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UVODNIK

Spoštovani, 

pred vami je poročilo o poslovanju kmetijskih in živilskih podjetij v letu 2020. Letošnje poročilo je 
nadgrajeno in razširjeno, kajti vključuje tudi sektorski pregled poslovanja in primerjavo poslovanja s 
preteklim letom. Poslovanje kmetijskih in živilskih podjetij je dobro že vrsto let in tudi v letu 2020 je 
bilo ne glede na vse izzive in prepreke. 

Leta 2020 je letna poročila oddalo 291 kmetijskih podjetij s 1.877 zaposlenimi, 76 milijoni € dodane 
vrednosti in 209 milijoni € čistih prihodkov od prodaje. Večina kazalnikov uspešnosti je bila višja kot 
preteklo leto, razen dobička, ki se je prepolovil. 772 živilskih podjetij, ki so oddala letno poročilo, je 
skupaj zaposlovalo 14.486 ljudi, ustvarilo 623 milijonov € dodane vrednosti in 2,2 milijardi € čistih 
prihodkov od prodaje. Njihov skupni dobiček, ki je bil za 12 % nižji od leta 2019, je znašal 112 
milijonov €.%. Zadolženost podjetij, merjena s kazalcem neto finančni dolg na EBITDA, je v letu 
2020 za kmetijska podjetja znašala 4,2-kratnik EBITDA, za živilska podjetja 2-kratnik EBITDA.

Podatki o poslovanju so spodbudni, vsaj za pretežen del panoge, kar kaže na to, da je sektor močan 
in odporen in sposoben preskrbeti trg z varno in dostopno hrano. To pa še zdaleč ne pomeni, da je 
veriga trdna in povezana. Še naprej si moramo prizadevati za korektno sodelovanje, enakomerno 
razporeditev plačil znotraj verige, stremeti pa moramo predvsem k podpisu dolgoročnih pogodb o 
sodelovanju. Zgolj z medsebojnim sodelovanjem bomo ohranjali in izboljševali ekonomski položaj 
tako družinskih kmetij, kmetijskih podjetij in živilskopredelovalne industrije ter nenazadnje zadostili 
potrebam in zahtevam sodobnega potrošnika.  

Zadovoljen potrošnik je naše vodilo in cilj, vendar ga v zadnjem času vse težje dosegamo. Povišanje 
cene surovin, energentov, embalaže in stroškov dela so povzročile dvig cene živil tako doma kot v 
tujini, kar potrošniki žal že močno občutijo.   

Povišanje cen žit in oljnic ležijo predvsem v ekstremnih vremenskih pojavih, ko so nevihte, toča, 
poplave in suša. Menimo, da so poleg teh tudi drugi vzroki, ki jih je težko prepoznati. Pa vendarle 
je treba povedati, da postajajo agroživilski sistemi izredno zanimivi za vlagatelje in včasih tudi 
za špekulante s surovinami. Spremembe so postale naša nova realnost, zato moramo nameniti 
sredstva v tehnološki razvoj – v pametno in odporno kmetijstvo in živilstvo. Verjamemo, da bodo 
pripravljavci strateškega načrta Skupne kmetijske politike prisluhnili in namenili prepotrebna 
sredstva za tehnološki razvoj verige preskrbe s hrano. Poglavitni cilj Skupne kmetijske politike je 
namreč oskrba prebivalcev z varno in dostopno hrano. 

V upanju na uspešno poslovanje v prihodnje, vas vabimo k podrobnejšemu pregledu podatkov.

mag. Janez Rebec, predsednik UO GZS-ZKŽP

dr. Tatjana Zagorc, direktorica GZS-ZKŽP 
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SKD A01 - Kmetijska proizvodnja in 
lov ter z njima povezane storitve

SKD A01.1 - Pridelovanje netrajnih 
rastlin

SKD A01.2 - Gojenje trajnih nasadov

SKD A01.4 - Živinoreja

SKD A01.5 - Mešano kmetijstvo

SKD A01.6 - Storitve za kmetijsko 
proizvodnjo, priprava pridelkov

SKD A01.3 - Razmnoževanje rastlin

SKD A01.7 - Lovstvo



Poslovanje 
kmetijskih 

podjetij 



Osebna izkaznica 
kmetijskih 
podjetij
(A01.1 - A01.6)
v primerjavi z letom 2019

Število 
zaposlenih 1.877

Dodana 
vrednost 76 mio €

Število 
podjetij 291

MESEČNA 
BRUTO PLAČA 

-1 %

-2,2 %

+3,6 %10



Dodana vrednost 
na zaposlenega 40.611

Čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 27 mio €

MESEČNA 
BRUTO PLAČA 1.461 €

Neto čisti 
dobiček 4,2 mio € 

Čisti prihodki od 
prodaje 209 mio €

+2,5 %

+5,9 %

+5,4 %

-47,7 %

+2,8 %
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10 NAJVEČJIH 
kmetijskih 
podjetij 

Po številu zaposlenih
1. Panvita Agromerkur d.o.o.

2. Puklavec Family Wines d.o.o.

3. Radgonske gorice d.o.o.

4. Evrosad d.o.o.

5. Panvita d.d.

6. Kobilarna Lipica d.o.o.

7. Paradajz d.o.o.

8. PP – Agro d.o.o.

9. Mirosan d.o.o.

10. Meja Šentjur d.d.

Po čistih prihodkih 
od prodaje 
1. RWA Slovenija d.o.o.

2. Panvita Agromerkur d.o.o.

3. Farme Ihan – KPM d.o.o.

4. PP – Agro d.o.o.

5. Paradajz d.o.o.

6. Evrosad d.o.o.

7. Meja Šentjur d.d.

8. Puklavec Family Wines d.o.o.

9. Radgonske gorice d.o.o.

10. Panvita prašičereja d.o.o.
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Po dodani vrednosti
1.  PP – Agro d.o.o.

2.  Panvita Agromerkur d.o.o.

3.  Radgonske gorice d.o.o.

4.  Paradajz d.o.o.

5.  Panvita d.d.

6.  Evrosad d.o.o.

7.  Farme Ihan – KPM d.o.o.

8.  Meja Šentjur d.d.

9.  KG Lendava d.d.

10.  Mirosan d.o.o.

Po čistih prihodkih  
od prodaje na tujih trgih 
1.  RWA Slovenija d.o.o.

2.  Puklavec Family Wines d.o.o.

3.  Zeleni hit d.o.o.

4.  Amoz d.o.o.

5.  I & J Trta d.o.o.

6.  Evrosad d.o.o.

7.  Paradajz d.o.o.

8.  Hannah Biz d.o.o.

9.  KG Lendava d.d.

10.  Jeruzalem Ormož SAT d.o.o.

13



Značilnosti kmetijskih 
podjetij glede na velikost

Število kmetijskih podjetij se je v zadnjih letih znižalo za 4 %. 
V letu 2020 je letna poročila oddalo 291 podjetij. Med njimi je 
bilo največ podjetij mikro velikosti (85 %), ki pa h kazalnikom 
uspešnosti poslovanja dejavnosti (k deležu zaposlenih, čistim 
prihodkom od prodaje in dodani vrednosti) prispevajo zgolj 
med 9 in 13 %. Po omenjenih kazalnikih so najuspešnejša 
srednja podjetja, ki predstavljajo 3 % vseh kmetijskih podjetij. 

