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Čeprav je Slovenija razmeroma majhna država, je razdeljena kar na 12 statističnih regij. Vsaka je samosvoja, skoraj vsaka po čem 
izstopa, v marsičem pa so si tudi podobne. Kako kaže posamezni regiji? 

Za začetek le nekaj zanimivih dejstev, da prebudimo vašo radovednost (vsa se nanašajo na leto 2016): 
- vsak četrti prebivalec Slovenije je živel v osrednjeslovenski statistični regiji;
- polovica delovno aktivnih, živečih v zasavski statistični regiji, je delala zunaj te regije;
- največ prihodov turistov je bilo zabeleženih v gorenjski, največ njihovih prenočitev pa v obalno-kraški statistični regiji;
- najmanj vode je bilo dobavljene gospodinjstvom v zasavski regiji, in sicer dvakrat manj kot gospodinjstvom v gorenjski regiji, ki 

jim je je bilo dobavljene največ.

Vas zanima še več? Vabimo vas, da se zapeljete na slikovito popotovanje po slovenskih regijah. Odkrijte njihove posebnosti in jih 
še bolje spoznajte. 

 Genovefa Ružić
 generalna direktorica

UVODNA BESEDA
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Po številu prebivalcev je bila v 2016 največja 
osrednjeslovenska (okoli 537.900 ali 26 % vseh prebivalcev 
Slovenije), najmanjša pa primorsko-notranjska statistična 
regija (približno 52.600 ali 3 %).
V 2016 se je v Sloveniji rodilo 20.345 živorojenih otrok, od 
tega največ, 5.593, v osrednjeslovenski statistični regiji, 
najmanj, 505, pa v primorsko-notranjski. Stopnja rodnosti 
(povprečno število živorojenih otrok na žensko v rodni dobi) je 
bila v 2016 najvišja v statistični regiji jugovzhodna Slovenija, 
1,81, najnižja pa v pomurski, 1,44. Slovensko povprečje je 
bilo 1,58.

PREBIVALSTVO

Nižjo od povprečne starosti v celotni Sloveniji so imele osrednjeslovenska, jugovzhodna Slovenija ter gorenjska in savinjska regija. 
Najmanjši delež najmlajših prebivalcev (0–14 let) je imela pomurska statistična regija (13 %). Visoke deleže najmlajših (0–14) so 
imele gorenjska, jugovzhodna Slovenija in osrednjeslovenska statistična regija (16 %). Delež najmanj 80 let starih oseb je bil v 2016 
največji v goriški statistični regiji (6 %).

Naravni in selitveni prirast, 2016

Vsak četrti prebivalec Slovenije je 
živel v osrednjeslovenski statistični 
regiji.

Povprečna starost prebivalcev Slovenije v 2016: 42,9 leta.

26 %

Vir: SURS © SURS

30–49 let0–14 let 15–29 let 50–64 let 65–79 let 80 ali 
več let

29 %15 % 16 % 5 %22 % 13 %
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Prebivalci in površina, statistične regije, 2016

Vira: GURS, SURS © SURS
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Najmanjše deleže gospodinjstev, ki so prejemala tovrstno 
pomoč, so imele osrednjeslovenska, posavska in obalno-
kraška statistična regija.  Delež gospodinjstev, ki so težko ali 
zelo težko preživela s svojimi dohodki, je bil največji v koroški 
statistični regiji (skoraj polovica). 
Prebivalci osrednjeslovenske in gorenjske regije so 
zadovoljstvo s svojim življenjem ocenili z najvišjo povprečno 
oceno (7,3 od 10), prebivalci koroške statistične regije pa z 
najnižjo (6,7 od 10).

KAKOVOST ŽIVLJENJA

Delež smrti zaradi bolezni obtočil je bil v 2016 največji  v pomurski in primorsko-notranjski statistični regiji (44 %), delež smrti zaradi 
rakavih obolenj pa v zasavski statistični regiji (37 %).
Bolniška odsotnost zaposlenih moških je bila v 2016 v povprečju najdaljša v koroški (17,9 koledarskega dneva na leto), povprečno 
najkrajša pa v osrednjeslovenski regiji (povprečno 9,7 dneva na koledarsko leto). Bolniška odsotnost zaposlenih žensk je bila v 
povprečju najdaljša v zasavski (23,0 dneva na koledarsko leto), najkrajša pa v gorenjski regiji (15,4 dneva na koledarsko leto).  

Osebe pod pragom tveganja revščine, 2016

Delež gospodinjstev, ki so prejemala 
denarno ali materialno pomoč 
dobrodelnih organizacij, je bil 
največji v zasavski statistični regiji. 

Bolezni obtočil so bile tudi v 2016 vzrok največ smrti v Sloveniji (39,7 %).

