki, objavimo 
tudi na naših spletnih straneh, praviloma v formatu pdf.

Elektronske publikacije objavljamo na spletnih straneh 
našega urada; v njih sporočene statistične informacije so 
namenjene splošni in strokovni javnosti. Na voljo so ji na 
dinamičen in interaktiven način, in sicer brezplačno. 

Na naše publikacije se lahko naročite:

� na elektronskem naslovu prodaja.surs@gov.si, 

 po telefonu na (01) 241 52 85, 

 po telefaksu (01) 241 53 44

ali tako, da izpolnite spletni obrazec; ta je dostopen na 
www.stat.si/publikacije/pub_narocanje.asp.

Ali ste vedeli? 
Prenos datotek in tiskanje publikacij s spletne 
strani Statističnega urada sta uporabnikom 

na voljo brezplačno.

www.stat.si/publikacije/pub_narocanje.asp
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ELEKTRONSKE PUBLIKACIJE
Prva objava

Z objavami podatkov v zbirki Prva objava Statistični urad spo-
roča prve in bistvene izsledke posameznih statističnih raziskovanj. 
Namenjene so splošni in strokovni javnosti ter medijem. Prilagojene 
so za zaslonsko pregledovanje in za hitri tisk.

V prejšnjih letih izdane (arhivske) prve objave boste našli razvršče-
ne po posameznih vsebinskih statističnih področjih, v tekočem 
letu napovedane objave pa lahko spremljate v Koledarju objav na 
www.stat.si/koledar.asp.  

  www.stat.si/publikacije/pub_prva.asp  

SL  AN   

Podatki, že objavljeni v obliki prve objave, se v zbirki Elektronska objava 
objavljajo podrobneje razčlenjeni (za nižje prostorske in klasifikacijske 
ravni), in sicer najpogosteje v obliki tabel v podatkovnem portalu SI-
STAT. V elektronski objavi se objavljajo tudi končni in revidirani podatki 
ter druge informacije o podatkih, ki so bili že objavljeni. Prilagojena je 
za zaslonsko pregledovanje in za hitri tisk.

V prejšnjih letih izdane (arhivske) elektronske objave boste našli 
razvrščene po posameznih vsebinskih statističnih področjih, v teko-
čem letu napovedane objave pa lahko spremljate v Koledarju objav 
na www.stat.si/koledar.asp.  

Elektronska objava

            

SL  AN   

www.stat.si/koledar.asp
www.stat.si/publikacije/pub_prva.asp
www.stat.si/koledar.asp
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S posebnimi objavami (novicami), ki izhajajo v tej zbirki priložnostno 
vse leto, se Statistični urad v skladu s svojim poslanstvom odziva na 
različne spominske in praznične dneve. Ta sporočila so namenjena 
predvsem splošni javnosti in medijem. Prav zato so tudi nekoliko 
poljudnejša. V njih predstavljeni podatki so zbrani z različnih 
statističnih področij in iz različnih podatkovnih virov (OZN, OECD, 
Eurostat …). 

Arhivske objave (tj. objave iz prejšnjih let) so razvrščene po posameznih 
vsebinskih statističnih področjih, zbrane pa so tudi na posebni spletni 
strani urada.

Spominski in praznični dnevi

      

  www.stat.si/tema_splosno_posebnidnevi.asp

SL  AN   

" Uporabnikov ne moreš kar vprašati, kaj 
hočejo, in jim potem poskušati to dati. Do takrat, 

ko boste to izdelali, bodo želeli nekaj novega.˝
Steve Jobs

Foto: Tamino Petelinšek/STA

www.stat.si/tema_splosno_posebnidnevi.asp
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TISKANE PUBLIKACIJE
Statistični letopis

Statistični letopis je osrednja, najpopolnejša in najobsežnejša redna 
letna serijska publikacija Statističnega urada. Praviloma izide sredi 
decembra. 

Vsebuje najširši nabor statističnih podatkov in kazalnikov, in sicer 
podatkov za preteklo leto in tudi daljše časovne vrste podatkov – 
večinoma za celotno Slovenijo, deloma pa tudi za druge teritorialne 
ravni. Za izbrane osnovne podatke je omogočena tudi mednarodna 
primerjava. Vsako obravnavano statistično področje je opremljeno 
tudi z metodološkimi razlagami in s statističnimi definicijami. 

Slovenija v številkah je priročna žepna knjižica, ki vsebuje vse bistvene 
podatke o naši državi in je pravzaprav statistični letopis v malem. 
Izhaja letno, praviloma izide konec septembra.

Obsega osnovne predstavitvene podatke o naši državi; pomembnejše 
podatke o ozemlju in podnebju, osnovne podatke o prebivalstvu, 
izobraževanju, socialnem varstvu, pomembnejše podatke iz gospo-
darstva, pa tudi pregled po statističnih regijah in mednarodne 
primerjave. 

Slovenija v številkah

            

ISSN 1318-5403

    www.stat.si/publikacije/pub_letopis_prva.asp  

SL-AN    

ISSN 1318-3745

  www.stat.si/publikacije/pub_slovenija.asp  

SL-AN   9 cm x 16,5 cm   

www.stat.si/publikacije/pub_letopis_prva.asp
www.stat.si/publikacije/pub_slovenija.asp


21KAKO DO STATISTIČNIH PODATKOV IN INFORMACIJ?

Publikacije iz zbirke Brošure sodijo v sklop naših poljudnih publikacij; 
zaradi številnih grafičnih predstavitev so tudi na pogled privlačnejše. 
Namenjene so najširšemu krogu uporabnikov – splošni in strokovni 
javnosti. Obravnavajo aktualne teme in pojave, z namenom, da bi 
podprle ali spodbudile javno razpravo o njih.

Zasnovane so tako, da tabele, grafikone in karte dopolnjujejo kratki, 
jasni in enostavni komentarji. Za boljše razumevanje stanja pojavov 
v Sloveniji so za primerjavo mestoma prikazani tudi podatki drugih 
evropskih držav. 

Ta zbirka se po vsebinskih področjih deli na toliko podzbirk, kolikor 
je vsebinskih področij statistike. Podzbirke so lahko razvejane v več 
vsebinsko sorodnih naslovov. Vsebinska sorodnost posameznih pod-
zbirk je nakazana z enako barvo v naslovnem delu publikacije. 

V publikacijah iz te zbirke predstavljamo predvsem letne izsledke 
statističnih raziskovanj. Vsaka publikacija vsebuje poleg podatkov 
in grafičnih prikazov tudi komentar, kratka metodološka pojasnila, 
osnovne statistične definicije in opis raziskovanja.

1. 4. 2012 je zbirka prenehala izhajati v tiskani obliki; odtlej so 
posamezne številke na voljo le v formatu pdf na spletni strani.

Brošure Statistične informacije

            

  www.stat.si/publikacije/pub_brosure.asp  

SL  AN     

ISSN 1408-192X

  www.stat.si/publikacije/pub_statinf.asp  

SL-AN    

www.stat.si/publikacije/pub_brosure.asp
www.stat.si/publikacije/pub_statinf.asp 
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S to publikacijo smo želeli ustreči širši javnosti, ki je pogrešala več 
statističnih podatkov, ki bi bili razčlenjeni do lokalne teritorialne ravni. 
Tako smo pripravili publikacijo, v kateri so s pomočjo najrazličnejših 
podatkov in kazalnikov predstavljene vse slovenske občine. Trudili 
smo se, da bi bili vsi prikazi kar se da zanimivi, razumljivi in nazorni. 
Občine si v publikaciji sledijo po abecednem vrstnem redu. Vsaki 
je namenjena ena stran. V tabelah so vse predstavljene z enakim 
naborom podatkov. 

Publikacija bo v prihodnje izhajala občasno.

Statistični urad že nekaj let izkazuje statistične podatke v najrazličnejših 
statističnih publikacijah tudi na ravni statističnih regij. Publikacija 
Slovenske regije v številkah pa prinaša letno (praviloma konec marca) 
zadnje dostopne statistične podatke, ki se nanašajo samo na slovenske 
statistične regije (teh je dvanajst) in na kohezijski regiji. 

Namenjena je najširšemu krogu uporabnikov; ponuja širok izbor 
zanimivih statističnih podatkov o posameznih delih (regijah) Slove-
nije. Skrbno izbrani statistični podatki, zbrani v tabelah in grafikonih 
ter kartah, omogočajo nazorno predstavitev posameznih regij ter 
primerjavo med njimi in Slovenijo v celoti.

Slovenske občine v številkah Slovenske regije v številkah

ISSN 1855-6124

  www.stat.si/publikacije/pub_obcine2009.asp  

SL-AN    

ISSN 1854-5327

  www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp  

SL-AN    

            

www.stat.si/publikacije/pub_obcine2009.as
www.stat.si/publikacije/pub_regije.asp
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V tej publikaciji prikazujemo portret Evropske unije in položaj Slovenije 
med njenimi članicami z zadnjimi  statističnimi podatki in izbranimi 
kazalniki, ki so nam bili na voljo. Za države članice Evropske unije 
so prikazani nekateri zanimivejši podatki, ki so nanizani v tabelah ali 
ponazorjeni grafično. Za boljše razumevanje pa so izbrani kazalniki 
tudi na kratko opisani.

Publikacija praviloma izhaja enkrat na leto.

S publikacijo Slovenija in države OECD je Statistični urad ponudil 
zanimive statistične podatke o Sloveniji, prikazane v družbi ena-
kovrstnih podatkov med seboj zelo različnih držav, povezanih v 
Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD). Podatki 
in kazalniki v tabelah, nekatere grafične ponazoritve in kratki opisi 
omogočajo primerjavo med vsemi državami članicami OECD ter 
prikazujejo njihovo vlogo v tej skupnosti in v Evropski uniji.

Publikacija bo v prihodnje izhajala občasno.

Statistični portret Slovenije v EU Slovenija in države OECD

ISBN 978-961-239-191-1

  www.stat.si/publikacije/pub_OECD.asp 

SL-AN    

        

ISSN 1854-5734

  www.stat.si/publikacije/pub_portret.asp  

SL-AN    

www.stat.si/publikacije/pub_OECD.asp
www.stat.si/publikacije/pub_portret.as
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Publikacija izide ob koncu vsakega meseca, prinaša pa najpogosteje 
iskane statistične podatke in kazalnike z izbranih statističnih področij. 
Namenjena je vsem, ki želijo dobiti na enem mestu letne (za zadnjih 
pet let), četrtletne (za zadnjih osem četrtletij) ali mesečne podatke (za 
zadnjih 12 mesecev). Vsi podatki so prikazani na ravni države. 