Število podjetij v kmetijstvu 
v zadnjih petih letih

2016 2017 2018 2019 2020

304

295 297
294

291
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Delež 
zaposlenih

DELEŽ PODJETIJ 
PO VELIKOSTI

Čisti prihodki 
od prodaje

Čisti prihodki 
od prodaje na 

tujih trgih Dodana vrednost

11 %

13 %

35 % 35 %

10 %

9 %

10 %

85 %

7 %

44 % 45 %

9 %

10 %

1 %

 Mikro podjetja

 Majhna podjetja

 Srednja podjetja

 Velika podjetja

3 %

39 %

51%

1 %

37 %

43 %
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Število družb

247
Število zaposlenih

250

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

2,6 mio €

Mesečna bruto plača na 
zaposlenega

1.175

Dodana vrednost na zaposlenega

28.850 €
mikro

21,6 mio €
Čisti prihodki od prodaje

7,2 mio €
Dodana vrednost

Število družb

33
Število zaposlenih

662

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

10,4 mio €

Mesečna bruto plača na 
zaposlenega

1.470

Dodana vrednost na zaposlenega

43.009 €
majhna

73,7 mio € 
Čisti prihodki od prodaje

28,5 mio €
Dodana vrednost

poudarki poslovanja po 
velikostni strukturi

16



Število družb

9
Število zaposlenih

834

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

13,5 mio €

Mesečna bruto plača na 
zaposlenega

1.490

Dodana vrednost na zaposlenega

39.263 €
srednja

94,6 mio € 
Čisti prihodki od prodaje

32,7 mio €
Dodana vrednost

Število družb

2
Število zaposlenih

132

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

83.116 €

Mesečna bruto plača na 
zaposlenega

1.777

Dodana vrednost na zaposlenega

59.332 €
velika

19,2 mio € 
Čisti prihodki od prodaje

7,8 mio €
Dodana vrednost
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Mesečna bruto plača na zaposlenega (€)

Dodana vrednost na zaposlenega (€)

1.470 1.490

1.175

1.777
Povprečje 
slovenskih 

gospodarskih 
družb
1.774

28.850

43.009 39.263

Povprečje 
slovenskih 

gospodarskih 
družb
47.161

59.332

 Mikro podjetja

 Majhna podjetja

 Srednja podjetja

 Velika podjetja
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Grafa na levi prikazujeta dodano vrednost na zaposlenega in 
mesečno bruto plačo v kmetijskih podjetjih glede na njihovo velikost 
in glede na povprečje vseh gospodarskih družb v Sloveniji. Vidimo, 
da velika kmetijska podjetja, to je zgolj 1 % vseh, krepko presegajo 
državno povprečje po produktivnosti izraženi v dodani vrednosti 
na zaposlenega, za las pa presegajo tudi povprečne mesečne bruto 
plače v slovenskem gospodarstvu.
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Kmetijska podjetja 
kot zaposlovalci

Število zaposlenih v 
kmetijskih podjetjih

Delež zaposlenih v podjetjih 
iz dejavnosti A01, A02 in A03

2016 2017 2018 2019 2020

1.735
1.807 1.790

1.919
1.877    

Ribištvo in gojenje 
vodnih organizmov 

(A03)

Gozdarstvo 
(A02)

Kmetijstvo in lov 
ter z njima povezane storitve

(A01)

22 %
36 %

42 %

Število zaposlenih se je v kmetijskih 
podjetij v zadnjih petih letih povečalo za 
8 %. Največ jih je zaposlenih v dejavnosti 
Gojenje trajnih nasadov, Pridelovanje 
netrajnih rastlin in Živinoreja. Če 
primerjamo kmetijska podjetja s podjetji 
iz dejavnosti Gozdarstvo ter Ribištvo in 
gojenje vodnih organizmov, ugotovimo, 
da je največ zaposlenih v dejavnosti 
Gozdarstvo, najmanj pa v dejavnosti 
Ribištvo in gojenje vodnih organizmov.
Enaka razporeditev dejavnosti velja tudi za 
dodano vrednost na zaposlenega.
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dodana vrednost na zaposlenega
v podjetjih iz dejavnosti A01, A02 in A03

delež zaposlenih v dejavnosti kmetijstva

25.046

48.078
40.568

Ribištvo in 
gojenje vodnih 

organizmov

(A03)

Gozdarstvo

(A02)

Kmetijstvo in lov 
ter z njima povezane 

storitve

(A01)

Pridelovanje netrajnih rastlin

Gojenje trajnih nasadov 1 %

4 %

6 %

24 %29 %

36 %
Razmnoževanje rastlin

Mešano kmetijstvo

Živinoreja

Storitve za kmetijsko proizvodnjo, priprava pridelkov
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Dodana vrednost na zaposlenega v kmetijskih podjetjih

26.002 € 30.669 € 36.878 € 40.094 €
51.273 €

68.104 €

Mešano 
kmetijstvo

Pridelovanje 
netrajnih rastlin

ŽivinorejaGojenje trajnih 
nasadov

Razmnoževanje 
rastlin

Storitve za 
kmetijsko 

proizvodnjo, 
priprava pridelkov

Mesečna bruto plača na zaposlenega

1.177 € 1.330 € 1.365 € 1.377 € 1.477 € 1.560 €

Pridelovanje 
netrajnih rastlin

Gojenje trajnih 
nasadov

Razmnoževanje 
rastlin

Mešano 
kmetijstvo

ŽivinorejaStoritve za 
kmetijsko 

proizvodnjo, 
priprava pridelkov

Povprečje 
slovenskih 

gospodarskih 
družb

1.774 €

Povprečje 
slovenskih 

gospodarskih 
družb

47.161 €
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Na prikazih levo vidimo razporeditev dejavnosti znotraj panoge kmetijstva 
po mesečni bruto plači na zaposlenega in dodani vrednosti na zaposlenega v 
primerjavi s povprečjem slovenskega gospodarstva. Vidimo, da najuspešenjša 
dejavnost po povprečni mesečni bruto plači, dejavnost Pridelovanje netrajnih 
rastlin, za več kot 200 € zaostaja za povprečjem slovenskih gospodarskih 
družb. Produktivnost dela izražena v dodani vrednosti na zaposlenega pa je 
v dejavnostih Pridelovanje netrajnih rastlin in Mešano kmetijstvo višja kot v 
povprečju slovenskega gospodarstva.
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Sektorski 
pregled 

poslovanja  
kmetijskih 

podjetij
v letu 2020



Število 
zaposlenih 548

Število 
podjetij 73

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu

Čisti prihodki od 
prodaje 75,4 mio €

Pridelovanje 
netrajnih 
rastlin
(SKD A01.1)
v primerjavi z letom 2019

=

+1,4 %

+10,3 %
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Dodana 
vrednost 28,1 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 51.273 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.560 €