Vir: SURS © SURS

novotvorbebolezni obtočil bolezni dihal 

bolezni prebavil 

drugo

zunanji vzroki smrti 

32 % 7 %40 % 10 %5 %6 %

€9 %
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Poraba antidepresivov (N06A), statistične regije, 2016

Vir: NIJZ © SURS
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IZOBRAŽEVANJE

Največ študentov na 1.000 prebivalcev v 2016/2017 je imela 
goriška (41), najmanj  pa obalno-kraška statistična regija 
(31). V vseh regijah je bilo študentk več kot študentov. Največ 
študentk na 100 študentov je bilo v pomurski (152), najmanj 
pa v koroški statistični regiji (121).

Delež prebivalcev z višje- ali visokošolsko izobrazbo je bil najnižji v pomurski statistični regiji (20 %), delež prebivalcev z največ 
osnovnošolsko izobrazbo pa je bil v tej regiji najvišji (22 %). V osrednjeslovenski statistični regiji je imela višje- ali visokošolsko 
izobrazbo več kot tretjina prebivalcev (35 %), slovensko povprečje pa so po odstotku višje- ali visokošolsko izobraženih presegale 
še gorenjska in obalno-kraška statistična regija.  

V osrednjeslovenski statistični regiji 
je študiralo 58 % vseh študentov.

V 2016 imela višje- ali visokošolsko izobrazbo skoraj tretjina prebivalcev 
Slovenije (25–64 let). 

Vir: SURS © SURS

osnovnošolska ali manj srednješolska višješolska, visokošolska

58 %

16 % 56 % 28 %

Diplomanti, 2016
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Študentje iz posamezne regije, ki študirajo v osrednjeslovenski regiji, Slovenija, 2016

Vir: SURS © SURS
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Povprečna mesečna neto plača glede na regijo delovnega 
mesta je bila v 2016 najvišja v osrednjeslovenski (1.118 EUR), 
najnižja pa v primorsko-notranjski statistični regiji (925 EUR). 
Od delovno aktivnih v zasavski statistični regiji jih je v 2016 
delalo zunaj regije svojega prebivališča 50 %, od delovno 
aktivnih v posavski, gorenjski in primorsko-notranjski 
statistični regiji po več kot četrtina, od delovno aktivnih v 
osrednjeslovenski statistični regiji je bilo takih le 9 %. Na delo 
v osrednjeslovensko statistično regijo je v 2016 prihajalo iz 
drugih regij  80.600 delovno aktivnih oseb.

TRG DELA

Stopnja brezposelnosti je bila v 2016 najvišja v obalno-kraški (11,8-odstotna), najnižja pa v gorenjski statistični regiji (6,1-odstotna). 
Stopnja delovne aktivnosti (odstotni delež delovno aktivnih prebivalcev med delovno sposobnimi prebivalci, to je prebivalci, starimi 
15–64 let) je bila najvišja v goriški (68,1 %) in osrednjeslovenski (68,0 %), najnižja pa v zasavski (61,0 %) in pomurski regiji (63,7 %).

Povprečna mesečna neto plača, 2016

Povprečna mesečna neto plača je 
bila najnižja v primorsko-notranjski 
statistični regiji. 

Stopnja brezposelnosti v Sloveniji v 2016: 8-odstotna.

Vir: SURS © SURS

925 EUR
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Medregijski delovni migranti, statistične regije, 2016

Vira: GURS, SURS © SURS
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Vrednost BDP na prebivalca je bila v 2016 najvišja v 
osrednjeslovenski (27.644 EUR), najnižja pa v zasavski 
statistični regiji (10.443 EUR); precej nizke vrednosti 
sta izkazovali še pomurska (13.232 EUR) in primorsko-
notranjska statistična regija (14.412 EUR). Industrija je k 
regionalni bruto dodani vrednosti prispevala največji delež 
v jugovzhodni Sloveniji (50 %) in koroški statistični regiji 
(49 %) ter v posavski statistični regiji (48 %), kmetijstvo pa v 
primorsko-notranjski in pomurski statistični regiji (v vsaki 6 % 
bruto dodane vrednosti).

GOSPODARSTVO

V 2016 je v Sloveniji delovalo skoraj 196.100 podjetij, od tega tretjina v osrednjeslovenski statistični regiji. Podjetja s sedežem v 
osrednjeslovenski statistični regiji so ustvarila 46 % prihodka vseh podjetij v Sloveniji ter 26 % vrednosti celotnega izvoza blaga in 
43 % vrednosti celotnega uvoza blaga. Tako imenovanih hitrorastočih podjetij je bilo 807. V njih je bilo zaposlenih približno 56.200 
oseb, od tega največ (42 %) v osrednjeslovenski, najmanj (1 %) pa v zasavski statistični regiji.

BDP na prebivalca je bil najvišji v 
osrednjeslovenski statistični regiji.

Velika večina hitrorastočih podjetij je v 2016 delovala v štirih statističnih regijah.