Zvezki te zbirke izhajajo občasno. Praviloma prikazujejo natančnejšo 
analizo ali metodologijo s posameznega statističnega področja ali z 
več različnih statističnih področij. V tej zbirki objavljamo tudi izsledke 
in analize pomembnejših zaključenih projektov našega urada.

Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji Posebne publikacije

             

ISSN 1854-4657

  www.stat.si/publikacije/pub_psp.asp  

SL-AN    

  www.stat.si/publikacije/pub_posebne.asp  
SL  (izbrane tudi v AN ali SL-AN)  

  

www.stat.si/publikacije/pub_psp.asp
www.stat.si/publikacije/pub_posebne.asp
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Priložnostno, največkrat ob posebnih mejnikih državne statistike, 
izdajamo t. i. promocijske publikacije. S priložnostnimi izdajami poča-
stimo tudi posebne zgodovinske mejnike slovenske državotvornosti. 

Te publikacije izhajajo občasno in so namenjene najširšemu krogu 
uporabnikov statističnih podatkov in informacij.

Popisi prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj ter popisi kmetijstva 
so najobsežnejša statistična raziskovanja. Popis je vrsta statističnega 
raziskovanja, pri katerem se zberejo podatki o vsaki oz. vseh opazovanih 
enotah. Podatke o opazovanih enotah (osebah, gospodinjstvih, 
stanovanjih, kmetijskih gospodarstvih, živini, kmetijskih površinah, 
itd.) je zato mogoče prikazati po podrobnejših sestavah in na najnižjih 
teritorialnih ravneh. Popisi omogočajo pripravo vsebinsko zelo 
zanimivih in raznovrstnih publikacij. Našli jih boste med različnimi 
vrstami publikacij našega urada.

Priložnostne izdaje Popisne publikacije

  www.stat.si/publikacije/pub_priloznostne.asp  

SL   (večina tudi v AN)     

SL  (izbrane tudi v SL-AN)

    

            

www.stat.si/publikacije/pub_priloznostne.asp
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Statistični urad določa v sodelovanju s Statističnim svetom tudi 
metodološke osnove za izvajanje statističnih raziskovanj; med te 
sodijo tudi nomenklature in klasifikacije. Te in podrobnejša pojasnila o 
posameznih klasifikacijah, njihovih členitvah in revizijah izdaja v zbirki 
Klasifikacije.

Vse doslej izdane klasifikacije in nomenklature ter njihove revizije 
so vam v elektronski obliki na voljo tudi na strežniku za statistične 
klasifikacije, imenovanem KLASJE (www.stat.si/klasje/klasje.asp).

Posamezni zvezki iz te zbirke izhajajo občasno; namenjeni so zlasti 
izvajalcem statističnih raziskovanj in poročevalskim enotam (tj. 
tistim, ki so dolžni sporočati statistiki zahtevane podatke), seveda 
pa tudi uporabnikom statističnih podatkov, saj pomagajo dobljene 
rezultate pravilno razumeti in pravilno uporabljati. Vsebujejo izčrpne 
informacije o uporabljenih virih in metodah zbiranja podatkov, 
o statističnem zajetju in natančne statistične definicije ter druga 
potrebna pojasnila.

1. 4. 2012 je zbirka prenehala izhajati v tiskani obliki; odtlej bodo 
posamezni zvezki na voljo le v formatu pdf na spletni strani.

Klasifikacije Metodološka gradiva

     

ISSN 1408-9114

  www.stat.si/publikacije/pub_klasifikacije.asp  

SL    

ISSN 1408-1482

  www.stat.si/publikacije/pub_metodolosko.asp  

SL    

METODOLOŠKO GRADIVO

     

Klasifikacije

www.stat.si/klasje/klasje.asp
www.stat.si/publikacije/pub_klasifikacije.asp
www.stat.si/publikacije/pub_metodolosko.asp
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Publikacije iz zbirke Metodološki priročniki so strokovno ožje usmer-
jene; namenjene so namreč predvsem tistim uporabnikom, ki delujejo 
v sistemu državne statistike. Vsebujejo podroben opis statističnega 
procesa ali podprocesov; ta vključuje tako teoretske opise kot tudi 
praktične napotke za izvedbo. 

Publikacije iz te zbirke izhajajo občasno. 

Statistični urad izdaja v knjižni obliki tudi nekatere dokumente o 
svoji dejavnosti. V Srednjeročnem programu so opredeljene strateške 
naloge državne statistike in posameznih področnih statistik za 
petletno obdobje; na podlagi tega dokumenta pripravi Statistični 
urad vsako leto svoj letni program statističnih raziskovanj in določi 
prednostne naloge državne statistike. V letnih poročilih pa skupaj s 
pooblaščenimi izvajalci dejavnosti slovenske državne statistike poroča 
vladi in javnosti o uresničenih nalogah, načrtovanih v letnem oz. 
srednjeročnem programu. 

Metodološki priročniki Publikacije o delovanju državne statistike

ISSN 2232-4879

  www.stat.si/publikacije/pub_metodoloski.asp  

SL    

          

METODOLOŠKI PRIROČNIKI

  www.stat.si/publikacije/pub_srednjerocni_programi.asp
 www.stat.si/publikacije/pub_porocila.asp
 www.stat.si/publikacije/pub_letni_programi.asp

SL  AN    

www.stat.si/publikacije/pub_metodoloski.asp
www.stat.si/publikacije/pub_srednjerocni_programi.asp
www.stat.si/publikacije/pub_porocila.asp
www.stat.si/publikacije/pub_letni_programi.asp
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Statistični dnevi so strokovna posvetovanja, ki so namenjena temam 
s področja uradne (državne) statistike. Celotna besedila prispevkov s  
teh posvetovanj  –  ti so bili po izbiri avtorjev v angleškem ali slovenskem 
jeziku – smo do leta 2006 objavljali v zborniku. Tiskane zbornike so 
leta 2007 nadomestile spletne objave celotnih prispevkov. Odtlej 
izhajajo v tiskani obliki le povzetki prispevkov, in sicer v slovenskem 
in angleškem jeziku.

Zborniki s posvetovanj Statistični dnevi

      

  www.stat.si/publikacije/pub_zbornik.asp  

SL  AN  SL-AN     

Vabljeni v nove prostore knjižnice Statističnega urada

statistical

days

statisti~ni

dnevi

17. Statisti~ni dnevi
Statistical Days17th

ZMANJ[ANJE
ADMINISTRATIVNIH BREMEN
ZBIRANJA PODATKOV
V STATISTI^NIH RAZISKOVANJIH

REDUCING
ADMINISTRATIVE BURDENS OF
DATA COLLECTION
IN STATISTICAL SURVEYS

November 2007Radenci, 5. - 7. november / November 2007Radenci, 5. - 7. november / November 2007Radenci, 5. - 7. november /

Zbornik povzetkov
Book of abstracts

Foto: Dušan Weiss

www.stat.si/publikacije/pub_zbornik.asp
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PUBLIKACIJE PO VSEBINSKIH PODROČJIH

Foto: Dušan Weiss
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V tem delu naše publikacije Kako do statističnih podatkov in 
informacij? vam podrobneje predstavljamo naslove že izdanih 
tiskanih publikacij in tudi naslove nekaterih publikacij, ki bodo izšle v 
2012 in deloma v 2013 ( NAPOVEDUJEMO ...).

Publikacije so predstavljene po posameznih vsebinskih statističnih 
področjih:

• Demografsko in socialno področje

        

• Ekonomsko področje

         

       

• Okolje in naravni viri 

       

• Splošno

     

Za hitrejši dostop do tiskanih publikacij, ki so dostopne tudi v formatu 
pdf, navajamo tudi spletne naslove; prek teh je mogoče priti do 
publikacij neposredno. 

Primer:  www.stat.si/doc/pub/xxx_yyy.pdf

Naslovov izdanih in napovedanih objav iz zbirke Prva objava (v 
katerih objavljamo prve in bistvene izsledke posameznih statističnih 
raziskovanj),  in naslovov objav iz zbirke Elektronska objava (v katerih 
objavljamo izsledke istih statističnih raziskovanj kot v prvih objavah, 
le da so tu prikazani v celoti in podrobneje razčlenjeni) posebej v 
tej publikaciji ne navajamo, ker so zelo številne (povprečno namreč 
izide skoraj vsak dan ena).  Izhajanje teh objav (pa tudi drugih) lahko 
spremljate na spletni stani našega urada

 www.stat.si (vedno izidejo ob 10.30).

Napovedi prvih in elektronskih objav (pa tudi vseh drugih) v tekočem 
letu pa lahko poiščete v Koledarju objav na

 www.stat.si/koledar.asp.

Ali ste vedeli? 
Statistični urad izda na leto povprečno 

75 tiskanih publikacij in objavi 
670 elektronskih publikacij. 

www.stat.si/doc/pub/xxx_yyy.pdf
www.stat.si
http://www.stat.si/koledar.asp
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DEMOGRAFSKO IN SOCIALNO PODROČJE
Dejstva o ženskah in moških v Sloveniji

ISBN (SL) 978-961-239-142-3
Izdana: 22. 10. 2007
ISBN (AN) 978-961-239-148-5
Izdana: 7. 12. 2007

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/dejstva_zenske_moski.pdf
www.stat.si/doc/pub/dejstva_zenske_moski_en.pdf

Na podlagi statističnih dejstev 
smo skušali prikazati, kakšen je 
položaj žensk in moških v 
slovenski družbi in v kolikšni 
meri sta spola enakopravna tudi 
v praksi, ne le z vidika pravne 
ureditve …

V Sloveniji ženske 
še vedno namenijo 

gospodinjskim 
opravilom in skrbi za 

družino skoraj dvakrat 
toliko časa kot moški.