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 12,8 mio €

Neto čisti 
dobiček 6,3 mio € 

+1,7 % 

+7,8 %

+6,2 %

+2,9 %

+7 %
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Število 
zaposlenih 106

Število 
podjetij 29

Čisti prihodki 
od prodaje 15,3 mio €

Mešano kmetijstvo
(SKD A01.5)
v primerjavi z letom 2019

+3,6 %

+31,4 %

+12,6 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu
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Dodana 
vrednost 7,3 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 68.104 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.330 €

Neto čisti 
dobiček 2,3 mio € 

+26,5 %

-3,7 %

+30,9 %

-14 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 63.857 €

+157,9 % 
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Število 
zaposlenih 344

Število 
podjetij 31

Čisti prihodki 
od prodaje 24,9 mio €

Vinogradništvo 
(SKD A01.210)
v primerjavi z letom 2019

-6,1 %

-15,2 %

-19,3 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu
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Dodana 
vrednost 8,5 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 24.605 € 

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.509 €

Neto čista 
izguba -0,6 mio € 

-16,6 %

-53,6 %

+7,2 %

-29,2 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 8,3 mio €

+20,1 % 
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Število 
zaposlenih 320

Dodana vrednost na 
zaposlenega

Število 
podjetij 29

Čisti prihodki 
od prodaje 29,6 mio €

Sadjarstvo
(SKD A01.240+A01.250)
v primerjavi z letom 2019

-6,5 %

=

+1,8 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu
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Dodana 
vrednost 11,5 mio €

Dodana vrednost na 
zaposlenega 35.865 € 

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.445 €

Neto čista
izguba -1,3 mio € 

+6,5 %

+19 %

+22,3 %

+14,4 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 2,4 mio €

-18,3 %
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Število 
zaposlenih 86

Število 
podjetij 12

Čisti prihodki od 
prodaje 4,8 mio €

Prireja mleka 
in druga 
govedoreja 
(SKD A01.410+A01.420)
v primerjavi z letom 2019

=

+21,2 %

+5,8 %
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Dodana 
vrednost 2,4 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 27.580 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.308 €

Neto čista
izguba -0,4  mio € 

+8,8 %

-10,2 %

+518 %

+4,4 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 320 €

2019 ni bilo izvoza
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Število 
zaposlenih 72

Število 
podjetij 5

Čisti prihodki 
od prodaje 19,3 mio €

Prašičereja 
(SKD A01.460)
v primerjavi z letom 2019

=

+5,6 %

+6,9 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu
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Dodana 
vrednost 4 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 55.675 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.730 €

Neto čista
 izguba  -4,4  mio € 

-6,7 %

-11,6 %

2019: +0,7 MIO € DOBIČKA

+6,3 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 136.870 €

-68,5 %
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Število 
zaposlenih 198

Dodana vrednost na 
zaposlenega

Število 
podjetij 13

Čisti prihodki 
od prodaje 22,2 mio €

Reja perutnine 
(SKD A01.470)
v primerjavi z letom 2019

+8,3 %

+3,2 %

-2,4 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu
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Dodana 
vrednost 7,4 mio €

Dodana vrednost na 
zaposlenega 37.407 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.326 €

Neto čisti 
dobiček 1,4 mio € 

+14,6 %

+11 %

+12,6 %

+10,6 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 303.207 €

-42,6 %
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Izvozna aktivnost 
kmetijskih podjetij 

Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih (v mio €)

2016 2017 2018 2019 2020

24
22

29
26 27

Pridelovanje netrajnih rastlin

Gojenje trajnih nasadov

1 %

6 %

28 %
20 %

37 %

8 %

Razmnoževanje rastlin

Mešano kmetijstvo

Živinoreja

Storitve za kmetijsko proizvodnjo, 
priprava pridelkov

Prispevek dejavnosti k Čistim prihodkom od 
prodaje na tujih trgih

Graf prikazuje delež, ki ga podjetja iz posamezne dejavnosti prispevajo k 
skupni prodaji na tujih trgih - ta znaša 27 mio €.40



Delež prodaje na tujem trgu 
OD celotne prodaje

0,4 %

19,7 %

0,5 % 1 %

17 %

22,8 %

Pridelovanje 
netrajnih rastlin

Gojenje trajnih 
nasadov

Razmnoževanje 
rastlin

Mešano 
kmetijstvo

ŽivinorejaStoritve za 
kmetijsko 

proizvodnjo, 
priprava pridelkov

Gozdarstvo

(A02)

4 %

36 %
60 %

Kmetijska proizvodnja 
in lov ter z njima 
povezane storitve

(A01)

Ribištvo in gojenje 
vodnih organizmov

(A03)

Delež prodaje na tujem trgu 
v dejavnostih A01, A02 in A03

Podjetja iz dejavnosti A01, A02 in A03 na tujih trgih ustvarijo 76 mio €. 
Na grafu je prikazan prispevek posameznih dejavnosti k temu znesku. 

Graf prikazuje delež od celotne prodaje dejavnosti, ki ga dejavnost ustvari na tujem trgu.
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Pokritost uvoza z izvozom za proizvode 
s šifro SKD A 01 - Kmetijstvo in lov ter 
z njima povezane storitve je v letu 2020 
znašala 55,7 %. Primanjkljaj je znašal 261 
mio €. Skupno smo uvozili za 599 mio €, 
izvozili pa za 328 mio € teh proizvodov. 
Največ jih uvozimo in izvozimo na Hrvaško, 
v Italijo in Avstrijo. V statistiko so zajeti vsi 
uvoženi in izvoženo proizvodi iz šifre SKD 
A 01 ne glede na registrirano dejavnost 
poslovnega subjekta, ki vrši izvoz oz. uvoz 
(vir: SURS, 2021).