Vir: SURS © SURS

osrednjeslovenska podravska savinjska gorenjska druge statistične regije

27.644 EUR
Bruto domači proizvod, 2016

32 % 16 % 12 % 8 % 32 %
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Izvoz in uvoz blaga, statistične regije, 2016

Vir: SURS © SURS
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Na ravni regij je bila po deležu kmetijskih zemljišč prva 
pomurska (81 %), drugi sta bili podravska in obalno-kraška (v 
vsaki približno 70 %), zadnji pa koroška (39 %) in gorenjska 
regija (38 %). Hkrati pa so bili deleži gozdnih zemljišč v prvih 
treh omenjenih regijah najmanjši, v koroški in gorenjski pa 
največja (približno 60 % površine vsake regije). 

KMETIJSTVO

V letu 2016 smo imeli v Sloveniji 69.902 kmetijski gospodarstvi. Največ jih je bilo v podravski in savinjski regiji (v vsaki več kot 
10.000), najmanj pa v primorsko-notranjski in zasavski regiji. Delež kmetijskih zemljišč v uporabi je bil glede na celotno površino 
regije največji v podravski (17 %) in pomurski regiji (14 %). V celotni Sloveniji je bila povprečna površina kmetijskih zemljišč na 
kmetijsko gospodarstvo 6,9 hektarja. 

Povprečni pridelek pšenice in pire, 2016

Delež od celotne površine kmetijskih 
zemljišč v uporabi v Sloveniji je bil 
največji v podravski regiji.

Povprečna velikost kmetijskih gospodarstev se povečuje.

Vir: SURS © SURS

17 %
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Raba kmetijskih zemljišč na kmetijskih gospodarstvih, statistične regije, 2016

Opomba: Seštevek se ne ujema zaradi zaokroževanja.
Vir: SURS © SURS
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Največ turističnih ležišč v nastanitvenih objektih je bilo na 
voljo v gorenjski (približno 28.600) in obalno-kraški statistični 
regiji (približno 26.800). V teh dveh regijah je bilo v 2016 
zabeleženih tudi največ prenočitev turistov: v obalno-kraški 
skoraj 2,4 milijona, v gorenjski nekaj več kot 2,2 milijona. 
Delež prenočitev tujih turistov v primerjavi z domačimi pa je 
bil največji v osrednjeslovenski regiji (94 %).

TURIZEM

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v 2016 zabeleženih 4,3 milijona prihodov turistov in 11,2 milijona prenočitev turistov; od 
tega je bilo 3,0 milijona prihodov tujih turistov in 7,3 milijona njihovih prenočitev. Število prenočitev in prihodov turistov iz leta v leto 
narašča. V 2016 je bilo število prenočitev turistov za 26 %, število prihodov turistov pa za 43 % višje kot v 2010.  

Največ prihodov turistov je bilo 
zabeleženih v gorenjski statistični 
regiji.

V 2016 smo prvič našteli več kot 11 milijonov turističnih prenočitev.

Vir: SURS © SURS

mio. 

22 %Turistične nastanitvene zmogljivosti (ležišča), 2016
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Prenočitve turistov, statistične regije, 2016

Vira: GURS, SURS © SURS
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Največ vode na prebivalca je bilo v 2016 dobavljene 
gospodinjstvom v gorenjski statistični regiji (45 m3), najmanj 
pa gospodinjstvom v zasavski statistični regiji (dvakrat manj 
kot prvim). Največ odpadne vode so pred izpustom iz javne 
kanalizacije prečistili v zasavski statistični regiji (97 %), 
najmanj pa v statistični regiji jugovzhodna Slovenija (31 %).

Med tekočimi izdatki so namenili varstvu okolja največji delež 
v osrednjeslovenski statistični regiji (32 %), drugi največji 
delež pa v podravski statistični regiji (17 %). Od vseh investicij 
v varstvo okolja sta bili v 2016 skoraj dve tretjini namenjeni 
posavski in osrednjeslovenski statistični regiji. 

OKOLJE

Največ komunalnih odpadkov na prebivalca je v 2016 nastalo v obalno-kraški statistični regiji (577 kg ali 101 kg več od slovenskega 
povprečja), najmanj pa v zasavski statistični regiji (329 kg). Največ komunalnih odpadkov so zbrali ločeno v gorenjski (74 %) 
in podravski statistični regiji (71 %). Tretjina vseh odpadkov iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti v Sloveniji je nastala v 
osrednjeslovenski statistični regiji.

Največ vode na prebivalca je bilo 
dobavljene gospodinjstvom 
v gorenjski statistični regiji.

45 m3/prebivalca

V 2016 je bilo v Sloveniji ločeno zbranih 67 % komunalnih odpadkov.

