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SLOVENIA LYHYESTI. 
 
LYHYESTI 
 
Slovenia sijaitsee Euroopan sydämessä siellä, missä Alpit kohtaavat Välimeren 
ja Pannonian tasanko Karstin. Vihreässä ja kooltaan vain noin 20 273 km2 
maassa asuu vieraanvaraisia, rehellisiä ja ahkeria ihmisiä. Sloveniassa on 
uskomaton määrä huippu-urheilijoita, rikas kulttuuritarjonta ja ainutlaatuinen 
vihreys. Slovenia on keskieurooppalainen maa ja on osa eurooppalaista 
integraatiota, jolla runsaasti omia yllätyksellisiä ominaispiirteitä. 
 
TUTUSTUTAAN SLOVENIAAN 
 

 
 
 
YLEISTÄ TIETOA. SLOVENIA, EUROOPAN SYDÄMESSÄ. 
 
Pinta-ala 20 273 km2 
Asukasluku 2 052 496 (2011) 

Sloveniassa on 813 531 kotitaloutta  
(kotitalouksien koko keskimäärin 2,5 henkilöä) 

Pääkaupunki Ljubljana, 280 607 asukasta (2011) 
Muut suuret kaupungit Maribor, Celje, Kranj, Velenje, Koper, Novo mesto, Ptuj, Nova 

Gorica, Jesenice, Trbovlje, Murska Sobota 
Liikenneyhteydet Säännölliset lento- ja rautatieyhteydet suurimpiin Euroopan 

maihin; maantieverkosto osa Euroopan liikennevirtoja; avoimet 
rajat Euroopan unionin sisällä; yleiseurooppalaiset 
liikennekäytävät 5 ja 10 kulkevat Slovenian halki 

Kansainväliset lentokentät Jože Pučnik Ljubljana Airport, Edvard Rusijan Maribor Airport, 
Portorož Airport 

Satamat Koper, satamakaupunki, jossa on Slovenian ainoa satama (Luka 
Koper). Satamassa on myös matkustajaterminaali Adrianmeren 
ja Välimeren risteilijäaluksille (useita tuhansia matkustajia) 

Etäisyys suurista 
eurooppalaisista kaupungeista 

Ljubljana – Wien: 380 km, lentoaika 50 minuuttia 
Ljubljana – Frankfurt: 645 km, lentoaika 85 minuuttia 
Ljubljana – Zürich: 734 km, lentoaika 75 minuuttia 
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Ljubljana – Lontoo: 1544 km, lentoaika 80 minuuttia 
Ljubljana – Moskova: 2334 km, lentoaika 150 minuuttia 
Ljubljana – Pariisi: 1248 km, lentoaika 115 minuuttia 
Ljubljana – Bryssel: 1190 km, lentoaika 110 minuuttia 

Rahayksikkö Euro (EUR), 1.1.2007 lähtien 
Ilmasto Alppi-, pannoninen, Välimeren ilmasto 
Aikavyöhyke CET, GMT + 1, kesäaika GMT + 2 
Keskilämpötila heinäkuu 21 ºC, tammikuu 0 ºC 
Jännite 220 V, 50 Hz 
Maakodi +386 
Mittayksikkö metri 
Kieli Sloveeni ja etnisesti monimuotoisilla alueilla myös italia ja 

unkari; vieraiden kielten osaamistaso on korkea Sloveniassa 
Väestö Sloveenit (83 %), serbit (2 %), kroaatit (1,8 %), bosniakit ja 

muslimit (1,6 %), unkarilaiset (0,3 %), albaanit (0,3 %), 
makedonialaiset (0,2 %), montenegrolaiset (0,15%), romaanit 
(0,17%), italialaiset (0,1%) 

Uskonto Väestöstä suurin osa on roomalaiskatolisia; maassa on lisäksi 
40 virallisesti rekisteröitynyttä uskonnollista yhteisöä 

Väestöntiheys Keskimääräinen väestöntiheys on 101 asukasta/km²; Slovenia ei 
ole erityisen kaupungistunut, vaan kaupungeissa ja taajamissa 
asuu vain hieman yli 50 prosenttia väestöstä   

Hallinnolliset alueet Slovenia on jaettu 201 kuntaan, joista 11 on kaupunkikuntia. 
Lisäksi maa jaetaan 12 tilastolliseen alueeseen:  