33 %

15 %
12 %

10 %

6 %

4 %

20 %

IzVOZ

Italija

Hrvaška
Avstrija

Nemčija

Romunija

Madžarska

Ostale države

15 %

14 %

10 %

9 %
7 %6 %

39 %

UVOZ

Italija

Avstrija

Hrvaška

Nizozemska
Madžarska

Nemčija

Ostale države
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Regionalne značilnosti 
kmetijskih podjetij 

Število družb
Osrednjeslovenska 71

Podravska 49

Pomurska 44

Savinjska 28

Goriška 24

Gorenjska 21

Posavska 14

Obalno-kraška 12

Jugovzhodna 10

Primorsko-notranjska 8

Koroška 6

Zasavska 4

Čisti prihodki 
od prodaje na 
tujem trgu
Osrednjeslovenska 8,9 mio €

Podravska 8,4 mio €

Pomurska 5,3 mio €

Posavska 1,7 mio €

Savinjska 754.542 €

Obalno-kraška 570.115 €

Gorenjska 445.430 €

Goriška 461.092 €

Koroška 52.342 €

Jugovzhodna 3.000 €

Primorsko-notranjska 612 €

Zasavska 333 €

Število 
zaposlenih
Pomurska 622

Podravska 392

Posavska 216

Osrednjeslovenska 203

Savinjska 174

Obalno-kraška 84

Gorenjska 64

Jugovzhodna 51

Primorsko-notranjska 23

Goriška 22

Koroška 21

Zasavska 4
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Dodana vrednost
Pomurska 28,2 mio €

Podravska 16 mio €

Osrednjeslovenska 9,5 mio €

Posavska 7,1 mio €

Savinjska 7,1 mio €

Gorenjska 2 mio €

Obalno-kraška 1,9 mio €

Jugovzhodna 1,4 mio €

Primorsko-notranjska 1,3 mio €

Koroška 1 mio €

Goriška 574.544 €

Zasavska 52.300 €

Čisti prihodki od 
prodaje
Pomurska 62,8 mio €

Podravska 44 mio €

Osrednjeslovenska 43,4 mio €

Posavska 21 mio €

Savinjska 17,5 mio €

Gorenjska 5,9 mio €

Obalno-kraška 4,4 mio €

Jugovzhodna 3,8 mio €

Primorsko-notranjska 2,3 mio €

Koroška 2,1 mio €

Goriška 1,9 mio €

Zasavska 168.480 €
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Pregled kazalnikov 
poslovanja v obdobju 
2014-2020 (Indeks 2014=100)

Število zaposlenih 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

108

95

120

110

100

90

Čisti prihodki od prodaje 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

111

103

140

120

100

80

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

99

68

120

100

80

60

V kmetijskih podjetjih (A01.1 - A01.6) 
je bilo leta 2020 zaposlenih 1.877 ljudi, 
v podjetjih iz dejavnosti A01, A02 in 
A03 pa 2.892.

Čisti prihodki od prodaje so v 
letu 2020 v kmetijskih podjetjih 
(A01.1 - A01.6) znašali 209 mio €, 
v dejavnostih A01, A02 in A03 pa 
375 mio €

Podjetja iz dejavnosti A01, A02 in A03 
so v letu 2020 na tujem trgu ustvarila 
76 mio €, kar je mnogo manj kot v 
preteklih letih, kmetijska podjetja  
(A01.1 - A01.6) pa 27 mio €, kar je 
več kot leta 2019 in zgolj 1% manj 
kot leta 2014. 
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  Podjetja iz dejavnosti Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve (SKD A01), Gozdarstvo (SKD A02), 
Ribištvo in gojenje vodni organizmov (SKD A03)
  Kmetijska podjetja (SKD A01.1 - A01.6)

Dodana vrednost 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

127

116

140

120

100

80

Dodana vrednost na zaposlenega 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

123

118

140

120

100

80

Mesečna bruto plača na zaposlenega 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

116

115

120

110

100

90

Dodana vrednost na zaposlenega se 
v podjetjih iz dejavnosti A01, A02 in 
A03 povečuje hitreje kot v kmetijskih 
podjetjih (A01.1 - A01.6). V podjetjih 
iz dejavnosti A01, A02 in A03 je leta 
2020 znašala 42.589 €, v kmetijskih 
podjetjih (A01.1 - A01.6) pa 40.611 €.

Mesečna bruto plača se v kmetijskih 
podjetjih (A01.1 - A01.6) in 

podjetjih iz dejavnosti A01, A02 
in A03 povečuje primerljivo. V 

kmetijskih podjetjih (A01.1 - A01.6) 
je leta 2020 znašala 1.461, v 

podjetjih iz dejavnosti A01, A02 in 
A03 pa 1.509 €

Dodana vrednost v kmetijskih 
podjetjih (A01.1 - A01.6) je leta 
2020 znašala 76 mio € in je bila 
za 27 % višja kot pred sedmimi 
leti. Dodana vrednost se povečuje 
tudi v podjetjih iz dejavnosti A01, 
A02 in A03, v letu 2020 je znašala 
123 mio €.
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SKD C11 - Proizvodnja pijač

SKD C11.01 - Proizvodnja žganih 
pijač

SKD C11.02 - Proizvodnja vina iz 
grozdja

SKD C11.04 - Proizvodnja 
aromatiziranih vin iz grozdja

SKD C11.05 - Proizvodnja piva

SKD C11.06 - Proizvodnja slada

SKD C11.03 - Proizvodnja sadnih vin 
in podobnih fermentiranih pijač

SKD C11.07 - Proizvodnja 
brezalkoholnih pijač, mineralnih in 
drugih stekleničenih vod

SKD C10 - Proizvodnja živil

SKD C10.1 - Proizvodnja mesa in 
mesnih izdelkov

SKD C10.2 - Predelava in 
konzerviranje rib, rakov in mehkužcev 

SKD C10.4 - Proizvodnja rastlinskih in 
živalskih olj in maščob

SKD C10.5 - Predelava mleka

SKD C10.6 - Mlinarstvo, proizvodnja 
škroba in škrobnih izdelkov

SKD C10.8 - Proizvodnja drugih 
prehrambenih izdelkov

SKD C10.9 - Proizvodnja krmil in 
hrane za hišne živali

SKD C10.3 - Predelava in 
konzerviranje sadja in zelenjave

SKD C10.7 - Proizvodnja pekarskih 
izdelkov in testenin



Poslovanje 
živilskih 
podjetij 



Osebna izkaznica 
živilskih  
podjetij
(SKD C10+C11)
v primerjavi z letom 2019

Število 
zaposlenih 14.486

Dodana 
vrednost 623 mio €

Število 
podjetij 772

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega

+3,6 %

-1 %

+3,2 %

50



Dodana vrednost 
na zaposlenega 42.991 €

Čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu 688 mio €

Neto čisti 
dobiček 112 mio € 

Čisti prihodki od 
prodaje 2,2 mrd €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.559 €

+4,2 %

-4 %

+0,3 %

-12,9 %

+5,7 % 51



10 največjih
živilskih podjetij 

Po številu zaposlenih
1. Perutnina Ptuj d.o.o.

2. Žito d.o.o.

3. Ljubljanske mlekarne d.o.o.

4. Pivovarna Laško Union d.o.o.

5. Mlinotest d.o.o.

6. Incom d.o.o.

7. Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

8. Pivka d.o.o.

9. Pekarna Pečjak d.o.o.

10. Celjske mesnine d.o.o.

Po čistih prihodkih 
od prodaje 
1. Perutnina Ptuj d.o.o.