Prebivalstvo Slovenije se stara - potrebno je 
medgeneracijsko sožitje

ISBN (SL) 978-961-239-166-9
ISBN (AN) 978-961-239-167-6
Izdani: 7. 11. 2008

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/Staranje_prebivalstva_slo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Staranje_prebivalstva_ang.pdf

V knjižici so z izbranimi kazalniki 
predstavljena nekatera "razmerja" 
med generacijami, ki opozarjajo 
na nujnost ustrezne strategije ak- 
tivnega staranja prebivalstva Slove-
nije in sožitja med generacijami.

    
    

www.stat.si/doc/pub/dejstva_zenske_moski.pdf
www.stat.si/doc/pub/dejstva_zenske_moski_en.pdf
www.stat.si/doc/pub/Staranje_prebivalstva_slo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Staranje_prebivalstva_ang.pdf
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Invalidi, starejši in druge osebe s posebnimi 
potrebami v Sloveniji

ISBN (SL) 978-961-239-143-0
Izdana: 14. 12. 2007
ISBN (AN) 978-961-239-150-8
Izdana: 18. 12. 2007

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/invalidi-2007-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/invalidi-2007-ANG.pdf

S prikazom izbranih statističnih 
podatkov o invalidih in drugih 
osebah s posebnimi potrebami 
smo želeli prispevati svoj delež 
k osvetlitvi razmer v Sloveniji na 
obravnavanem področju.

Več kot 45 milijonov 
ljudi v Evropi, starih od 

16 do 64 let, ima ali 
dolgotrajne zdravstvene 

težave ali status 
invalida.

Medkulturni dialog v Sloveniji

ISBN (SL) 978-961-239-168-3
ISBN (AN) 978-961-239-176-8
Izdani: 29. 1. 2009 

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/medkulturni_dialog-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/medkulturni_dialog-ANG.pdf

Publikacija je lahko izhodišče za 
razmišljanje o drugačnosti in spre-
jemanju drugačnosti, podlaga za 
ustvarjalni dialog v ožjem in 
širšem smislu ali izziv za nadaljnja 
raziskovanja.

       

Foto: Stanko Gruden/STA

www.stat.si/doc/pub/invalidi-2007-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/invalidi-2007-ANG.pdf
www.stat.si/doc/pub/medkulturni_dialog-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/medkulturni_dialog-ANG.pdf
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Prebivalstvo Slovenije danes in jutri, 2008–2060

ISBN (SL) 978-961-239-186-7
Izdana: 28. 7. 2009
ISBN (AN) 978-961-239-187-4 (samo v formatu pdf)
Izdana: 30. 9. 2009 

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/prebivalstvo2009.pdf  
www.stat.si/doc/pub/SloveniaPopulation2008-2060.pdf  

V brošuri so prikazani rezultati sre-
dnje variante Eurostatove proje- 
kcije prebivalstva EUROPOP2008 
za Slovenijo, poleg teh pa tudi 
rezultati t. i. nizke in visoke vari- 
ante te projekcije, ki smo ju 
pripravili na Statističnem uradu,  
da bi uporabnikom podatkov po- 
nudili možnost vpogleda v razli- 
čne mogoče "scenarije" razvoja 
prebivalstva Slovenije v prihodnje.

Vse variante projekcij 
prebivalstva kažejo na 
v prihodnosti izrazito 
staranje prebivalstva 

Slovenije.

Demografska podoba Slovenije, 2008

ISBN (SL) 978-961-239-209-3
Izdana: 14. 7. 2010
ISBN (AN) 978-961-239-212-3
Izdana: 8. 10. 2010

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/DemografskaPodobaSlovenije2008.pdf
www.stat.si/doc/pub/Demographic2008.pdf

V zadnjih letih postajajo demo-
grafski podatki središčna tema 
razprav o naši prihodnosti – 
zaradi staranja prebivalstva, in-
tenzivnih selitvenih tokov, zaradi 
manjše rodnosti, zmanjševanja 
števila delovno sposobnega pre-
bivalstva, zaradi pričakovane dalj-
še življenjske dobe. O vsem tem 
in še o čem vam v sliki in besedi 
pripoveduje ta publikacija.

28 DEMOGRAFSKA PODOBA SLOVENIJE, 2008

@IVLJENJSKA ^RTA

Slika 1: Potek `ivljenjske ~rte povpre~ne prebivalke in povpre~nega prebivalca
Slovenije, rojenih leta 1978 in 2008

Vir: SURS

          

www.stat.si/doc/pub/prebivalstvo2009.pdf
www.stat.si/doc/pub/SloveniaPopulation2008-2060.pdf
www.stat.si/doc/pub/DemografskaPodobaSlovenije2008.pdf
www.stat.si/doc/pub/Demographic2008.pdf
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Mladi v Sloveniji

ISBN (SL) 978-961-239-190-4
Izdana: 9. 11. 2009
ISBN (AN) 978-961-239-199-7
Izdana: 19. 3. 2010

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/mladi2009-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/mladi2009-ANG.pdf

Mladi potrebujejo možnosti in 
priložnosti, da se bodo lažje ena- 
kovredno vključevali v procese 
odločanja ter s svojimi izvirnimi 
zamislimi in znanjem sodelovali 
pri iskanju odgovorov na izzive, 
ki jih pred nas vse postavlja do-
gajanje sedanjega časa. Brošura 
prikazuje z izbranimi kazalniki 
položaj mladih v Sloveniji in 
primerja njihov položaj s položa- 
jem njihovih vrstnikov v EU.

Starejše prebivalstvo v Sloveniji

ISBN (SL) 978-961-239-211-6
Izdana: 29. 9. 2010
ISBN (AN) 978-961-239-220-8
Izdana: 3. 2. 2011

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/StarejsePrebivalstvo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Stari2010-ANG.pdf

Ker staranje prebivalstva danes 
v številnih državah že ogroža 
vzdržnost njihovih javnih financ, 
namenjajo države temu vpraša-
nju veliko pozornost in iščejo mo- 
goče rešitve. Pri iskanju za našo 
družbo čim ustreznejših rešitev 
na tem področju je lahko do- 
daten vir informacij, potrebnih za 
načrtovanje prihodnjih sprememb, 
povezanih s staranjem prebival-
stva, tudi ta publikacija.

" Mladost je nekaj, 
kar imajo samo mladi in kar 

cenijo samo starejši."
Agnar Mykle

" Vsaka starost prinaša  
svoje plodove, treba jih je 

znati pobrati."
Raymond Radiguet

          

www.stat.si/doc/pub/mladi2009-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/mladi2009-ANG.pdf
www.stat.si/doc/pub/StarejsePrebivalstvo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Stari2010-ANG.pdf
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Imena v številkah

ISBN (SL) 978-961-239-214-7
ISBN (AN) 978-961-239-216-1
Izdani: 5. 11. 2010

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/imenavstevilkahslo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Namesinfigureseng.pdf

Zanimanje za pogostnost rojstnih 
imen in priimkov je veliko, študije 
o tem pa niso ravno pogoste. 
Ta publikacija je naš prispevek 
k statistiki imen in priimkov v 
Sloveniji. V njej  prikazujemo, ka-
tera imena prebivalcev so bila 
najpogostejša na prvi dan leta 
2010, pa tudi kdaj so bila ta najbolj 
popularna in katera so bila morda 
kje bolj razširjena kot druga.

Zdravje in zdravstveno varstvo v Sloveniji

ISBN (SL) 978-961-239-177-5
ISBN (AN) 978-961-239-178-2
Izdani: 31. 3. 2009

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/Zdravje.pdf
www.stat.si/doc/pub/IVZ-angl.pdf

Izboljšanje zdravja in zdravstve-
nega varstva prebivalcev je ena 
najpomembnejših prednostnih na-
log Slovenije in Evropske unije. 
Osnova za strategije v zvezi s 
tem je dobro poznavanje zdrav-
stvenega stanja prebivalcev. Za 
ta namen je naš urad skupaj z 
Inštitutom RS za varovanje zdrav-
ja pripravil priročno publikacijo, ki 
bralcu prikaže zdravstveno stan- 
je prebivalcev Slovenije in članic EU.

Po ocenah 
Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) 

umre zaradi samomora 
oz. namernega 

samopoškodovanja 
letno približno 
milijon ljudi.

            

www.stat.si/doc/pub/imenavstevilkahslo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Namesinfigureseng.pdf
www.stat.si/doc/pub/Zdravje.pdf
www.stat.si/doc/pub/IVZ-angl.pdf
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Kakovost življenja

ISBN (SL) 978-961-239-242-0
Izdana: 15. 3. 2012
Izid AN: predvidoma v 2012

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/Kakovost.pdf

Publikacija skuša odgovoriti na 
vprašanje, kako živimo. Prikazuje 
materialni položaj prebivalcev 
Slovenije in kakovost njihovega 
življenja ter njihovo dojemanje 
lastnega položaja. Za boljše razu-
mevanje njihovega položaja so 
posamezni elementi kakovosti 
življenja prikazani v kontekstu 
EU.

Izobraževanje v Sloveniji

ISBN (SL) 978-961-239-245-1 
Izdana: 24. 4. 2012
Izid AN: predvidoma v 2012 

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/Izobrazevanje.pdf

V publikaciji predstavljamo podat- 
ke o vzgoji in izobraževanju v 
Sloveniji s poudarkom na pre-
gledu stanja pri uresničevanju 
ključnih ciljev strategije Izobra-
ževanje in usposabljanje 2020.

            

Foto: Tamino Petelinšek/STA
Foto: Tamino Petelinšek/STA

www.stat.si/doc/pub/Kakovost.pdf
http://www.stat.si/doc/pub/Izobrazevanje.pdf
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Rodnost v Sloveniji od 18. do 21. stoletja

ISBN 961-239-112-2
Izdana: 29. 9. 2006

SL      www.stat.si/doc/pub/rodnostvsloveniji.pdf

S to knjigo smo se želeli približati dvema ciljema: prikazati smeri 
razvoja rodnosti v Sloveniji in dejavnikov, ki so tak razvoj pogojevali, 
ter omogočiti vpogled v regionalne razlike. Prav analiza regionalnih 
razlik namreč nemalokrat bistveno prispeva k razumevanju procesov 
na ravni celotne Slovenije. 

Osnova za pripravo knjige so bili podatki iz popisov prebivalstva, iz 
vitalne statistike, podatki iz rodnostnih anket in iz matičnih knjig.