Vir: SURS © SURS

komunalni odpadki

nevarni komunalni odpadki

odpadki iz proizvodnih in storitvenih dejavnostih

nevarni odpadki v proizvodnih in storitvenih dejavnostih

17,7 %

0,1 %

80,1 %

2,1 %

Voda, dobavljena gospodinjstvom, 2016
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Prečiščena odpadna voda, statistične regije, 2016

Vira: SURS, MOP © SURS
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V pomurski statistični regiji je v 2016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najnižjem naravnem prirastu (–3,5 na 
1.000 prebivalcev) in najmanjšem deležu tujih državljanov med prebivalci (1,5 %). Povprečna starost prebivalcev je bila 44,5 leta, 
kar je bilo največ med vsemi statističnimi regijami. Število študentov na 1.000 prebivalcev (33) je bilo v tej regiji nižje od slovenskega 
povprečja; število študentk na 100 študentov pa je bilo tu najvišje (152 študentk na 100 študentov). Stopnja brezposelnosti je bila v 
2016 10,8-odstotna, še višja je bila samo med ženskami, 14,2-odstotna. Povprečna mesečna neto plača v 2016 je bila v tej regiji tretja 
najnižja med regijami (940 EUR). 7 % gospodinjstev v tej regiji je prejemalo materialno ali denarno pomoč dobrodelnih organizacij; 
delež takih gospodinjstev je bil enak v koroški (7 %), še višji pa v zasavski regiji (9 %). 

Prva po številu študentk na 100 študentov 

Vira: GURS, SURS © SURS

POMURSKA

152 134 121 138 131 139
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V pomurski statistični regiji je bilo ustvarjenega 3,8 % nacionalnega BDP-ja. BDP na prebivalca je tukaj znašal 13.232 EUR 
(slovensko povprečje je bilo 19.576 EUR na prebivalca). V regiji je delovalo približno 8.000 podjetij, v njih pa so delale povprečno 
po 4 osebe. Regija je izstopala tudi po številu traktorjev, v 2016 jih je bilo 13 na 100 prebivalcev (slovensko povprečje je bilo 5 na 
100 prebivalcev). V tej statistični regiji je bilo v 2016 na voljo nekaj več kot 7.100 turističnih ležišč, od tega polovica v hotelih in 
podobnih nastanitvah. V tukajšnjih turističnih nastanitvenih objektih je bilo ustvarjenih 9 % vseh turističnih prenočitev, od tega je 
bilo 58 % prenočitev domačih turistov.   

134 134 136 143 143 137

Prebivalci 

Učenci

Dijaki

Študenti

Povprečna mesečna bruto plača (v EUR)

Podjetja

Prihodi turistov 

Prenočitve turistov

Izdana gradbena dovoljenja za 
stanovanjske stavbe

Kmetijska gospodarstva

Prebivalci, stari 0–14 let (v %)

Prebivalci, stari 65 ali več let (v %)

Prebivalci, stari 25–64 let, 
s terciarno izobrazbo (v %)

Stopnja brezposelnosti (%)

Stopnja delovne aktivnosti (%)

Stopnja tveganja revščine (v % oseb)

Regionalni BDP (v EUR/preb.)

Osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev

Povprečna velikost kmetijskega gospodarstva (v ha)

Nastali komunalni odpadki (v kg/preb.)

115.818

8.844

3.725

3.795

1.412

7.983

293.050

966.884

216 

7.914

13,2

20,3

20,1 

10,8

49,8

14,9

13.232

524

8,7

431

Osebna izkaznica regije
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V podravski statistični regiji je v 2016 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je bil v tej regiji drugi 
najnižji (13,6 %); nižji je bil samo še v pomurski statistični regiji. Število prebivalcev te regije se je v 2016 glede na prejšnje leto 
nekoliko zmanjšalo: naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –1,4, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa –0,1. Delež otrok, 
rojenih neporočenim materam, je bil v 2016 tukaj eden višjih (68 %). Tudi odstotek umrlih pred 65. letom je bil tukaj tretji najvišji 
v Sloveniji (19,6 %). Delež višješolsko in visokošolsko izobraženih prebivalcev (25–64 let) je bil v tej regiji nižji od slovenskega 
povprečja, znašal je 25 %; med študenti iz te regije je bil delež tistih, ki so študirali v osrednjeslovenski statistični regiji, najmanjši 
(21 %). Stopnja brezposelnosti v tej regiji (9,0 %) je bila višja od slovenskega povprečja (8,0 %).