2. Ljubljanske mlekarne d.o.o.

3. Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

4. Pivovarna Laško Union d.o.o.

5. Žito d.o.o.

6. Celjske mesnine d.o.o.

7. Incom d.o.o.

8. Jata Emona d.o.o.

9. Panvita MIR d.d.

10. Mlekarna Celeia d.o.o.
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Po dodani vrednosti
1. Perutnina Ptuj d.o.o.

2. Pivovarna Laško Union d.o.o.

3. Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

4. Ljubljanske mlekarne d.o.o.

5. Žito d.o.o. 

6. Incom d.o.o.

7. Mlinotest d.d.

8. Jata Emona d.o.o.

9. Celjske mesnine d.o.o.

10. Pekarna Pečjak d.o.o.

Po čistih prihodkih  
od prodaje na tujih trgih 
1. Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

2. Perutnina Ptuj d.o.o.

3. Ljubljanske mlekarne d.o.o.

4. Incom d.o.o.

5. Pivovarna Laško Union d.o.o.

6. Žito d.o.o.

7. Fructal d.o.o.

8. Vitiva d.d.

9. Mercator-Emba d.d.

10. Ekolat d.o.o. 
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Značilnosti podjetij 
živilskopredelovalne 
industrije glede na velikost

Število podjetij v živilskopredelovalni industriji se je v zadnjih petih letih 
povečalo za 7 %. V dejavnosti je registriranih največ podjetij mikro velikosti 
(78 %), od tega največ v dejavnosti Proizvodnja pekovskih izdelkov in testenin. 
Velika podjetja predstavljajo zgolj 2 % vseh podjetij, vendar prispevajo največ k 
skupnemu številu zaposlenih, čistim prihodkom od prodaje tako na domačem 
kot na tujem trgu ter k skupni dodani vrednosti.

Število podjetij v živilskopredelovalni 
industriji v zadnjih petih letih

2016 2017 2018 2019 2020

719
733

755
745

772
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16 %
11 %

18 %

4 %
13 %

9 %

1 %

5 %
14 %

78 %

54 %

18 %

21 %62 %

64 %
17 %

71 %

19 %

3 % 2 %

 Mikro podjetja

 Majhna podjetja

 Srednja podjetja

 Velika podjetja

Delež 
zaposlenih

DELEŽ PODJETIJ 
PO VELIKOSTI

Čisti prihodki 
od prodaje

Čisti prihodki 
od prodaje na 

tujih trgih Dodana vrednost
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Število družb

601
Število zaposlenih

1.589

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

8,9 mio €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega

1.129 €

Dodana vrednost na zaposlenega

21.141 €
mikro

95 mio € 
Čisti prihodki od prodaje

33,6 mio €
Dodana vrednost

Število družb

127
Število zaposlenih

2.569

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

63,8 mio €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega

1.397 €

Dodana vrednost na zaposlenega

32.755 €
majhna

283,2 mio € 
Čisti prihodki od prodaje

84,2 mio €
Dodana vrednost

poudarki poslovanja 
po velikostni strukturi
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Število družb

27
Število zaposlenih

2.555

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

128,5 mio €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega

1.593 € 

Dodana vrednost na zaposlenega

40.980 €
srednja

466,2 mio €
Čisti prihodki od prodaje

104,7 mio €
Dodana vrednost

Število družb

17
Število zaposlenih

7.773

Čisti prihodki od prodaje 
na tujih trgih

486,8 mio €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega

1.689 €

Dodana vrednost na zaposlenega

51.502 €
velika

1,38 mrd € 
Čisti prihodki od prodaje

400,3 mio €
Dodana vrednost
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Mesečna bruto plača na zaposlenega

Dodana vrednost na zaposlenega
Povprečje 
slovenskih 

gospodarskih 
družb
47.161

Povprečje 
slovenskih 

gospodarskih 
družb
1.774

21.141

51.502

32.755

40.980

1.397
1.593

1.129

1.689

 Mikro podjetja

 Majhna podjetja

 Srednja podjetja

 Velika podjetja
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Grafa na levi prikazujeta dodano vrednost na zaposlenega 
in mesečno bruto plačo v živilskih podjetjih podjetjih glede 
na njihovo velikost in glede na povprečje vseh gospodarskih 
družb v Sloveniji. Vidimo, da velika živilska podjetja, to je 
zgolj 2 % vseh, presegajo državno povprečje po produktivnosti 
izraženi v dodani vrednosti na zaposlenega, nekoliko pod 
povprečjem pa so po povprečni mesečni bruto plači.
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Živilska podjetja 
kot zaposlovalci 

Število zaposlenih v živilskih podjetjih

Število zaposlenih v živilskih podjetjih 

2016 2017 2018 2019 2020

13.336
13.683

14.125

14.627
14.486   

Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob

Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali

Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Proizvodnja pijač

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov

Predelava mleka

Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

61

86

 113

     434

        688

               1.235

                  1.482

                    1.628

                                                       4.347

                                                        4.412

Število zaposlenih v živilskih 
podjetjih se povečuje. V zadnjih 
petih letih se je povečalo za 9 %. 
Največ ljudi zaposlujeta dejavnosti 
Proizvodnja mesa in mesnih 
izdelkov in Proizvodnja pekarskih 
izdelkov in testenin (vsaka 30 % 
vseh). 
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Število zaposlenih v predelovalnih dejavnostih

Proizvodnja tobačnih izdelkov

Proizvodnja koksa in naftnih derivatov

Proizvodnja drugih vozil in plovil

Proizvodnja oblačil

Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov

Proizvodnja tekstilij

Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti

Proizvodnja pohištva

Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja

Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

Proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov

Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov

Obdelava in predelava lesa

Popravila in montaža strojev in naprav

Proizvodnja kovin

Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic

Proizvodnja drugih strojev in naprav

Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas

Proizvodnja živil in pijač

Proizvodnja električnih naprav

Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav

3

7

 867

  1.585

   2.354

    2.632

     3.224

      3.618

       3.837

        4.251

           5.874

           6.346

            6.518

             7.301

               8.543

                 9.140

                  10.653

                        14.158

                         14.341

                         14.478

                          14.486

                                 18.940

                                                    30.197

Živilskopredelovalna industrija je 3. največji zaposlovalec znotraj predelovalnih 
dejavnosti (v letu 2019 je bila na 5. mestu). V več kot polovici držav članic EU 
pa je živilskopredelovalna industrija 1. največji zaposlovalec v predelovalnih 
dejavnostih (vir: FoodDrinkEurope, 2020). 61