      

Verska, jezikovna in narodna sestava prebivalstva 
Slovenije, popisi 1921–2002

ISBN 961-239-024-X
Izdana: 15. 12. 2003

SL      www.stat.si/doc/pub/sestava_preb_slo.pdf

Obravnavana tematika je še vedno zelo aktualna, čeprav so v knjigi 
obravnavani starejši podatki. Knjiga namreč prinaša pregled zbiranja 
podatkov o veroizpovedi, narodni pripadnosti ter maternem in 
pogovornem jeziku v Sloveniji ob popisih prebivalstva vse od leta 
1921 do leta 2002. 

V njej boste našli tudi zanimive izsledke analize individualnih podatkov, 
zbranih s popisoma 1991 in 2002. Ta je pokazala, v kolikšni meri je na 
spremembo verske, narodne in jezikovne sestave prebivalstva vplivalo 
spreminjanje izjav o vezoizpovedi, narodni pripadnosti ter maternem 
in pogovornem jeziku. 

      

www.stat.si/doc/pub/rodnostvsloveniji.pdf
www.stat.si/doc/pub/sestava_preb_slo.pdf
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Stroški dela (po Raziskovanju o stroških dela), Slovenija, 2008 
– končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 22. 7. 2011

SL-AN          
www.stat.si/doc/statinf/07-si-287-1101.pdf

Aktivno prebivalstvo, Slovenija, 2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 25. 8. 2011

SL-AN     
www.stat.si/doc/statinf/07-si-009-1101.pdf

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), 1. četrtletje 
2011 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 15. 9. 2011

SL-AN           
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1103.pdf

Plače, Slovenija, 2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 21. 9. 2011

SL-AN          
www.stat.si/doc/statinf/07-si-010-1101.pdf

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), 3. četrtletje 
2010 – končni podatki 
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 25. 1. 2011

SL-AN     
www.stat.si/doc/statinf/07-SI--008-1101.pdf

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), 4. četrtletje 
2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 17. 5. 2011

SL-AN     
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1102.pdf

29. NOVEMBER 2011
29 NOVEMBER 2011 št./No 22

9 IZOBRAŽEVANJE 
 EDUCATION št./No 1

IZDATKI ZA FORMALNO IZOBRAŽEVANJE, SLOVENIJA, 2006–2009 – končni podatki 
EXPENDITURE FOR FORMAL EDUCATION, SLOVENIA, 2006-2009 – final data 
   

 Skupni javni izdatki za formalno izobraževanje v Sloveniji so v letu 
2009 presegli 2 milijardi EUR, njihov delež v BDP se je povečal na  
5,7 % (to je  za 0,5 odstotne točke več kot v letu 2008). 

 Public expenditure for formal education in Slovenia in 2009 
exceeded EUR 2 billion; in comparison with 2008 its share in GDP 
increased to 5.7% (by 0.5 of a percentage point). 

 Skoraj 8 % skupnih javnih izdatkov za formalno izobraževanje v letu 
2009  so predstavljali  javni transferji gospodinjstvom in drugim 
zasebnim entitetam, 92 % pa javni izdatki za izobraževalne ustanove. 

 Of total public expenditure for educational institutions in 2009, 8% 
were public transfers to households and other private entities and 
92% public expenditure for educational institutions. 

 Več kot dve tretjini teh javnih transferjev sta bili v letu 2009 namenjeni 
za terciarno izobraževanje. Javni transferji so tako predstavljali skoraj 
četrtino vseh javnih izdatkov za terciarno izobraževanje. 

 In 2009, more than two-thirds of public transfers were intended for 
tertiary education. Public transfers thus represented around a 
quarter of total public expenditure for tertiary education. 

 Celotni (javni, zasebni, mednarodni) izdatki za izobraževalne 
ustanove, izraženi z deležem v BDP, so se v letu 2009 glede na 
leto 2008 povečali na vseh ravneh izobraževanja, najbolj na ravni 
osnovnošolskega in terciarnega izobraževanja. 

 Total (public, private, international) expenditure for educational 
institutions in 2009, expressed as a percentage of GDP in 
comparison with 2008, increased in all levels of education, the 
most in institutions of basic and tertiary education. 

 Največji delež zasebnih izdatkov za izobraževalne ustanove je bil 
v letu 2009 namenjen za raven predšolskega izobraževanja (21 % 
vseh izdatkov za ustanove v predšolskem izobraževanju), drugi 
največji delež pa za raven terciarnega izobraževanja (skoraj 15 % 
vseh izdatkov za te izobraževalne ustanove). 

 By level of education, in 2009 the share of private expenditure for 
educational institutions was the highest in preschool education 
(21% of total expenditure for preschool education institutions) and 
in tertiary education (almost 15% of total expenditure for tertiary 
education institutions). 

   

 

Grafikon 1: Struktura celotnih izdatkov za izobraževalne ustanove po ravneh izobraževanja, Slovenija, 2009 
Chart 1: Structure of total expenditure for educational institutions by level of education, Slovenia, 2009 

 Vir / Source: SURS / SORS 

      

www.stat.si/doc/statinf/07-si-287-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/07-si-009-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1103.pdf
www.stat.si/doc/statinf/07-si-010-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/07-SI--008-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1102.pdf


39KAKO DO STATISTIČNIH PODATKOV IN INFORMACIJ?

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 2010 
– končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 28. 9. 2011

SL-AN              
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1104.pdf

Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2006–2009 –
končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Izobraževanje ISSN 1580-1780
Izdana: 29. 11. 2011

SL-AN              
www.stat.si/doc/statinf/09-si-200-1102.pdf

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 
2. četrtletje 2011 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 13. 12. 2011

SL-AN              
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1105.pdf

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 
3. četrtletje 2011 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Trg dela ISSN 1408-8886
Izdana: 2. 2. 2012

SL-AN           
www.stat.si/doc/statinf/07-SI-008-1201.pdf

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 
4. četrtletje 2011 – končni podatki
Objavljena: 10. 4. 2012

SL-AN      
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1202.pdf

www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1104.pdf
www.stat.si/doc/statinf/09-si-200-1102.pdf
www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1105.pdf
www.stat.si/doc/statinf/07-SI-008-1201.pdf
http://www.stat.si/doc/statinf/07-si-008-1202.pdf
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 NAPOVEDUJEMO ...

Mladi v Sloveniji

Kako živimo mladi v Sloveniji? Se šolamo, 
delamo, si ustvarjamo lasten dom? Kje živimo 
in s kom imamo otroke? Kako se primerjamo z 
mladimi drugod po Evropi? Odgovore na ta in 
nekatera druga vprašanja o mladih boste našli 
v publikaciji Mladi v Sloveniji.

Priložnostna 
publikacija

SL  AN     
Izid SL: predvidoma 22. 10. 2012
Izid AN: predvidoma v 2013

Registrski popis prebivalstva 2011, Slovenija

Monografija bo prinesla podroben opis prve 
izvedbe registrskega popisa prebivalstva v Slo- 
veniji ter poglobljeno analizo podatkov s 
posebnim poudarkom na podatkih o gospo-
dinjstvih, družinah in stanovanjih.

Priložnostna 
publikacija

SL  AN     
Izid SL: predvidoma 18. 12. 2012
Izid AN: predvidoma v 2013

 NAPOVEDUJEMO ...

Trg dela v Sloveniji

SL  AN     

V publikaciji bodo prikazane spremembe 
na trgu dela v zadnjih dvajsetih letih. Poleg 
standardnih podatkov o delovno aktivnih 
in brezposelnih ter podatkov o plačah bo 
ponudila tudi druge zanimive podatke, pove-
zane z delom.

Izid SL: predvidoma 28. 9. 2012
Izid AN: predvidoma v 2012

Ali ste vedeli? 
Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 
v letu 2011 je bil prvi popis, ki ga Statistični 

urad ni izvedel s terenskim zbiranjem podatkov, 
ampak registrsko, tj. s povezovanjem podatkov iz 

številnih administrativnih in statističnih virov.
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Aktivno prebivalstvo, Slovenija, 2011 – končni podatki
Izid: predvidoma 27. 8. 2012

SL-AN         

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 
1. četrtletje 2012 – končni podatki
Izid: predvidoma 11. 9. 2012

SL-AN         

Plače, Slovenija, 2011 – končni podatki
Izid: predvidoma 18. 9. 2012

SL-AN       

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 2011 
– končni podatki
Izid: predvidoma 4. 10. 2012 

SL-AN       
  
Izdatki za formalno izobraževanje, Slovenija, 2010 – končni 
podatki
Izid: predvidoma 29. 11. 2012

SL-AN         

Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, 
2. četrtletje 2012 – končni podatki
Izid: predvidoma 13. 12. 2012

SL-AN          

Prve in elektronske objave, ki po vsebini sodijo v to vsebinsko 
področje (Demografsko in socialno področje), vendar v tej 
publikaciji niso posebej predstavljene (pa tudi vse druge objave), 
so vam na voljo na spletni strani Statističnega urada na naslovu: 
www.stat.si/tema_demografsko.asp. 

Informacije o vseh izdanih in napovedanih objavah podatkov 
boste našli v Koledarju objav na www.stat.si/koledar.asp, in sicer 
razvrščene po posameznih vsebinskih področjih. 

Lahko pa si nastavite tekoče prejemanje obvestil o objavljenih 
podatkih po elektronski pošti  ali spremljate tekoče objave 
in novice našega urada s tehnologijo  ali prek Twitterja 

.

 NAPOVEDUJEMO ...  NAPOVEDUJEMO ...

www.stat.si/tema_demografsko.asp
www.stat.si/koledar.asp
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Nekateri kazalniki IKT za podporo Strategiji i2010

ISBN-10 961-239-119-X
ISBN-13 978-961-239-119-5
Izdana: 30. 10. 2006

SL     
www.stat.si/doc/pub/Nekateri_kazalniki_IKT_rev2.pdf

V publikaciji so prikazani ključni 
kazalniki razvoja informacijske 
družbe, na podlagi katerih naj 
bi države članice Evropske unije 
ugotovile svoj položaj in sprožile 
ustrezne dejavnosti za pospešitev 
razvoja inovacij in vlaganj v info- 
rmacijsko-komunikacijsko tehno-
logijo.