PODRAVSKA

Prva med regijami po deležu kmetijskih zemljišč v uporabi

Vira: GURS, SURS © SURS

pomurska podravska savinjskakoroška

zasavska

2,1 % 13,3 %14,3 % 16,6 % 4,5 %
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Ta regija je ustvarila 12,8 % nacionalnega BDP, tukajšnji BDP na prebivalca pa je bil peti najnižji v Sloveniji. V  2016 je tukaj delovalo 
nekaj več kot 26.100 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,5 osebe. V 2016 je bilo tukaj dokončanih 516 stanovanj, od tega 
je bilo skoraj 80 % novogradenj. V 2016 so tukaj našteli 579.800 turističnih prenočitev, od tega je bilo približno dve tretjini prenočitev 
tujih turistov (od teh so jih 13 % ustvarili nemški turisti). V 2016 je tukaj nastalo 469 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno 
so zbrali 71 % teh odpadkov. Po številu obsojenih na 1.000 prebivalcev je bila ta regija tretja (3,9 osebe). V 2016 je bilo tukaj 10.990 
kmetijskih gospodarstev; povprečna površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila tukaj peta največja 
(7,2 ha). 
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V koroški statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Od otrok, rojenih v 2016, se jih je 72 % rodilo neporočenim 
materam, kar je bil najvišji delež med regijami. Povprečna starost mater ob rojstvu prvega otroka je bila tukaj najnižja: 27,9 leta. 
Delež prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bil tukaj tretji najnižji (23 %). Število študentov na 1.000 
prebivalcev (38) je bilo približno enako slovenskemu povprečju. Stopnja brezposelnosti v tej regiji (7,4 %) je bila nekoliko nižja od 
slovenskega povprečja (8,0 %). Zelo velika pa je bila razlika v stopnji brezposelnosti med spoloma: med moškimi je bila 5,2-odstotna, 
med ženskami 9,9-odstotna. Tukajšnji prebivalci so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno najnižjimi ocenami (6,7 od 
10). 

KOROŠKA

Izstopala po najnižji povprečni starosti matere ob rojstvu prvega otroka 

Vira: GURS, SURS © SURS
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Koroška statistična regija je v 2016 ustvarila 2,8 % nacionalnega BDP-ja. Tukajšnji BDP na prebivalca je bil četrti najnižji med 
regijami (15.781 EUR/prebivalca). Gre za turistično manj izrazito statistično regijo. V 2016 je bil tukaj ustvarjen le 1 % vseh turističnih 
prenočitev v Sloveniji; manjša deleža turističnih prenočitev sta ustvarili le zasavska in primorsko-notranjska statistična regija. Od 
tujih turistov so v tej regiji ustvarili največ prenočitev hrvaški turisti. Povprečna velikost tukajšnjih kmetijskih gospodarstev je bila v 
2016 7,5 ha. V 2016 je tukaj nastalo 381 kg komunalnih odpadkov na prebivalca. Odpadne vode so tukaj pred izpustom iz javne 
kanalizacije prečistili 83 %. 
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Tretja po deležu tekočih izdatkov za varstvo okolja 

pomurska

jugovzhodna 
Slovenija

podravska koroška savinjskazasavska

posavska

V savinjski statistični regiji je v 2016 živelo 12 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najnižjem deležu nad 80 let starih 
prebivalcev (4,6 %) in tudi povprečna starost prebivalcev te regije je bila ena najnižjih (42,7 leta). Naravni in selitveni prirast sta 
bila pozitivna; skupni prirast je tako znašal 1,7 in je bil tretji najvišji med regijami. Višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je imelo 
24 % prebivalcev (25–64 let), kar je manj od slovenskega povprečja (28 %). Stopnja brezposelnosti v regiji (9,3 %) je bila nekoliko 
višja od slovenskega povprečja (8,0 %). Povprečna mesečna neto plača je bila za skoraj 76 EUR nižja od slovenskega povprečja; 
znašala je 954 EUR. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj med slovenskimi regijami tretja najvišja (15,0 %). 

SAVINJSKA

primorsko-
notranjska
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Ta regija je ustvarila več kot 11 % nacionalnega BDP (in se s tem podatkom uvrstila na 3. mesto med statističnimi regijami).  
45 % regionalne bruto dodane vrednosti je bilo ustvarjene v dejavnosti industrija. V tej statistični regiji je bilo turistom na voljo skoraj 
14.200 ležišč. V 2016 je bilo tukaj ustvarjenih nekaj manj kot 1,5 milijona turističnih prenočitev (po vrednosti tega podatka je bila 
četrta med preostalimi regijami); 52 % turističnih prenočitev so ustvarili domači turisti. Od celotne količine odpadne vode so je pred 
izpustom iz javne kanalizacije prečistili 81 %. Iz javnega vodovoda je bilo vsakemu gospodinjstvu v tej regiji dobavljenih 
41,5 m3 vode, kar je to regijo uvrstilo na četrto mesto po količini dobavljene vode med regijami. Po povprečni površini  kmetijskih 
zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo je bila s 6,2 ha med regijami sedma. 
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V zasavski statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je znašal 14 %, delež 80 ali 
več let starih prebivalcev pa 5 %. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev je bil negativen (–0,7), prav tako selitveni prirast na 1.000 
prebivalcev (–1,4). Prebivalci te regije so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili s povprečno oceno 7,0 od 10. Od oseb, ki so v 2016 
v tej regiji umrle, jih je  20 % umrlo pred 65. letom. Delež otrok, vključenih v vrtce, je bil tukaj eden najmanjših (75 % otrok ustrezne 
starosti). Stopnja brezposelnosti je bila tukaj druga najvišja med regijami (10,8 %). Odstotek delovno aktivnih, ki so odhajali na delo 
v drugo regijo, je bil v tej regiji najvišji (50 %).