Mesečna bruto plača na zaposlenega

Predelovalne dejavnosti Proizvodnja živil in pijač

1.839

1.559

Povprečno število zaposlenih v podjetju

21,9

18,8

Predelovalne dejavnosti Proizvodnja živil in pijač*

Po podatkih evropskega združenja 
FoodDrinkEurope je v EU v živilskih 
podjetjih zaposlenih povprečno 17 oseb. V 
Sloveniji je to povprečje višje in znaša 18,8 
zaposlenih na podjetje. V predelovalnih 
dejavnostih, kamor se uvrščajo tudi podjetja 
iz živilskopredelovalne industrije, pa je v 
poprečju zaposlenih 21,9 oseb.
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1.067 €

26.758 €

1.405 €

29.322 €

1.439 €

37.144 €

1.460 €

38.014 €

1.606 €

44.681 €

1.682 €

47.535 €

1.750 €

52.782 €

1.756 €

53.769 €

1.797 €

61.111 €

1.929 €

70.927 €

Mesečna bruto plača v živilskih podjetjih

DODANA VREDNOST NA ZAPOSLENEGA v živilskih podjetjih

Proizvodnja 
pekarskih 
izdelkov in 

testenin

Proizvodnja 
pekarskih 
izdelkov in 

testenin

Predelava in 
konzerviranje 
rib, rakov in 
mehkužcev

Predelava in 
konzerviranje 
rib, rakov in 
mehkužcev

Mlinarstvo, 
proizvodnja 
škroba in 
škrobnih 
izdelkov

Mlinarstvo, 
proizvodnja 
škroba in 
škrobnih 
izdelkov

Proizvodnja 
mesa in 
mesnih 
izdelkov

Proizvodnja 
mesa in 
mesnih 
izdelkov

Predelava in 
konzerviranje 

sadja in 
zelenjave

Predelava in 
konzerviranje 

sadja in 
zelenjave

Predelava 
mleka

Predelava 
mleka

Proizvodnja 
rastlinskih in 

živalskih olj in 
maščob

Proizvodnja 
rastlinskih in 

živalskih olj in 
maščob

Proizvodnja 
drugih pre-
hrambenih 

izdelkov

Proizvodnja 
drugih pre-
hrambenih 

izdelkov

Proizvodnja 
krmil in 
hrane za 

hišne živali

Proizvodnja 
krmil in 
hrane za 

hišne živali

Proizvodnja 
pijač

Proizvodnja 
pijač

povprečje

1.774 €

povprečje

47.161 €

      Povprečje slovenskih gospodarskih družb 63





Sektorski  
pregled 

živilskIH
podjetij



Število 
zaposlenih 4.412

Število 
podjetij 103

Čisti prihodki 
od prodaje 675,5 mio €

Proizvodnja mesa 
in mesnih 
izdelkov 
(SKD C10.1)
v primerjavi z letom 2019

+3 %

-0,9 %

-6,5 %
66



Dodana 
vrednost 167,7 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 38.015 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.460 € 

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu158,9 mio €

Neto čisti 
dobiček 30,6 mio € 

-5,9 %

+13,5%

+14,5 %

+56,2 %

+6,6 %
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Število 
zaposlenih 86

Število 
podjetij 3

Čisti prihodki od 
prodaje 3,2 mio €

Predelava in 
konzerviranje 
rib, rakov in 
mehkužcev
(SKD C10.2)
v primerjavi 
z letom 2019

-40 %

+2,8 %

-23,6 %
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Dodana 
vrednost 2,3 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 26.758 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.067 €

Neto čista 
izguba -84.234 €

+4,7 %

+1,9 %

-26,1 %

+4%

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu48.834 €

+9 %
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Število 
zaposlenih 688

Število 
podjetij 40

Čisti prihodki od 
prodaje 88,5 mio €

Predelava in 
konzerviranje 
sadja in 
zelenjave 
(SKD C10.3)
v primerjavi 
z letom 2019

+11,1 %

+1,8 %

-18,8 %
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Dodana 
vrednost 30,7 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 44.681 € 

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.606 €

Neto čisti 
dobiček 4,9 mio € 

-15,7 %

-17,2 %

-65 %

+3,2 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu31,6 mio €

-26,5 %
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Število 
zaposlenih 113

Število 
podjetij 9

Čisti prihodki 
od prodaje 31,1 mio €

Proizvodnja 
rastlinskih in 
živalskih olj 
in maščob 
(SKD C10.4)
v primerjavi 
z letom 2019

Dodana vrednost 
na zaposlenega

+28,6 %

+1,8 %

-8,1 %
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Dodana 
vrednost 4,2 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 37,1 mio € 

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.750 €

Neto čisti
dobiček 194.662 €

-4,2 %

-5,9 %

-75,6 %

-3,6 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu9,7 mio €

-28,5 %
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Število 
zaposlenih 1.628

Število 
podjetij 29

Čisti prihodki 
od prodaje 381,7 mio €

Predelava mleka 
(SKD C10.5)
v primerjavi z letom 2019

-9,4 %

+2,9 %

+2,2 %
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Dodana 
vrednost 85,9 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 52.782 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.682 €

Neto čisti
dobiček 17,1 mio € 

+16,2 %

+12,9 %

+27,1%

+7,1 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu167,4 mio €

+6,4 %
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Število 
zaposlenih 61

Število 
podjetij 11

Čisti prihodki od 
prodaje 14,4 mio €

Mlinarstvo,
proizvOD. škroba 
in škrobnih 
izdelkov 
(SKD C10.6)
v primerjavi 
z letom 2019

=

+1,4 %

+1 %
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Dodana 
vrednost 2,89 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 47.535 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.439 €

Neto čisti
dobiček 580.352 € 

+4,6 %

+3,2 %

-19,2 %

+8,7 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu3,3 mio €

-17 %
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Število 
zaposlenih 4.347

Število 
podjetij 337

Čisti prihodki 
od prodaje 341.9 mio €

Proizvodnja
pekarskih 
izdelkov in 
testenin
(SKD C10.7)
v primerjavi 
z letom 2019

Dodana vrednost 
na zaposlenega

+3,4 %

-4,9 %

-9,7 %
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Dodana 
vrednost 127,5 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega29.322 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.405 €

Neto čisti 
dobiček 4,3 mio € 

-4,6 %

+0,4 %

-70,4%

+5,6 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu54,7 mio €

-10,4 %
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Število 
zaposlenih 1.482

Število 
podjetij 120

Čisti prihodki 
od prodaje 331.1 mio €

Proizvodnja drugih 
prehrambenih 
izdelkov 
(SKD C10.8)
v primerjavi z letom 2019

+6,2 %

+8,5 %

+9,5 %
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Dodana 
vrednost 90,6 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 61.111 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.797 €

Neto čisti 
dobiček 34,2 mio € 

+13,8 %

+4,9 %

+15,5 %

+8,1 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu186,7 mio €

+11,6 %
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Število 
zaposlenih 434

Število 
podjetij 12

Čisti prihodki 
od prodaje 127.1 mio €

Proizvodnja krmil 
in hrane za 
hišne živali
(SKD C10.9)
v primerjavi z letom 2019