V Sloveniji je bila aprila 
2006 spletna dostopnost 
e-uprave 87-odstotna; 

to pomeni, da nudi 
državna uprava e-obrazce 
na internetu za večino 

osnovnih javnih storitev.

EKONOMSKO PODROČJE
E-poslovanje v podjetjih v Sloveniji in EU, 2004–2008

ISBN (SL) 978-961-239-196-6
ISBN (AN) 978-961-239-197-3 (samo v formatu pdf)
Izdani: 1. 2. 2010

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/IKT2009-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/IKT2009-ANG.pdf

Publikacija prikazuje obseg in 
namene uporabe informacijsko-
komunikacijske tehnologije v 
podjetjih v Sloveniji in v Evropski 
uniji ter napredek pri uporabi 
te tehnologije v obdobju od 
2004 do 2008, ki so ga dosegla 
podjetja v Sloveniji in v drugih 
državah EU.

Leta 2007 je storitve 
e-uprave uporabljalo 
več kot 90 % velikih 

in srednje 
velikih podjetij.

        

www.stat.si/doc/pub/Nekateri_kazalniki_IKT_rev2.pdf
www.stat.si/doc/pub/IKT2009-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/IKT2009-ANG.pdf
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Blagovna menjava Slovenije

ISBN (SL) 978-961-239-233-8
Izdana: 28. 10. 2011
ISBN (AN) 978-961-239-240-6
Izdana: 23. 1. 2012

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/Blagovna_%20menjava.pdf
www.stat.si/doc/pub/Blagovna_menjava_ang.pdf

Publikacija ponuja zanimiv vpo-
gled v razvoj blagovne menjave 
med Slovenijo in tujino v obdobju 
2000–2010 in v strukturo bla-
govne menjave Slovenije v letu 
2009 glede na značilnosti izvoz-
nih in uvoznih podjetij.

Izvoz Slovenije v 
evropske države je v 

letu 2010 predstavljal 
več kot 90 % celotnega 

izvoza Slovenije.

    

Regionalni računi Republike Slovenije: viri in metode

ISBN (SL) 978-961-239-227-7
ISBN (AN) 978-961-239-228-4
Izdani: 7. 6. 2011

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1102.pdf
www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1101.pdf

Podatki o regionalnih računih se uporabljajo za podporo pri 
sprejemanju odločitev, katerih namen je zmanjševanje ekonomske in 
socialne neenakosti med državami in med posameznimi deli držav. Z 
opisom metodologije za ocenjevanje teh računov smo želeli strokovni 
in laični javnosti olajšati razumevanje tega področja. 

  

www.stat.si/doc/pub/Blagovna_%20menjava.pdf
www.stat.si/doc/pub/Blagovna_menjava_ang.pdf
www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1102.pdf
www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1101.pdf
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Viri in metode ocenjevanja nacionalnih računov v 
stalnih cenah

ISBN (SL) 978-961-239-208-6
ISBN (AN) 978-961-239-207-9
Izdani: 30. 6. 2010

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1002.pdf
www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1002_en.pdf

V publikaciji opisana metodo-
logija naj bi pomagala strokov-
njakom, drugim statistikom in 
širši javnosti, da bi bolje poznali 
in razumeli postopek ocenjevanja 
nacionalnih računov v stalnih 
cenah.

  

Viri in metode ocenjevanja bruto nacionalnega 
dohodka

ISBN (SL) 978-961-239-141-6
Izdana: 29. 6. 2007
ISBN (AN) 978-961-239-157-7
Izdana: 12. 11. 2008

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/pp8/03-PP-192-0701.pdf
www.stat.si/doc/pub/PP-10%20Gross%20National%20Income%20
Inventory.pdf

Publikacija vsebuje opis virov in metod za ocenjevanje bruto 
nacionalnega dohodka v tekočih cenah. Opis metodologije naj bi 
pomagal strokovnjakom, drugim statistikom in širši javnosti, da bi  
postopek ocenjevanja bolje poznali in razumeli.

  

Foto: Primož Lavre/UKOM

www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1002.pdf
www.stat.si/doc/pub/03-PP-192-1002_en.pdf
www.stat.si/doc/pub/pp8/03-PP-192-0701.pdf
www.stat.si/doc/pub/PP-10%20Gross%20National%20Income%20Inventory.pdf
www.stat.si/doc/pub/PP-10%20Gross%20National%20Income%20Inventory.pdf
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Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov

ISBN 961-239-084-3
Izdana: 14. 6. 2005 

SL     
www.stat.si/publikacije/pub_esr1995.asp  

Slovensko besedilo Evropskega sistema računov (ESR) 1995 je temeljno 
metodološko delo s področja nacionalnih računov. Slovenska izdaja 
ESR 1995 je namenjena boljšemu poznavanju nacionalnih računov 
med statistiki, med strokovnjaki, ki se s tematiko srečujejo pri svojem 
vsakodnevnem delu, pa tudi med širšo javnostjo. 

  
Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2010
ISSN 1408-192X, podzbirka Cene ISSN 1408-8894
Izdana: 25. 1. 2011

SL-AN           
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-136-1101.pdf

Indeksi cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slove-
nija, 2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Cene ISSN 1408-8894
Izdana: 18. 2. 2011

SL-AN           
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-005-1101.pdf

 
 

 18. FEBRUAR 2011
18 FEBRUARY 2011 št./No 3

4 CENE 
 PRICES št./No 2

INDEKSI CEN INDUSTRIJSKIH PROIZVODOV PRI PROIZVAJALCIH, SLOVENIJA, 2010 – KONČNI PODATKI 
OUTPUT PRICE INDICES, SLOVENIA, 2010 – FINAL DATA 
   

 Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so se decembra 2010 
v primerjavi z decembrom 2009 zvišale za 4,2 %; cene teh 
proizvodov za prodajo na tujih trgih so se zvišale za 4,9 %, za 
prodajo na domačem trgu pa za 3,5 %. 

 In December 2010, compared with December 2009, the output 
prices went up by 4.2%; the prices of industrial products sold on 
the non-domestic markets went up by 4.9% and of those sold on 
the domestic market by 3.5%. 

 Izraziteje so se zvišale cene proizvodov v dejavnostih: 
− proizvodnja kovin (za 22,5 %) 
− proizvodnja tekstilij (za 8,4 %) 
− proizvodnja koksa in naftnih derivatov (za 6,0 %). 

 Prices grew the most in the following activities: 
− Manufacture of basic metals (by 22.5%) 
− Manufacture of textile (by 8.4%) 
− Manufacture of coke and petroleum products (by 6.0%). 

 Izraziteje so se znižale cene proizvodov v dejavnostih: 
− tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa (za 2,3 %) 
− proizvodnja oblačil (za 2,1 %) 
− zbiranje, čiščenje in distribucija vode (za 1,3 %). 

 Prices fell in the following activities: 
− Printing and reproduction of recorded media (by 2.3%) 
− Manufacture of wearing apparel (by 2.1%) 
− Water collection, treatment and supply (by 1.3%). 

 Po podatkih Eurostata, Statističnega urada EU, so se cene 
industrijskih proizvodov, namenjenih za prodajo na domačem trgu, v 
letu 2010 v državah evroobmočja (EA-16) zvišale za 5,3 %, v 
državah članicah Evropske unije (EU-27) pa za 5,9 %. 

 According to the information of Eurostat, the Statistical Office of 
the EU, industrial producer prices on the domestic market grew by 
5.3% in the euro area (EA-16) and by 5.9% in the countries of the 
European Union (EU-27). 

 Vsi podatki so objavljeni po novi nacionalni različici standardne 
klasifikacije, imenovani SKD 2008; ta v celoti povzema evropsko 
klasifikacijo dejavnosti NACE Rev 2., hkrati pa jo dopolnjuje z 
nacionalnimi podrazredi. 

 All data are published according to the new national version of the 
standard classification, called SKD 2008, which includes the entire 
European classification of activities NACE Rev. 2 and also adds 
some national subclasses. 

   

 
 
Grafikon 1: Mesečne stopnje rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih, Slovenija, januar 2010–december 20101) 
Chart 1: Monthly growth rates of output prices, Slovenia, January 2010–December 20101) 
 

 
   

1)  Podatki so objavljeni po SKD 2008. / Data are published according to SKD 2008. 
 
Vir / Source: SURS / SORS 
 
 

      

www.stat.si/publikacije/pub_esr1995.asp
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-136-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-005-1101.pdf
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Indeksi uvoznih cen, Slovenija, 2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Cene ISSN 1408-8894
Izdana: 25. 2. 2011

SL-AN          
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-250-1101.pdf

Bruto investicije v osnovna sredstva, Slovenija, 2009 – končni 
podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Poslovni subjekti ISSN 1580-1829
Izdana: 23. 3. 2011

SL-AN          
www.stat.si/doc/statinf/14-SI-090-1101.pdf

Pregled gibanja gradbenih aktivnosti na podlagi izdanih 
gradbenih dovoljenj, Slovenija, 1999–2009 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Gradbeništvo ISSN 1408-8908
Izdana: 29. 3. 2011

SL-AN         
www.stat.si/doc/statinf/19-SI-069-1101.pdf

Indeksi cen storitev pri proizvajalcih, Slovenija, 2010 – končni 
podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Cene ISSN 1408-8894
Izdana: 18. 5. 2011

SL-AN          
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-276-1101.pdf

Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 2010 
– končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Turizem ISSN 1854-1275
Izdana: 7. 6. 2011

SL-AN       
www.stat.si/doc/statinf/21-SI-082-1101.pdf

Bruto domači proizvod, temeljni agregati nacionalnih računov 
in zaposlenost, Slovenija, 2007–2010
ISSN 1408-192X, podzbirka Nacionalni računi ISSN 1580-1721
Izdana: 31. 8. 2011

SL-AN         
www.stat.si/doc/statinf/03-SI-019-1101.pdf

Hoteli, Slovenija, 2008–2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Turizem ISSN 1854-1275
Izdana: 27. 9. 2011

SL-AN       
www.stat.si/doc/statinf/21-SI-O16-1101.pdf

Transport, Slovenija, 2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Transport ISSN 1854-1283
Izdana: 4. 11. 2011

SL-AN       
www.stat.si/doc/statinf/22-SI-084-1101.pdf

www.stat.si/doc/statinf/04-SI-250-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/14-SI-090-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/19-SI-069-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-276-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/21-SI-082-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/03-SI-019-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/21-SI-O16-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/22-SI-084-1101.pdf
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Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, 2011 – končni 
podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Cene ISSN 1408-8894
Izdana: 1. 2. 2012

SL-AN       
www.stat.si/doc/statinf/04-SI-136-1201.pdf

 NAPOVEDUJEMO ...