•   Pomurskan alue 
•   Podravskan alue 
•   Koroškan alue 
•   Savinjskan alue 
•   Zasavskan alue 
•   Spodnjeposavskan alue 
•   Jugovzhodnan alue 
•   Osrednjeslovenskan alue 
•   Gorenjskan alue 
•   Notranjsko-kraškan alue 
•   Goriškan alue 
•   Obalno-kraškan alue 

Koulutus 
 

787 ensimmäisen asteen oppilaitoksessa on noin 159,508 
oppilasta; 127 toisen asteen oppilaitoksissa noin 82 267 
oppilasta; 72 357 opiskelijaa 1. korkeamman asteen 
oppilaitoksissa, 27 547 opiskelijaa 2. korkeamman asteen 
oppilaitoksissa ja 4 099 opiskelijaa 3. korkeamman asteen 
oppilaitoksissa 
17,5 %:lla väestöstä on ylempi korkeakoulututkinto 

Taide ja kulttuuri numeroina 34 ammattiteatteria; 2 ooppera- ja balettitaloa; 15 
ammattiorkesteria  

Sanomalehtien määrä 12 päivälehteä ja yhteensä 181 sanomalehteä; kaikkiaan 1 540 
sarjajulkaisua  

Kirjojen lainaus 24 545 000 yksikköä kirjastolainoja vuosittain  
Informaatioteknologian käyttö 69 % slovenialaisista käyttää internetiä; 53 % tekee verkossa 

ostoksia; 74 %:lla kotitalouksista on PC ja 73 %:lla 
internetyhteys 

Mobiililiittymien määrä 1 541 076 mobiililiittymää  
Tutkimus ja kehitys 630 tutkimusorganisaatiota 
BKT/asukas (euroa) 9 785 (1998); 10 558 (1999); 10 908 (2000); 11 502 (2001); 12 

316 (2002); 12 942 (2003); 13 645 (2004); 14 355 (2005); 15 
464 (2006); 17 120 (2007); 18 437 (2008); 17 295 (2009); 17 
286 (2010); 17 361 (2011) 

Todellinen kasvu-% 3,5 (1998); 5,3 (1999); 4,3 (2000); 2,9 (2001); 3,8 (2002); 2,9 
(2003); 4,4 (2004); 4,0 (2005); 5,8 (2006); 6,9 (2007); 3,6 
(2008); -8,0 (2009); 1,4 (2010); -0,2 (2011) 
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Työikäinen väestö 823 967 aktiivisessa työiässä, 729 050 palkkatyössä; 94 917 
yrittäjää (2011) 

Tärkeimmät 
kauppakumppanit 

Vientimaat: Saksa, Italia, Itävalta, Ranska, Kroatia 
Tuonti: Saksa, Italia, Itävalta Ranska ja Unkari  
Tavaravienti: 18 243 130 (2010) 
Tavaratuonti: 19 881 099 (2010) 

Kansalliset juhlapäivät 
 
* työpäiviä 

1.1 Uusi vuosi 
8.2. Prešeren, slovenialainen 

kulttuurijuhlapäivä 
Pääsiäinen Pääsiäismaanantai 
27.4. Ammattikapinan päivä 
1. ja 2.5. Työväen juhlapäivä 
25.6. Valtiollistamisen päivä 
15.8. 
 
17.8.* 

 
15.9.* 

Neitsyt Marian taivaaseen ottamisen 
päivä 
Slovenialaisten ja Prekmurjen liiton 
päivä ja Isänmaan päivä 
Primorskan kotimaahan 
palauttamisen päivä 

31.10. Uskonpuhdistuksen päivä 
1.11. 
23.11.* 

Pyhäinpäivä 
Rudolf Maisterin päivä 

25.12. Joulu 
26.12. Itsenäisyyden ja yhtenäisyyden päivä 
 

 
POLITIIKKA. SLOVENIA, MODERNI, EUROOPPALAINEN. 
 