=

+2,6 %

+1,7 %
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Dodana 
vrednost 23,3 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 53.769 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.756 €

Neto čisti 
dobiček 5,6 mio € 

+13,2 %

+10,3 %

+14,2 %

+8,1 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu12,9 mio €

-4,1%

83



Število 
zaposlenih 1.235

Število 
podjetij 108

Čisti prihodki 
od prodaje 228,4 mio €

Proizvodnja 
pijač
(SKD C11)
v primerjavi z letom 2019

+4,9 %

-5,3 %

-8,9 %
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Dodana 
vrednost 87,6 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 70.927 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.929 €

Neto čisti 
dobiček 14,8 mio € 

-14,4 %

-9,6 %

-52,7 %

-0,8 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu63 mio €

+9 %
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Dodana vrednost 
na zaposlenega

Število 
zaposlenih  176

Število 
podjetij 30

Čisti prihodki od 
prodaje 17 mio €

Proizvodnja vina 
iz grozdja
(SKD C11.02)
v primerjavi z letom 2019

=

-2,3%

-16,8 %
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Dodana 
vrednost 7,3 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 41.400 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.620 €

Neto čisti 
dobiček 584.040 € 

-11,1 %

-9 %

-57,6 %

-3,1 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu1,8 mio €

-5,5 %
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Število 
zaposlenih 617

Število 
podjetij 39

Čisti prihodki 
od prodaje 149,2 mio €

proizvodnja 
piva
(SKD C11.05)
v primerjavi z letom 2019

+8,3 %

+6,4%

-8,2 %

V letu 2020 je letno poročilo oddalo 39 gospodarskih družb, ki imajo kot prvo 
dejavnost registrirano Proizvodnjo piva (C11.5). Proizvajalcev piva, ne glede 
na prijavljeno prvo dejavnost, pa je v Sloveniji več – po podatkih Finančnega 
urada RS je bilo v letu 2020 trošarinskih zavezancev za pivo 106. 
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Dodana 
vrednost 58,4 mio €

Dodana vrednost 
na zaposlenega 94.681 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 2.142 €

Neto čisti 
dobiček 16,1  mio € 

-16,3 %

-10,6 %

-33,8 %

-1,7 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu46,2 mio €

+12,7 %
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Dodana vrednost na 
zaposlenega

Število 
zaposlenih  430

Število 
podjetij 22

Čisti prihodki od 
prodaje 59,4 mio €

proizvodnja 
brezalkoholnih 
pijač
(SKD C11.07)
v primerjavi z letom 2019

=

-5,1 %

-11,1 %
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Dodana 
vrednost 21,5 mio €

Dodana vrednost na 
zaposlenega 50.114 €

Mesečna bruto plača 
na zaposlenega 1.776 €

Neto čista 
izguba -2,1 mio €

-8,8 %

-10,6 %

-5,8 %

2019: +5,5 MIO € DOBIČKA

+1,9 %

čisti prihodki od 
prodaje na tujem trgu

-8,8 %
13,5 mio €
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Izvozna aktivnost 
živilskih podjetij 

Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih (v €)

Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih (v mio €)

2016 2017 2018 2019 2020

531
598 627

686 688

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob

Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali

Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin

Proizvodnja pijač

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

Predelava mleka

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov

48.834

3.250.621

  9.680.973

  12.882.037

       31.642.231

             54.656.414

               63.027.123

                                     158.898.201

                                       167.415.250

                                           186.653.825

K skupni prodaji živilskih podjetij na 
tujih trgih največ prispevajo dejavnosti 
Proizvodnja drugih prehrambenih 
izdelkov (27 %), Predelava mleka 
(24 %) in Proizvodnja mesa in mesnih 
izdelkov (23 %). (glej spodaj) 
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Delež prodaje na tujem trgu od celotne prodaje (%)

Čisti prihodki od prodaje na tujih trgih (v €)

Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev

Proizvodnja krmil in hrane za hišne živali

Proizvodnja pekarskih izdelkov in testenin

Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

Proizvodnja mesa in mesnih izdelkov

Proizvodnja pijač

Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob

Predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

Predelava mleka

Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov

1,5

       10,1

           16

                 22,5

                  23,5

                     27,6

                        31,1

                           35,8

                                 43,9

                                          56,4

Delež prodaje na tujem trgu v 
živilskopredelovani industriji 
in predelovalnih dejavnostih

Predelovalne 
dejavnosti

Proizvodnja živil 
in pijač

31 %

72 %

Zgornji graf prikazuje delež prodaje 
dejavnosti na tujem trgu, od celotne 
prodaje dejavnosti. Največji delež svojih 
čistih prihodkov od prodaje na tujem trgu 
ustvarijo podjetja iz dejavnosti Proizvodnja 
drugih prehrambenih izdelkov, Predelava 
mleka in Predelava in konzerviranje sadja 
in zelenjave.
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Pokritost uvoza z izvozom za proizvode s 
šifro SKD C 10 - Proizvodnja živil in C11 - 
Proizvodnja pijač je v letu 2020 znašala 66,5 
%. Primanjkljaj je znašal 620 mio €. Skupno 
smo uvozili za 1,9 mrd €, izvozili pa za 1,2 
mrd € teh proizvodov. Največ jih  izvozimo na 
Hrvaško, v Italijo in Avstrijo, uvozimo pa iz 
Nemčije, Italije in Hrvaške. V statistiko so zajeti 
vsi uvoženi in izvoženo proizvodi iz šifer SKD 
C 10 in C11 ne glede na registrirano dejavnost 
poslovnega subjekta, ki vrši izvoz oz. uvoz 
(vir: SURS, 2021).

IzVOZ

Italija

Hrvaška

BIH

AvstrijaNemčija

Madžarska

Ostale države

UVOZ

Italija

Avstrija

Hrvaška
Nizozemska

Madžarska

Nemčija

Ostale Države

22 %

14 %

8 %
6 %6 %5 %

39 %

15 %

15 %

12 %

32 %

15 %

5 %
6 %
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Regionalne značilnosti 
živilskopredelovalne 
industrije  

Število družb
Osrednjeslovenska 228

Podravska 107

Gorenjska 83

Savinjska 74

Obalno-kraška 55

Jugovzhodna 55

Goriška 52

Pomurska 41

Posavska 28

Koroška 19

Primorsko-notranjska 17

Zasavska 13

Čisti prihodki od 
prodaje na tujem 
trgu
Osrednjeslovenska 319,3 mio €

Podravska 113,8 mio €

Goriška 111,7 mio €

Savinjska 31,4 mio €

Gorenjska 30,5 mio €

Pomurska 30,2 mio €

Jugovzhodna 29,9 mio €

Obalno-kraška 9,9 mio €

Primorsko-notranjska 8,3 mio €

Posavska 3 mio €

Koroška  103.575 €

Zasavska  32.692 €

Število 
zaposlenih
Osrednjeslovenska 4.999

Podravska 2.765

Goriška 1.619

Savinjska 1.267

Pomurska 1.164

Gorenjska 806

Primorsko-notranjska 606

Obalno-kraška 535

Jugovzhodna 429

Koroška 126

Posavska 120

Zasavska 50
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Dodana vrednost
Osrednjeslovenska 273,7 mio €