Cene v Sloveniji

V publikaciji bodo predstavljeni po-
datki o cenah in njihovem gibanju 
v različnih fazah ekonomskega cikla 
in v različnih obdobjih. Dodana bo 
tudi primerjava podatkov o cenah 
v Sloveniji s podatki o cenah v 
mednarodnem okolju v zadnjih nekaj 
letih. 

SL  AN      
Izid SL: predvidoma 7. 6. 2012.
Izid AN: predvidoma v 2012

Turistična potovanja domačega prebivalstva, Slovenija, 2011 
– končni podatki
Izid: predvidoma 7. 6. 2012

SL-AN         

Foto: Tamino Petelinšek/STA

Ali ste vedeli? 
Splošna raven cen na ravni bruto domačega 
proizvoda je v Sloveniji v letu 2010 znašala 

83 % povprečne ravni cen v EU-27.

www.stat.si/doc/statinf/04-SI-136-1201.pdf
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Prve in elektronske objave, ki po vsebini sodijo v to vsebinsko 
področje (Ekonomsko področje), vendar v tej publikaciji niso 
posebej predstavljene (pa tudi vse druge objave), so vam 
na voljo na spletni strani Statističnega urada na naslovu: 
www.stat.si/tema_ekonomsko.asp.

Informacije o vseh izdanih in napovedanih objavah podatkov 
boste našli v Koledarju objav na www.stat.si/koledar.asp, in sicer 
razvrščene po posameznih vsebinskih področjih. 

Lahko pa si nastavite tekoče prejemanje obvestil o objavljenih 
podatkih po elektronski pošti  ali spremljate tekoče objave 
in novice našega urada s tehnologijo  ali prek Twitterja 

.

Blagovna menjava po značilnostih podjetij, Slovenija, 2010 – 
končni podatki
Izid: predvidoma 28. 6. 2012

SL-AN      

Kampi, Slovenija, 2008–2011 – končni podatki
Izid: predvidoma 25. 9. 2012

SL-AN      

Transport, Slovenija, 2011 – končni podatki
Izid: predvidoma 26. 10. 2012

SL-AN      

 NAPOVEDUJEMO ...  NAPOVEDUJEMO ...

www.stat.si/tema_ekonomsko.asp
www.stat.si/koledar.asp


49KAKO DO STATISTIČNIH PODATKOV IN INFORMACIJ?

OKOLJE IN NARAVNI VIRI
Okolje, energetika in transport v številkah

ISBN (SL) 978-961-239-239-0
Izdana: 29. 12. 2011
Izid AN: predvidoma v 2012

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/Okolje_energetika_transport.pdf

V publikaciji so prikazani podatki 
o količini naravnih virov, s katerimi 
razpolagamo, parametri kakovosti 
okolja, v katerem živimo, ter hkrati 
tudi pritiski, s katerimi vplivamo 
na okolje. Podatki in informacije o 
okolju, energetiki in transportu so 
povezani v statistično zgodbo ...

Okoljski kazalniki za Slovenijo

ISBN (SL) 978-961-239-188-1
ISBN (AN) 978-961-239-192-8
Izdani: 22. 12. 2009 

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/okolje2009-SLO.pdf 
www.stat.si/doc/pub/okolje2009-ANG.pdf

Za učinkovito spopadanje z okoljskimi težavami je pomembna ustrezna 
okoljska politika. Osnova za uspešno izvajanje take politike pa je 
celovito spremljanje posameznih delov okolja, pridobivanje podatkov 
o njem in poročanje o njegovih spremembah. Okoljski kazalniki so 
zaradi svoje enostavnosti in sporočilnosti zelo uporabni kot orodje za 
spremljanje stanja in sprememb v okolju. Primerno izbrani kazalniki, 
ki temeljijo na dovolj dolgi časovni vrsti, lahko prikazujejo ključne 
smeri razvoja in so lahko v pomoč pri opisovanju vzrokov za okoljska 
stanja in učinkov teh stanj ter pri sledenju in vrednotenju izvajanja 
okoljskih politik.

            

Foto: Urška Gale

www.stat.si/doc/pub/Okolje_energetika_transport.pdf
www.stat.si/doc/pub/okolje2009-SLO.pdf
www.stat.si/doc/pub/okolje2009-ANG.pdf
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Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo

ISBN (SL) 978-961-239-206-2
Izdana: 13. 5. 2010 
ISBN (AN) 978-961-239-210-9
Izdana: 14. 7. 2010 

SL  AN      
www.stat.si/doc/pub/KazalnikiTrajnostnegaRazvoja.pdf
www.stat.si/doc/pub/TRAJNOST-ANG.pdf

Statistični urad je v letu 2009 s pomočjo predstavnikov ministrstev, 
agencij, raziskovalnih inštitutov in nevladnih organizacij določil 
ključna področja in ključne cilje trajnostnega razvoja v Sloveniji. Za 
vsak cilj so bili določeni ključni kazalniki, ki bi lahko merili napredek 
ali na svoj način nakazovali, kaj se na posameznem področju dogaja. 
V publikaciji so prikazani kazalniki, ki so bili izračunani iz zadnjih 
razpoložljivih podatkov. Večinoma so to bili podatki za leto 2008. 
Vsak kazalnik je predstavljen s časovno vrsto, ki najpogosteje zajema 
zadnja štiri leta in izhodiščno leto v preteklosti (1995, 2000 ipd.).

Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo – druga, 
posodobljena izdaja

ISBN (SL) 978-961-239-217-8
ISBN (AN) 978-961-239-218-5
Izdani: 29. 11. 2010

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/Trajnost2_slo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Trajnost2_ang.pdf

Prva izdaja te publikacije je iz-
šla maja 2010. Ob izidu so bili 
večinoma na voljo podatki za leto 
2008. Svetovna finančna kriza pa 
je močno vplivala na dogajanje in 
na razmere v svetu in v Slovenji. 
Zato je bilo leto 2009 v marsičem 
drugačno od predhodnih let. To je 
bil razlog, da smo izdali še drugo, 
posodobljeno izdajo publikacije; 
ta prinaša tudi novejše podatke.

            

Foto: Daniel Novakovič/STA

www.stat.si/doc/pub/KazalnikiTrajnostnegaRazvoja.pdf
www.stat.si/doc/pub/TRAJNOST-ANG.pdf
www.stat.si/doc/pub/Trajnost2_slo.pdf
www.stat.si/doc/pub/Trajnost2_ang.pdf
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Drevo, gozd, les

ISBN (SL) 978-961-239-230-7
Izdana: 31. 5. 2011
ISBN (AN) 978-961-239-234-5
Izdana: 20. 10. 2011

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/LES-SLO-internet.pdf
www.stat.si/doc/pub/LES-ANG-internet.pdf

Knjižica predstavlja nekaj zelo 
zanimivih kazalnikov o gozdu in 
gozdarstvu v Sloveniji z vidika 
stanja gozdov, z gospodarskega, 
okoljskega in socialnega vidika 
ter z vidika razvojnih možnosti v 
gozdarski dejavnosti.

Kemikalije v okolju

ISBN 978-961-239-134-8
Izdana: 8. 5. 2007

SL     
www.stat.si/doc/pub/27-PP-209-0701.pdf

Publikacija Kemikalije v okolju je bila prva v tej zbirki z okoljsko 
tematiko. S to knjigo smo želeli osvetliti enega izmed najbolj kričečih 
globalnih okoljskih problemov: vpliv kemizacije družbe. Obenem smo 
želeli pokazati na najbolj "vroče" elemente pri obvladovanju tega 
zapletenega procesa.

            

Foto: Josef Kahuda

www.stat.si/doc/pub/LES-SLO-internet.pdf
www.stat.si/doc/pub/LES-ANG-internet.pdf
www.stat.si/doc/pub/27-PP-209-0701.pdf
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Pogled na vode v Sloveniji

ISBN 978-961-239-146-1
Izdana: 4. 12. 2007

SL      
www.stat.si/doc/pub/Pogled_na_vode_v_Sloveniji.pdf

Publikacija je prispevek slovenske 
statistike k boljšemu razumevanju 
in poznavanju voda in odnosa do 
voda v Sloveniji. Zasnovana je v 
duhu meddisciplinarnega odnosa 
do voda – na podlagi podatkov 
našega urada in tudi podatkov 
drugih ustanov, ki so povezane z 
vodami zaradi svojih pristojnosti. 

Voda je med 
strateškimi viri 
posebnost, ker 

neovirano prečka 
državne meje.

Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, 
Slovenija, 2000–2009 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Kmetijstvo in ribištvo ISSN 1408-9335 
Izdana: 31. 3. 2011

SL-AN             
www.stat.si/doc/statinf/15-SI-277-1101.pdf

Ekonomski računi za kmetijstvo, Slovenija, 2009
ISSN 1408-192X, podzbirka Kmetijstvo in ribištvo ISSN 1408-9335
Izdana: 31. 5. 2011
 

SL-AN             
www.stat.si/doc/statinf/15-SI-073-1101.pdf

 
 

 27. OKTOBER 2011
27 OCTOBER 2011 št./No 20

16 GOZDARSTVO IN LOV  
 FORESTRY AND HUNTING št./No 1

EKONOMSKI RAČUNI ZA GOZDARSTVO, SLOVENIJA, 1995–2010  
ECONOMIC ACCOUNTS FOR FORESTRY, SLOVENIA, 1995-2010  
   

 Delež bruto dodane vrednosti gozdarstva v bruto domačem 
proizvodu (BDP) je bil v celotnem obdobju 1995–2010 nižji kot 
1 % (najvišji je bil leta 1995, ko je znašal 0,7 % BDP) ter se je 
zniževal. Po letu 2005 se je delež bruto dodane vrednosti v BDP 
ponovno nekoliko povečal in je dosegel 0,5 % v BDP leta 2010. 