Hallitusjärjestelmä Slovenian tasavalta on demokraattinen tasavalta, joka perustuu 

periaatteeseen viranomaisvallan jaosta lainsäädäntövaltaan, 
toimeenpanovaltaan ja tuomiovaltaan 

Kansainväliset jäsenyydet YK, NATO, EU, OECD ja Schengenin sopimus 
Perustuslaki Slovenian perustuslaki hyväksyttiin 23.12.1991 ja se määrittelee 

parlamentaarisen järjestelmän; Kansalliskokous (Državni zbor) 
on ylin lakiasäätävä elin erityisten menettelyjen mukaisesti  

Kansallishymni Slovenian kansallislaulu on 7. säe runosta Zdravljica, jonka on 
kirjoittanut vuonna 1844 Slovenian merkittävin runoilija France 
Prešeren 

 
Žive naj vsi narodi, 
ki hrepene dočakat' dan,  
da koder sonce hodi,  
prepir iz sveta bo pregnan,  
da rojak  
prost bo vsak,  
ne vrag, le sosed bo mejak!  
 

Tasavallan Presidentti Slovenian Tasavallan Presidentti edustaa Slovenian tasavaltaa ja 
on armeijan ylipäällikkö. Presidentti valitaan suoralla 
kansanvaalilla enintään kahdeksi viisivuotiskaudeksi; nykyinen 
Tasavallan presidentti on Borut Pahor 

Hallitus Hallitus (pääministeri ja ministeri) edustaa toimeenpanovaltaa 
ja on vastuussa Kansalliskokoukselle 

Kansalliskokous Kansalliskokous, Državni zbor (90 parlamentin jäsentä), on ylin 
lakiasäätävä elin, joka hyväksyy lait 

Kansallisneuvosto Kansallisneuvostolla, Državni svet (40 jäsentä), on neuvoantava 
rooli ja se edustaa sen jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia, 
ammatillisia ja paikallisia intressejä 
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Tuomiovalta Tuomarit ovat riippumattomia toimiessaan tehtävässään. Heitä 
sitoo perustuslaki ja lainsäädäntö. Tuomioistuimet ovat 
paikallisia ja alueellisia; ylemmissä oikeusasteissa on 
muutoksenhakutuomioistuimet. Korkein oikeus on korkein 
tuomioistuin oikeusjärjestelmässä 

 
 
MAANTIEDE. SLOVENIA, MONIMUOTOINEN, MIELENKIINTOINEN. 
 
Slovenian sijainti Slovenia sijaitsee Euroopan sydämessä; se on 

keskieurooppalainen maa 
Naapurimaat ja rajan pituus Pohjoisessa Slovenia jakaa rajan Itävallan kanssa (rajan pituus 

318 km), idässä Italian kanssa (rajan pituus 280 km), koillisessa 
Unkarin kanssa (rajan pituus 102 km) ja idässä ja etelässä 
Kroatian kanssa (rajan pituus 670 km); kaikkiaan 1,370 km 

Pääkaupungin sijainti  Slovenian pääkaupunki Ljubljana sijaitsee keskellä Sloveniaa 
(Keski-Slovenian alue). Ljubljanasta on erinomaista aloittaa 
tutustuminen Slovenian muihin osiin. Ljubljanasta maan 
kaukaisimpiin osiin on 2–3 tunnin ajomatka; rannikolle ja 
Mariboriin noin tunti ja esimerkiksi Blendiin reilu puoli tuntia 

Rannikon pituus Slovenian Adrianmeren rantaviivan pituus on 46,6 km 
Maantieteelliset alueet Slovenia sijaitsee Alppien, Välimeren, Pannonian tasangon ja 

Karstin risteyksessä; näin ollen Slovenia on ainoa maa 
Euroopan unionissa, jossa on kaikki nämä maantieteelliset 
alueet; Slovenian pienen koon ansioista eri maantieteellisiin 
alueisiin voi tutustua jopa yhdessä päivässä 

Pinnanmuodostus Alpit (42,1%), Dinaariset Alpit (28,1%), Pannonian tasanko 
(21,2%), Välimeren alue (8,6%) 

Korkein kohta Triglav, 2,864 m (Juliaaniset Alpit) 
Korkein saavutettavissa oleva 
vuori 

Vršič, 1,611 m (Juliaaniset Alpit) 

Suurin luonnonsuojelualue Triglavin kansallispuisto (83,982 ha); Slovenian ainoa 
kansallispuisto 

Pisin vierailijoille avoin luola Postojnan luola (20.57 km) 
Syvin vierailijoille avoin 
maanalainen luola  

Škocjanin luola (250 m) 