ZASAVSKA

Izstopala po najmanjši količini vode, dobavljene gospodinjstvom iz javnega vodovoda
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BDP na prebivalca je bil v tej regiji najnižji (10.443 EUR). V tej regiji je delovalo malo več kot 3.900 podjetij, povprečni prihodek 
podjetja na osebo, ki je delala v njem, je bil tukaj najnižji med regijami (71.600 EUR). Število osebnih avtomobilov na 1.000 
prebivalcev je bilo prav tako najnižje (491), povprečna starost avtomobilov pa je bila 10 let. Regija ni bila izrazito turistična; 
zabeleženih je bilo nekaj več kot 5.200 prenočitev tujih in več kot 2.500 prenočitev domačih turistov. V tej regiji je v 2016 nastalo 
najmanj komunalnih odpadkov v Sloveniji (329 kg na prebivalca); 60 % komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno, kar je bilo 
nekoliko manj od državnega povprečja (67 %). Prečistili pa so največji delež odpadne vode, preden je bila ta izpuščena iz javne 
kanalizacije (97 %). 
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POSAVSKA

V posavski statistični regiji so v 2016 živeli 4 % prebivalcev Slovenije. Število prebivalcev v tej regiji je glede na prejšnje leto upadlo: 
naravni prirast na 1.000 prebivalcev je znašal –1,8, selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa –0,4. Število študentov na 1.000 
prebivalcev (37) je bilo približno enako slovenskemu povprečju (39). Pod pragom tveganja revščine je živelo 17,3 % tukajšnjih 
prebivalcev, resno materialno prikrajšanih pa je bilo 4,4 %. Približno tretjina delovno aktivnih prebivalcev te regije je v 2016 delala 
v drugi regiji. Povprečna mesečna neto plača v tej regiji je bila za približno 54 EUR nižja od slovenskega povprečja; znašala je 
976 EUR.

Izstopala po najvišji stopnji tveganja revščine

Vira: GURS, SURS © SURS
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BDP na prebivalca te regije je znašal 16.202 EUR. Kar petina gospodinjstev te regije je izrazila, da ima težave z onesnaženostjo 
okolja. V tej regiji je bil delež prebivalcev, ki so živeli v prenaseljenih stanovanjih, najnižji (9 %). V 2016 so tukaj našteli skoraj 
661.400 turističnih prenočitev, kar je bilo nekaj manj kot 6 % vseh turističnih prenočitev v državi. Osebni avtomobili tukajšnjih 
prebivalcev so po povprečni starosti (10,8 leta) spadali med starejše. Tukajšnje kmetijsko gospodarstvo je bilo v 2016 veliko 
povprečno 5,7 ha, kar je to regijo uvrstilo na predzadnje mesto (pred obalno-kraško).  V 2016 je v tej regiji nastalo 442 kg komunalnih 
odpadkov na prebivalca; ločeno so zbrali 61 % teh odpadkov. Tukajšnjim gospodinjstvom se je dobavilo iz javnega vodovoda 
24,6 m3 vode na prebivalca; s tem podatkom se je regija uvrstila na drugo mesto po najnižji količini dobavljene vode na prebivalca 
v posamezni regiji (za zasavsko regijo). 
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V tej statistični regiji je v 2016 živelo 7 % prebivalcev Slovenije. Delež 0–14 let starih prebivalcev je bil tukaj eden najvišjih 
(15,8 %) in enak deležema najmlajših prebivalcev v gorenjski in osrednjeslovenski regiji. V tej regiji se je rodilo največ otrok na 
1.000 prebivalcev (11,1), povprečna starost matere ob prvem porodu (28,4 leta) pa je bila ena najnižjih med regijami. Tukaj je bilo 
obsojenih največ oseb na 1.000 prebivalcev (5,4). V regiji je bilo 38 študentov na 1.000 prebivalcev; 67 % teh študentov je študiralo 
v osrednjeslovenski statistični regiji. Stopnja brezposelnosti (8,1 %) je bila tukaj nekoliko višja od povprečja v Sloveniji (8,0 %).  

JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Prva po številu živorojenih na 1.000 prebivalcev

