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Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev v 2017 za 1,1 % višja kot v 2016
Računi izdatkov za varstvo okolja, Slovenija, 2017

Skupna proizvodnja okoljevarstvenih storitev je bila v letu 2017 na letni ravni višja za 1,1 %, skupni
izdatki za varstvo okolja pa za 10,7 %.
Skupna vrednost proizvodnje okoljevarstvenih storitev se je v letu 2017 glede na leto 2016 zvišala
Celotna proizvodnja (tržna in netržna proizvodnja) okoljevarstvenih storitev je v letu 2017 znašala 472,2
milijona EUR, to je za 1,1 % več kot v letu 2016.
Proizvodnja okoljevarstvenih storitev pri specializiranih proizvajalcih je v letu 2017 znašala 198,3 milijona
EUR ali 4,2 % več kot v letu 2016, vrednost proizvodnje teh storitev pri pomožnih proizvajalcih pa je bila v
letu 2017 glede na leto 2016 nižja za 2,5 %; znašala je 191,8 milijona EUR. Vrednost proizvodnje
okoljevarstvenih storitev države se je v letu 2017 glede na prejšnje leto zvišala za 2,5 % in je znašala 82,1
milijona EUR.
Skupni izdatki za varstvo okolja v letu 2017 za 10,7 % višji kot v letu 2016
Skupni izdatki za varstvo okolja (izdatki države ter specializiranih in pomožnih proizvajalcev okoljevarstvenih
storitev) so v letu 2017 znašali 482,1 milijona EUR ali za 10,7 % več kot v letu 2016.
Specializirani proizvajalci okoljevarstvenih storitev so v letu 2017 porabili za varstvo okolja 78 milijonov EUR
ali za 15,3 % manj kot v letu 2016, pomožni proizvajalci teh storitev pa 252,8 milijona EUR ali za 66,1 % več
kot v prejšnjem letu. Izdatki države za varstvo okolja so v letu 2017 znašali 151,3 milijona EUR ali za 20,9 %
manj kot v letu 2016.
Skupni izdatki za varstvo okolja so v letu 2017, kot tudi v letu 2016, predstavljali 1,1 % bruto domačega
proizvoda (BDP).
Proizvodnja okoljevarstvenih storitev, Slovenija

Vir: SURS

Objavljeno na: http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=8454, natisnjeno 15. 8. 2020.
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Izdatki za varstvo okolja, Slovenija

Skupaj

2016 2017

2017
2016

EUR (mio.)

indeks

435,5 482,1
78,0

84,7

pomožni proizvajalci

152,2 252,8

166,1

država

191,2 151,3

79,1

specializirani proizvajalci

92,0

110,7

Vir: SURS

Podrobni podatki
Podrobni podatki in časovne vrste podatkov so vam na voljo na podatkovnem portalu SI-STAT; ta vam
omogoča, da podatke pregledujete na zelo enostaven način in si jih tudi izpišete v različnih formatih.
Registrirani uporabniki si tabele lahko shranite za poznejši pregled; lahko se tudi naročite na samodejno
obveščanje o posodobitvah podatkov.
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