Podravska 106,4 mio €

Goriška 67,2 mio €

Pomurska 47,2 mio €

Savinjska 45,6 mio €

Gorenjska 26,9 mio €

Obalno-kraška 17,3 mio €

Primorsko-notranjska 16,8 mio €

Jugovzhodna 15,1 mio €

Posavska 3,2 mio €

Koroška 2,5 mio €

Zasavska  739.949 €

Čisti prihodki od 
prodaje
Osrednjeslovenska 948,6 mio €

Podravska 308,9 mio €

Goriška 215,6 mio €

Pomurska 215,3 mio €

Savinjska 206,5 mio €

Gorenjska 113 mio €

Obalno-kraška 70 mio €

Primorsko-notranjska 65 mio €

Jugovzhodna 59,7 mio €

Posavska 11,9 mio €

Koroška 6,5 mio €

Zasavska 2,1 mio €
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Pregled kazalnikov 
poslovanja v obdobju 
2014-2020 (Indeks 2014=100)

Število zaposlenih 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

116

115

120

110

100

90

Čisti prihodki od prodaje 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

124

111

140

120

100

80

Čisti prihodki od prodaje na tujem trgu 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

133

99

140

120

100

80

V živilskih podjetjih je bilo leta 
2020 zaposlenih 14.486 ljudi, 
v podjetjih iz predelovalnih 
dejavnosti pa 183.353.

Čisti prihodki od prodaje so v 
letu 2020 v živilskih podjetjih 
znašali 2,2 mrd €, v predelovalnih 
dejavnostih pa 29,2 mrd €.

Podjetja iz predelovalnih dejavnosti 
so v letu 2020 na tujem trgu ustvarila 
21,1 mrd €, kar je za 33 % več kot 
leta 2014, živilska podjetja pa 27 mio 
€, kar je približno enako kot v zadnjih 
sedmih letih.
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  Predelovalne dejavnosti (SKD C10-SKD C33)     Proizvodnja živil in pijač (SKD C10+SKD C11)

Dodana vrednost 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

140

136

140

120

100

80

Dodana vrednost na zaposlenega 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

121

119

140

120

100

80

Mesečna bruto plača na zaposlenega 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

122

122
120

110

100

90

Dodana vrednost v živilskih 
podjetjih je leta 2020 znašala 
623 mio € in je bila za 40 % 
višja kot pred sedmimi leti. 
Dodana vrednost se povečuje 
tudi v podjetjih iz predelovalnih 
dejavnosti, v letu 2020 je znašala 
8,9 mrd €.

Dodana vrednost na zaposlenega 
se je v zadnjih sedmih letih 
povišali za približno 20 % tako v 
živilskih podjetjih kot v podjetjih 
iz predelovalnih dejavnosti. V 
prvih je dodana vrednost na 
zaposlenega znašala 42.991, v 
drugih pa 48.612. 

Mesečna bruto plača se v 
živilskih podjetjih in podjetjih iz 
predelovalnih dejavnosti povečuje 
primerljivo. V živilskih podjetjih 
je leta 2020 znašala 1.559, 
v podjetjih iz predelovalnih 
dejavnosti pa 1.839 €.
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OCENA ŠTEVILA 
ZAPOSLENIH v verigi 
PREskrbe s hrano

Proizvodnja živil in pijač 
(C10 + C11)

15.946

družbe: 14.486
samostojni podjetniki: 1.253

zadruge: 207

Trgovina na debelo 
(G46.2 + G46.3)

3.485

družbe: 3.275
samostojni podjetniki: 179

zadruge: 31

Kmetijstvo in lov ter z njima 
povezane storitve (A01)

24.102

družinske kmetije: 21.340 
družbe: 1.877

samostojni podjetniki: 633
zadruge: 252
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Trgovina na drobno  
(G47.2 + G47.110 + G47.810) 

23.391

družbe: 21.958
samostojni podjetniki: 1.051 

zadruge: 382

Dejavnost strežbe jedi in pijač 
(I56) 

22.430

družbe: 12.829 
samostojni podjetniki: 9.588 

zadruge: 13

Po Zakonu o kmetijstvu veriga preskrbe s hrano (61.č člen) vključuje pridelavo oziroma prirejo, predelavo, 
distribucijo, veleprodajo oziroma maloprodajo do končnega potrošnika. V prikazu števila zaposlenih so zajete 
vse dejavnosti, ki so zakonsko opredeljene kot členi verige preskrbe s hrano, razen dejavnost distribucije, za 
katero zaradi narave zbiranja podatkov o poslovanju družb, samostojnih podjetnikov in zadrug, v javnih 
evidencah ni podatkov, ki bi nakazovali na število zaposlenih v distribuciji živil. V duhu projekta Slovenija - 
Evropska gastronomska regija smo v prikaz dodali tudi zaposlene v gostinstvu. V prikazu so zajete naslednje 
dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti: A01 - Kmetijstvo in lov ter z njima povezane storitve, 
C10 - Proizvodnja živil, C11 - Proizvodnja pijač, G46.2 - Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in 
živalmi, G46.3 - Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki, G47.110 - Trgovina na drobno v 
nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, G47.2 - Trgovina na drobno v specializiranih prodajalanh z 
živili, pijačami in tobačnimi izdelki, G47.810 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami 
in tobačnimi izdelki, I56 - Dejavnost strežbe jedi in pijač (vir: SURS, KAPOS, 2021).

89.354 
skupno število 
 zaposlenih
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REPUBLIKA SLOVENIJA
Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo  

SRIP HRANA je strateško razvojno-inovacijsko partnerstvo za prednostno področje S4 Trajnostna pridelava 
hrane. Postati želi osrednje nacionalno stičišče, namenjeno povezovanju in sodelovanju ambicioznih in v razvoj 
usmerjenih deležnikov na področju kmetijstva, živilstva in povezanih področij. Razvija se v dinamično skupnost 
kmetijskih gospodarstev, podjetij, združenj, razvojno-raziskovalnih ustanov, investitorjev in drugih deležnikov, 
katerih pozornost je usmerjena v ciljno intenziviranje razvojnih in raziskovalnih aktivnosti za potrebe industrije. 
Osrednji cilj delovanja SRIP HRANA je rast in razvoj članov, agroživilskega sektorja ter celotnega slovenskega 
gospodarstva.  Aktivnosti so usmerjene k podpori ključnih deležnikov z investicijskim potencialom in 
usmerjenostjo v razvoj in preboj agroživilskega sektorja.