Vira: GURS, SURS © SURS
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Povprečna mesečna neto plača zaposlenih v jugovzhodni Sloveniji (1.036 EUR) je bila v 2016 poleg povprečne mesečne plače 
zaposlenih v osrednjeslovenski regiji edina, ki je bila višja od slovenskega povprečja. Skoraj četrtina delovno aktivnih prebivalcev 
je delala zunaj regije svojega prebivališča, največ jih je odhajalo na delo v osrednjeslovensko statistično regijo.  BDP na prebivalca 
je bil tretji najvišji v Sloveniji (18.604 EUR); največji delež regionalne bruto dodane vrednosti je ustvarila industrija (50 %). Delež 
gospodinjstev, ki so živela v slabih stanovanjskih razmerah, je bil tretji najnižji med regijami (21 %). V 2016 so v tej regiji našteli 
nekaj več kot 400.700 prenočitev turistov; po deležu prenočitev tujih turistov (38 %) se je ta regija uvrstila na zadnje mesto. V tej 
regiji sta nastala povprečno 402 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; 60 % so jih zbrali ločeno. Delež odpadne vode, ki je bila 
pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena, je bil v tej regiji najmanjši (31 %). 
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V osrednjeslovenski statistični regiji je v 2016 živela četrtina prebivalcev Slovenije (26 %). Povprečna starost prebivalcev je bila 
tukaj najnižja (41,5 leta). Gostota prebivalstva je bila tukaj največja (231 prebivalcev/km2). Povprečna starost matere ob rojstvu 
prvega otroka je bila tukaj najvišja (30,1 leta). 8 od 10 otrok, starih 1–5 let, je bilo vključenih v vrtce. Po deležu prebivalcev (25–64 
let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (bilo jih je več kot tretjino) je bila ta regija prva med preostalimi. Prebivalci te regije 
so poleg prebivalcev gorenjske regije ocenili zadovoljstvo s svojim življenjem z najvišjo povprečno oceno (7,3 od 10). Stopnja 
brezposelnosti (6,5 %) je bila tukaj nižja od slovenskega povprečja. Velika večina delovno aktivnih prebivalcev te regije je tudi delala 
v tej regiji (91 %). Po višini povprečne mesečne neto plače zaposlenih v tej regiji je bila ta regija prva od dvanajstih (1.118 EUR). 

OSREDNJESLOVENSKA
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Izstopala po najnižji povprečni starosti prebivalstva 
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Osrednjeslovenska statistična regija je ustvarila skoraj 37 % nacionalnega BDP oz. več kot 27.600 EUR na prebivalca. Ta regija je 
bila prva po številu podjetij (tukaj je bila tretjina vseh podjetij v Sloveniji) in tudi delež hitrorastočih podjetij je bil tukaj največji (32 %; v 
njih je delalo skoraj 23.600 oseb). Prebivalci te regije so vozili povprečno najmlajše osebne avtomobile (9,3 leta). Število prenočitev 
turistov sicer v tej regiji ni bilo najvišje, bilo pa je med njimi največ prenočitev tujih gostov, 94 %.
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V gorenjski statistični regiji je v 2016 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 
0–14 let (15,8 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (1,6 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen 
(–1,8 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (29 %) je bila med preostalimi regijami 
druga. Stopnja brezposelnosti je bila v 2016 v tej regiji najnižja (6,1 %). Povprečna mesečna neto plača je bila malo pod slovenskim 
povprečjem (1.025 EUR).   Prebivalci te regije so bili v 2016 med najbolj zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so ocenili 
z oceno 7,3 (od 10). 

GORENJSKA

Prva po deležu turističnih ležišč

Vira: GURS, SURS © SURS
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V regiji je delovalo skoraj 19.500 podjetij, v njih je delalo skoraj 71.400 oseb. Hitrorastočih  podjetij je bilo 67 ali 8 % med vsemi 
hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. Tukajšnji BDP na prebivalca je v 2016 znašal 17.269 EUR, kar je bilo manj od slovenskega 
povprečja. Ta regija je bila v 2016 prva po številu turističnih ležišč (bilo jih je več kot 28.600 ali 22 % vseh v Sloveniji). V 
tem letu so tukaj našteli več kot 2,2 milijona turističnih prenočitev. V gorenjski regiji je bilo največ prenočitev tujih turistov 
(24 %). V tej regiji so v 2016 prispevali skoraj 8 % investicij v varstvo okolja. Ta regija je bila prva tudi po deležu ločeno zbranih 
komunalnih odpadkov (74 %). Prva je bila tudi po količini vode, dobavljeni gospodinjstvom iz javnega vodovoda, (45 m3 na 
prebivalca). 
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V primorsko-notranjski statistični regiji so v 2016 živeli 3 % prebivalcev Slovenije. Ta regija ni  izstopala le po najmanjšem deležu 
prebivalcev, temveč tudi po najmanjši gostoti naseljenosti: na 1 km2 je živelo povprečno 36 oseb. Naravni prirast na 1.000 prebivalcev 
je bil negativen (–1,0), selitveni prirast na 1.000 prebivalcev pa pozitiven (2,1). Delež otrok, rojenih neporočenim materam, je bil 
tukaj najnižji (manj kot polovica). Stopnja tveganja revščine je bila tukaj druga najnižja med vsemi regijami; pod pragom tveganja 
revščine je živelo 9,5 % oseb. V tej regiji je bil v 2016 eden najnižjih tudi delež oseb, umrlih pred 65. letom starosti (17,2 %). Četrtina 
prebivalcev te regije (25–64 let) je v 2016 imela terciarno izobrazbo. Na 1.000 prebivalcev je bilo 36 študentov, kar je nekoliko manj 
od slovenskega povprečja. 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA

Druga po stopnji delovne aktivnosti

Vira: GURS, SURS © SURS

49,8 % 50,9 % 52,4 % 50,6 % 48,1 % 52,0 %

Regije v številkahwww.stat.si 41

38 % delovno aktivnih prebivalcev te regije je delalo v kateri od drugih regij, velika večina v osrednjeslovenski statistični regiji.  
Povprečna mesečna neto plača tukaj zaposlenih pa je bila najnižja (925 EUR). Bruto dodana vrednost v kmetijskih dejavnostih 
je bila največja med vsemi regijami (6,4 %). Od celotne količine odpadne vode so je pred izpustom iz javne kanalizacije prečistili 
83 %. V 2016 je nastalo 450 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; 70 % komunalnih odpadkov je bilo zbranih ločeno. Po številu 
osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev je bila ta regija druga (569), po njihovi povprečni starosti pa tretja med preostalimi 
regijami (10,6 leta). 85 % prenočitev turistov v tej regiji so ustvarili tuji turisti, predvsem turisti iz Italije. 
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V goriški statistični regiji je v 2016 živelo 6 % prebivalcev Slovenije. Bila je edina regija, v kateri je bilo število moških približno enako 
številu žensk. Regija je bila prva po deležu 80 ali več let starih prebivalcev (6 %). Naravni in selitveni prirast sta bila negativna; 
skupno se je število prebivalcev v 2016 glede na 2015 zmanjšalo za 265. Na 1.000 prebivalcev je bilo 41 študentov, kar je bilo 
največ med vsemi regijami. Stopnja brezposelnosti v tej regiji je bila nižja od slovenskega povprečja (7,1 %). Zunaj regije svojega 
prebivališča je delalo 15 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar ni veliko, saj je nižjo vrednost tega kazalnika imela le še 
osrednjeslovenska statistična regija (9 %). 

GORIŠKA

Prva po številu osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev

Vira: GURS, SURS © SURS
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V 2016 je bila ta regija četrta po deležu dokončanih stanovanj (48 %). Tukaj so v 2016 našteli nekaj več kot 773.200 prenočitev 
turistov; 78 % so jih ustvarili tuji turisti, med temi pa največ italijanski turisti. V 2016 je tukaj nastalo je 514 kg odpadkov na 
prebivalca, kar je bilo 38 kg več od slovenskega povprečja; ločeno zbranih je bilo 64 % komunalnih odpadkov. Gospodinjstvom v tej 
regiji je bilo dobavljene iz javnega vodovoda 40,2 m3 vode na prebivalca. Po deležu odpadne vode, ki je bila pred izpustom iz javne 
kanalizacije prečiščena (ta je znašal 67 %), je bila ta regija med zadnjimi. Po številu avtomobilov na 1.000 prebivalcev (589) pa je 
bila prva; prva je bila tudi po njihovi najvišji povprečni starosti (11,1 leta).
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V obalno-kraški statistični regiji je v 2016 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov 
med prebivalci (9,7 %) in po najvišjem številu odseljenih v tujino (10 na 1.000 prebivalcev). Povprečna starost žensk ob rojstvu 
prvega otroka je bila v tej regiji 29,9 leta, torej 0,5 leta nad slovenskim povprečjem. Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko 
ali visokošolsko izobrazbo je bila ta regija v 2016 na tretjem mestu (28 %). Po številu dijakov (30 na 1.000 prebivalcev) in številu 
študentov (31 na 1.000 prebivalcev) je bila med preostalimi regijami na zadnjem mestu. Stopnja brezposelnosti je bila nekoliko višja 
od slovenskega povprečja (11,8 %). Povprečna mesečna neto plača tukaj zaposlenih je bila od slovenskega povprečja za približno 
15 EUR nižja (1.015 EUR). 

OBALNO-KRAŠKA

Prva po deležu prenočitev turistov

Vira: GURS, SURS © SURS
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BDP na prebivalca je bil drugi najvišji v Sloveniji (19.928 EUR); višji je bil le še v osrednjeslovenski statistični regiji. V regiji je 
delovalo 13.855 podjetij, povprečno je v njih delalo 3,1 osebe, kar je najmanj v Sloveniji. Obalno-kraška regija je izrazito turistična. 
V 2016 so tam našteli skoraj 2,4 milijona turističnih prenočitev (41 % domačih, 59 % tujih), kar je največ med vsemi statističnimi 
regijami. Med prenočitvami tujih turistov je bilo največ prenočitev italijanskih turistov (21 %). V tej regiji je v 2016 nastalo največ 
komunalnih odpadkov na prebivalca (577 kg); 57 % je bilo zbranih ločeno (slovensko povprečje: 67 %). Skoraj vsa odpadna voda 
(95 %) je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena. Regija je prispevala 2,4 % vrednosti vseh investicij v varstvo okolja.
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bruto domači proizvod
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Geodetska uprava Republike Slovenije
Ministrstvo za okolje in prostor
Nacionalni inštitut za javno zdravje
Statistični urad Republike Slovenije

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