The share of gross value added of forestry in gross domestic 
product (GDP) was lower than 1% over the whole 1995-2010 
period (it was the highest in 1995, when it stood at 0.7% of GDP) 
and was declining. After 2005, the share of gross value added in 
GDP slightly increased again and reached 0.5% of GDP in 2010. 

 Faktorski dohodek (ta vključuje vse subvencije, ki se nanašajo na
gozdarsko proizvodnjo) je leta 1995 v povprečju znašal 12.554 
EUR na zaposlenega. Do leta 2010 se je več kot podvojil in 
dosegel povprečno več kot 27.000 EUR na zaposlenega. 

Factor income, which includes all subsidies in forestry production,
averaged EUR 12,554 per employee in 1995. By 2010, it more 
than doubled, reaching more than EUR 27,000 per employee. 

 Storilnost gozdarstva (ta se izraža s številom PDM na površino 
gospodarskih gozdov) se je od leta 1995 do leta 2001 povečevala 
in v letu 2001 dosegla vrednost 4,7 PDM/1000 ha, nato je v 
naslednjih letih nihala, po letu 2005 pa se je spet nekoliko 
povečala in v letu 2010 s 5,3 PDM na 1000 ha dosegla raven iz 
leta 1996. 

Productivity of the forestry industry, which is reflected by the 
number of AWU per area of forests available for wood supply, was 
increasing until 2001 (4.7 AWU/1000 ha in 2001), then it varied 
between years, but after 2005 it rose again slightly to 5.3 AWU per 
1000 ha in 2010, reaching the level of 1996. 

 Delež vrednosti gozdarskih proizvodov je v skupni vrednosti 
proizvodnje gozdarstva v opazovanem obdobju 1995–2010 
predstavljal večinski delež, predvsem zaradi deleža vrednosti 
stoječega lesa, hlodov za žago in furnir ter lesa za kurjavo. Od 
leta 1995 do 2010 je ta delež upadel (v letu 2010 je znašal 92 %), 
delež vrednosti gozdarskih storitev pa se je povečal. Delež 
vrednosti teh storitev je leta 2010 znašal 8 % skupne vrednosti 
proizvodnje gozdarstva. 

The share of the value of forestry goods output in the total output 
of the forestry industry accounted for a majority share in the 1995-
2010 period, mainly due to the value of standing timber, sawlogs 
and veneer logs and fuelwood. From 1995 to 2010 (when the 
share stood at 92%) it fell due to an increasing share of forestry 
services output. The share of forestry services amounted to 8% of 
the total production value in 2010. 

 V strukturi vrednosti vmesne potrošnje (to je vrednost proizvodov 
in storitev, uporabljenih v proizvodnem procesu),  je v celotnem 
obdobju obsegal največji delež stoječi les. Delež vrednosti 
stoječega lesa se je v opazovanem obdobju zmanjšal za 15,5 
odstotne točke (leta 2010 je znašal 50 % vrednosti vmesne 
potrošnje). Delež gozdarskih storitev je v strukturi vrednosti 
vmesne potrošnje najhitreje naraščal in leta 2010 dosegel 23 % 
celotne vrednosti vmesne potrošnje.  

To the structure of intermediate consumption, which represents 
the value of goods and services used in the production process, 
the standing timber contributed the largest share in the 1995-2010 
period. Its share declined by 15.5 percentage points in the whole 
period (in 2010 it amounted to 50% of the value of intermediate 
consumption). The share of forestry services output in the 
structure of intermediate consumption grew fastest, and in 2010 it 
reached 23% of the total value. 

 

   

 
 

Grafikon 1: Delež bruto dodane vrednosti gozdarstva v bruto domačem proizvodu, Slovenija 
Chart 1: Share of gross value added of forestry industry in gross domestic product, Slovenia 
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Ekonomski računi za gozdarstvo, Slovenija, 1995–2010 – 
končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Gozdarstvo in lov ISSN 2232-4844
Izdana: 27. 10. 2011

SL-AN           
www.stat.si/doc/statinf/16-SI-227-1101.pdf

Bilance proizvodnje in potrošnje kmetijskih proizvodov, 
Slovenija, 2010 – končni podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Kmetijstvo in ribištvo ISSN 1408-9335
Izdana: 28. 3. 2012

SL-AN           
www.stat.si/doc/statinf/15-SI-277-1201.pdf

Ekonomski računi za kmetijstvo, Slovenija, 2010
Izid: predvidoma 30. 5. 2012

SL-AN        

Ekonomski računi za gozdarstvo, Slovenija, 2011 – končni 
podatki

Izid: predvidoma 8. 11. 2012

SL-AN      

Prve in elektronske objave, ki po vsebini sodijo v to vsebinsko 
področje (Okolje in naravni viri), vendar v tej publikaciji niso posebej 
predstavljene (pa tudi vse druge objave), so vam na voljo na spletni 
strani Statističnega urada na naslovu: www.stat.si/tema_okolje.asp. 

Informacije o vseh izdanih in napovedanih objavah podatkov 
boste našli v Koledarju objav na www.stat.si/koledar.asp, in sicer 
razvrščene po posameznih vsebinskih področjih. 

Lahko pa si nastavite tekoče prejemanje obvestil o objavljenih 
podatkih po elektronski pošti  ali spremljate tekoče objave 
in novice našega urada s tehnologijo  ali prek Twitterja 

.

 NAPOVEDUJEMO ...

Popis kmetijstva 2010 - vsaka kmetija šteje!

V brošuri bodo predstavljeni podatki 
in kazalniki o stanju slovenskega kme-
tijstva v letu 2010 (za Slovenijo in 
občine) ter strukturne spremembe v 
slovenskem kmetijstvu, ki so se zgodile 
v zadnjem desetletju. 

 NAPOVEDUJEMO ...

SL  AN      
Izid SL: predvidoma 5. 7. 2012
Izid AN: predvidoma v 2012

www.stat.si/doc/statinf/16-SI-227-1101.pdf
www.stat.si/doc/statinf/15-SI-277-1201.pdf
www.stat.si/tema_okolje.asp
www.stat.si/koledar.asp
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SPLOŠNO
Slovenija 15 let po osamosvojitvi

ISBN (SL) 961-239-115-7
ISBN (AN) 961-239-116-5
Izdani: 23. 8. 2006

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/15letpoOSamos.pdf
www.stat.si/doc/pub/15letpoOSamos-ang.pdf

Publikacija je bila izdana ob 15. 
obletnici samostojne Slovenije. 
Izbrali smo nekaj značilnih sta-
tističnih kazalnikov, s katerimi 
smo želeli ponazoriti stanje v 
državi na njenem začetku – ob 
osamosvojitvi leta 1991 – in stanje 
po petnajstih letih samostojnosti.

  

Sloveniji za 20. rojstni dan

ISBN (SL) 978-961-239-232-1
ISBN (AN) 978-961-239-231-4
Izdani: 13. 6. 2011

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/SLO-20-let.pdf
www.stat.si/doc/pub/ANGL-20-let.pdf

Slovenski statistiki smo to publi-
kacijo posvetili dvajseti obletnici 
razglasitve samostojne države. 
V njej s statističnimi podatki in 
statističnimi zgodbami prika-
zujemo nekatere dele poti, ki smo 
jo Slovenija in njeni prebivalci 
prehodili od leta 1991 do leta 
2011.

Priložnostna 
publikacija

1. januarja 2011 
je v Sloveniji živelo 

2.050.189 prebivalcev; 
glede na začetek leta 

1991 se je število 
prebivalcev povečalo 

za 50.244 oseb.

    

Foto: Primož Lavre/UKOM

www.stat.si/doc/pub/15letpoOSamos.pdf
www.stat.si/doc/pub/15letpoOSamos-ang.pdf
www.stat.si/doc/pub/SLO-20-let.pdf
www.stat.si/doc/pub/ANGL-20-let.pdf
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60 let slovenske statistike

ISBN (SL) 961-239-056-8
ISBN (AN) 961-239-059-2
Izdani: 10. 9. 2004

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/SURS-60-let-slo.pdf 
www.stat.si/doc/pub/SURS-60-let-eng.pdf

V letu 2004 smo praznovali šest-
desetletnico slovenske uradne 
statistike. V počastitev tega ju-
bileja smo pripravili to posebno 
publikacijo. Vsebuje izbor utrin- 
kov o razvoju državne statistike 
v Sloveniji in o razvoju njenih 
povezav z mednarodnim okoljem. 

Priložnostna 
publikacija

19. avgusta 
1944 je Slovenski 

narodnoosvobodilni 
svet ustanovil 

Statistični urad.

Dvajset statističnih srečanj v Radencih

ISBN (SL) 978-961-239-215-4
Izdana: 5. 11. 2010
ISBN (AN) 978-961-239-237-6
Izdana: 4. 11. 2011

SL  AN     
www.stat.si/doc/pub/20obletnica.pdf 
www.stat.si/doc/pub/Twenty_Statistical_Days.pdf

To publikacijo smo pripravili v 
počastitev dvajsetega posveta 
Statistični dnevi. Z njo smo sku-
šali pokazati, kakšen je pomen 
teh posvetov za uradno statistiko 
v Sloveniji, in to na tri načine: 
s strokovnim pregledom in z 
vsebinsko analizo posvetov, z 
dokumentarnim gradivom in s 
spomini, anekdotami ter pogledi 
nekaterih udeležencev.

Priložnostna 
publikacija

  

www.stat.si/doc/pub/SURS-60-let-slo.pdf
www.stat.si/doc/pub/SURS-60-let-eng.pdf
www.stat.si/doc/pub/20obletnica.pdf
www.stat.si/doc/pub/Twenty_Statistical_Days.pdf
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Lokalne volitve 1994–2006

ISBN 978-961-239-121-8
Izdana: 25. 4. 2007

SL     
www.stat.si/doc/pub/06-RP-078-0701.pdf

S to publikacijo smo želeli rezul-
tate lokalnih volitev pregledno in 
poljudno približati čim širšemu 
krogu uporabnikov. V publikaciji 
so vam na enem mestu na voljo 
nekateri osnovni in zanimivejši 
podatki ter kazalniki o vseh 
volitvah - od reforme lokalne sa- 
mouprave leta 1994 pa do lokal-
nih volitev, izvedenih v letu 2006. 

Po številu izvoljenih 
žensk je izstopalo 
leto 2002; takrat  

smo namreč dobili 
11 županj, na prvih 
lokalnih volitvah pa 

samo dve.

    

Vzpostavitev lokalne samouprave v Republiki 
Sloveniji v številkah

ISBN 978-961-239-131-7
Izdana: 27. 2. 2007

SL        
www.stat.si/doc/pub/02-PP-244-0701.pdf

Publikacija je dopolnila ponudbo publikacij, ki govorijo o spremembah 
v upravnih členitvah ozemlja Slovenije, in ponuja o vsakem naselju, 
ki je bilo deležno spremembe, nekakšno zgodovino v podatkih ter 
odpira pot do novih spoznanj in izsledkov. Publikacija je namenjena 
najširšemu krogu uporabnikov statističnih podatkov, od znanstvenih 
ustanov, ki se ukvarjajo s to problematiko, do samostojnih razisko-
valcev in vedoželjnih posameznikov.

    

www.stat.si/doc/pub/06-RP-078-0701.pdf
www.stat.si/doc/pub/02-PP-244-0701.pdf
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Mestna naselja v Republiki Sloveniji, 2003

ISBN 961-239-055-X
Izdana: 8. 10. 2004

SL-AN           
www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf

V publikaciji so opisani postopki, me- 
todologija in merila, uporabljeni pri 
opredeljevanju mestnih naselij. Nabor 
mestnih naselij nima upravnopolitične 
veljave, namenjen je predvsem za izka-
zovanje statističnih podatkov. Oprede-
litev mestnih naselij in naselij mestnih 
območij omogoča prikaz socialnih, eko-
nomskih in demografskih značilnosti območij z urbanim načinom 
življenja ter primerjavo z neurbanimi območji.

Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 2010 – končni 
podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Upravna teritorialna razdelitev ISSN 
1580-1810
Izdana: 10. 3. 2011
 

SL-AN                   
www.stat.si/doc/statinf/02-SI-148-1101.pdf

12. MAREC 2012
12 MARCH 2012 št./No 3

2 UPRAVNA TERITORIALNA RAZDELITEV 
 ADMINISTRATIVE TERRITORIAL STRUCTURE št./No 1

TERITORIALNE ENOTE IN HIŠNE ŠTEVILKE, SLOVENIJA, 2011 – KONČNI PODATKI 
TERRITORIAL UNITS AND HOUSE NUMBERS, SLOVENIA, 2011 – FINAL DATA 
   

 V letu 2011 je bila ustanovljena nova občina Mirna; število občin 
se je tako povečalo z dosedanjih 210 na 211. 

 In 2011 a new municipality Mirna was established in Slovenia. The 
number of municipalities thus increased from 210 to 211. 

 Spremenili sta se območji in s tem tudi površini občin Novo mesto in 
Dolenjske Toplice. 

 In 2011 there were territorial changes of municipalities Novo mesto 
and Dolenjske Toplice. 

 V letu 2011 je v Sloveniji nastalo 1 novo naselje, in sicer na 
območju občine Nova Gorica (Pedrovo). 

 In 2011 only 1 new settlement was established in Slovenia, 
namely Pedrovo in the municipality Nova Gorica. 

 Na novo je bilo ustanovljenih 68 ulic, 4 ulice so bile ukinjene.  68 streets were established and 4 streets were cancelled. 

 Od 1. 1. 2011 do 1. 1. 2012 je v Sloveniji na novo nastalo 76  
prostorskih okolišev. 

 Between 1 January 2011 and 1 January 2012, 76 new spatial 
districts were established in Slovenia. 

 V zadnjem letu je bilo v Registru prostorskih enot  zabeleženih 
8.781 sprememb hišnih številk: 5.940 hišnih številk je bilo 
dodeljenih na novo, 1.870 je bilo ukinjenih, 971 pa preštevilčenih. 

 In the last year 8,781 house numbers were changed in the 
Register of Spatial Units: 5,940 of these were assigned as new, 
1,870 were cancelled and 971 were renumbered. 

 V Registru prostorskih enot je bilo 1. 1. 2012 evidentiranih 12 
statističnih regij, 211 občin, 6.031 naselij, 8.453 statističnih 
okolišev, 17.665 prostorskih okolišev, 10.261 ulic in 536.616 
hišnih številk. 

 As of 1 January 2012 there were 12 statistical regions, 211 
municipalities, 6,031 settlements, 8,453 statistical districts, 17,665 
spatial districts, 10,261 streets and 536,616 house numbers 
registered in the Register of Spatial Units. 

   

 

Tabela 1: Teritorialne enote in hišne številke po četrtletjih, Slovenija   
Table 1: Territorial units and house numbers by quarters, Slovenia  število/number 

 1. 1. 2011 1. 4. 2011 1. 7. 2011 1. 10. 2011 1. 1. 2012  
            
Teritorialne enote Territorial units 
Statistične regije 12 12 12 12 12 Statistical regions 
Občine 210 211 211 211 211 Municipalities 
Naselja 6.030 6.031 6.031 6.031 6.031 Settlements 
Statistični okoliši 8.439 8.442 8.445 8.452 8.453 Statistical districts 
Prostorski okoliši 17.589 17.609 17.639 17.653 17.665 Spatial districts 
Ulice 10.197 10.197 10.200 10.202 10.261 Streets 
Hišne številke  532.546 533.551 534.462 535.556 536.616 House numbers 

Vir: GURS 
Source: SMA 

        

www.stat.si/doc/pub/mestna_naselja_slo_03.pdf
www.stat.si/doc/statinf/02-SI-148-1101.pdf
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Prve in elektronske objave, ki po vsebini sodijo v to 
vsebinsko področje (Splošno), vendar v tej publikaciji niso 
posebej predstavljene (pa tudi vse druge objave), so vam 
na voljo na spletni strani Statističnega urada na naslovu: 
www.stat.si/tema_splosno.asp. 

Informacije o vseh izdanih in napovedanih objavah podatkov 
boste našli v Koledarju objav na www.stat.si/koledar.asp, in sicer 
razvrščene po posameznih vsebinskih področjih. 

Lahko pa si nastavite tekoče prejemanje obvestil o objavljenih 
podatkih po elektronski pošti  ali spremljate tekoče objave 
in novice našega urada s tehnologijo  ali prek Twitterja 

.

Teritorialne enote in hišne številke, Slovenija, 2011 – končni 
podatki
ISSN 1408-192X, podzbirka Upravna teritorialna razdelitev ISSN 
1580-1810
Izdana: 12. 3. 2012

SL-AN             
www.stat.si/doc/statinf/02-SI-148-1201.pdf

 NAPOVEDUJEMO ...

Statistične informacije, št. 5/2011 
Rapid Reports No 5/2011 3 

 

Karta 1: Povprečna površina naselij, občine, Slovenija, 1. 1. 2011 
Map 1: Average area of settlements, municipalities, Slovenia, 1. 1. 2011 
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Povprečna površina naselja v Sloveniji je v letu 2010 znašala 3,4 km2.
Površina naselij v polovici slovenskih občin je bila manjša od tega
povprečja. Večja naselja so po večini značilna za večje občine z manjšim
številom naselij; te občine imajo običajno razgiban relief in so redkeje
poseljene. 

 In 2010 the average area of settlements in Slovenia was 3.4 km2. The
size of settlements was in a half of Slovenian municipalities below the
average. Larger settlements are more typical for larger municipalities with
a smaller number of settlements; these municipalities usually have
rugged relief and are less densely populated. 

V povprečju so imele občine z največjimi naselji (npr. občina Jezersko) v
letu 2010 tudi do desetkratno površino povprečnega slovenskega naselja;
najmanjša naselja (npr. občina Kostel) pa so bila v povprečju do trikrat
manjša od slovenskega povprečja. 

 On average, municipalities with larger settlements (e.g. Jezersko) were
up to ten times larger in size than an average settlement in Slovenia in
2010, while the smallest settlements (e.g. in Kostel) were up to three
times smaller. 

Na razpršenost naselij v Sloveniji kaže tudi njihova raznolika
razporejenost po občinah. Le 10 občin je v letu 2010 imelo več kot 100
naselij in kar  50 občin je imelo manj kot 10 naselij. Prva po številu naselij
je bila občina Krško (158 naselij), druga pa občina Trebnje (153 naselij).
Občine Kobilje, Odranci in Trzin so obsegale vsaka le po eno naselje. 

 Settlements in Slovenia are regarded as dispersed, which is expressed
also in diverse arrangement of settlements throughout municipalities.
While only 10 municipalities hade more than 100 settlements in 2010, 50
municipalities incorporated fewer than 10 settlements. As regards the
number of settlements, the municipality Krško ranked first with 158
settlements and Trebnje second with 153 settlements. Municipalities
Kobilje, Odranci and Trzin each had one settlement only. 

Ulice  Streets 

Med občinami v Sloveniji je imela več kot 1.000 ulic v letu 2010 le občina
Ljubljana, in sicer  je imela 15 % vseh slovenskih ulic; občina Maribor je
imela 8,7 % vseh slovenskih ulic. Nad 200 ulic je imelo še 5 občin.
Občina z najmanjšim številom ulic (4) je bila občina Sveti Jurij. Največjo
skupino so sestavljale občine z naselji brez uličnega sistema; takih občin
je bilo kar 64. 

 In 2010 Ljubljana was the only municipality in Slovenia with more than
1,000 streets; it comprised 15% of all streets in Slovenia and was far
ahead of Maribor with 8.7% of streets in Slovenia. Only five other
municipalities had more than 200 streets. The lowest number of streets
(4) was registered in the municipality Sveti Jurij. As many as 64
municipalities were composed of settlements with no street systems. 

Karta 1: Povprečna površina naselij, občine, Slovenija, 1. 1. 2011

Ali ste vedeli? 
Povprečna površina naselja v Sloveniji je v letu 

2010 znašala 3,4 km2.

www.stat.si/tema_splosno_upravno.asp
www.stat.si/koledar.asp
www.stat.si/doc/statinf/02-SI-148-1201.pdf
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Beležke
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Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija

Telefon: (01) 241 64 00
Telefaks: (01) 241 53 44
E-naslov: gp.surs gov.si@

Lokacija in informacije za stik

Ljubljana, maj 2012
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