Pisin joki Sava (221 km) 
Suurin järvi  Cerknica 26 km2 
Keskikorkeus 556,8 m 
Biologinen monimuotoisuus Monipuolinen geologinen rakenne ja pinnanmuodostuksen 

monimuotoisuus (merenpinnasta 2,864 metrin korkeuteen), 
Slovenia koostuu myös neljästä biomaantieteellisestä alueesta, 
jonka ansiosta eläin- ja kasvilajien rikkaus on suuri; lukuisia 
kotoperäisiä lajikkeita  

Metsäala Lähes 60 prosenttia Slovenian pinta-alasta on metsää (1 163 812 
ha); Euroopassa vain Suomessa ja Ruotsissa metsien osuus on 
suurempi 

Luonnonsuojelualueet Suuriin suojelualueisiin Sloveniassa kuuluu yksi kansallispuisto 
sekä kolme alueellista ja 44 maisemapuistoa; pieniin 
suojelualueisiin kuuluu 52 luontoreservaattia ja 1217 
luontomuistomerkkiä 

Vesistöt Vesistöjen, jokien ja sivujokien pituus 28 000 km. Asukasta 
kohti olevien jokien määrällä mitattuna Slovenia on yksi 
rikkaimmista Euroopan maista ja se ylittää eurooppalaisen 
keskiarvon lähes nelinkertaisesti  
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HISTORIA. SLOVENIA, EUROOPAN RISTEYSKOHDASSA. 
 
 
Historian merkkipaalut 
 

•   Slovenialaisten esi-isät asuttivat alueen 500-luvulla  
•   600-luvulla Karantanian heimovaltio, ensimmäinen 

slovenialainen maa 
•   800-luvulla: Freising-dokumentit, vanhin sloveeninkielinen 

kirjoitus 
•   1300-luvulta vuoteen 1918: Slovenian alueista tuli osa 

Habsburgien valtakuntaa, myöhemmin Itävalta-Unkarin 
imperiumia  

•   1400-luvun puolivälissä: lyhyt ajanjakso Celjen 
ruhtinaskuntaa  

•   Uskonpuhdistuksen aika luo perustan Slovenian 
kirjakielelle ja syntyy ensimmäinen sloveeninkielinen 
painettu kirja vuonna 1550 (Primož Trubar) sekä 
ensimmäinen sloveeninkielinen Raamatun käännös vuonna 
1584 (Jurij Dalmatin)  

•   1809–1813: Illyrian maakunnat (puolet Sloveniaa on osa 
Ranskan valtakunnan); tietoisuus slovenialaisuudesta alkaa 
vahvistua  

•   1848: pyyntö kaikkien slovenialaisten yhdistymisestä 
Itävallan keisarikunnan sisällä yhdistyneeksi 
kuningaskunnaksi (Yhdistynyt Slovenia -ohjelma)  

•   1918: ensimmäinen maailmansota loppuu; epäonnistunut 
yritys jakaa Habsburgin valtakunta Itävaltaan, Unkariin ja 
Etelä slaavilaisiin alueisiin; Itävalta-Unkarin 
ruhtinaskunnan hajoaminen, Slovenian etnisten alueiden 
jako neljäksi maaksi; Serbien, kroaattien ja sloveenien 
kuningaskunta (Jugoslavian Kuningaskunta), Slovenian 
alue on aluksi jaettu kahteen hallinnolliseen yksikköön 
(Ljubljanan ja Mariborin käskyvalta), myöhemmin 
yhdistetään Dravska Banovinaan 

•   1919: Prekmurje lisätään kuuluvaksi Serbien, kroaattien ja 
sloveenien kuningaskuntaan 

•   29. marraskuuta 1945: slovenialaiset saavat oman 
tasavallan osana Jugoslavian kansanliittotasavaltaa 

•   15. syyskuu 1947: suuri osa Primorskan alueesta yhdistetään 
Slovenian kanssa Pariisin rauhansopimuksen pohjalta 

•   Huhtikuu 1990: ensimmäiset demokraattiset vaalit  
•   Joulukuu 1990: kansanäänestys Slovenian itsenäisyydestä 

(88,5 prosenttia äänioikeutetuista kannatti itsenäisyyttä)  
•   25. kesäkuuta 1991: Slovenia julistautuu itsenäiseksi 
•   23. joulukuu 1991: Slovenian uusi perustuslaki hyväksytään 
•   15. tammikuuta 1992: EU tunnustaa virallisesti Slovenian  
•   22. toukokuuta 1992: Sloveniasta tulee YK:n täysivaltainen 

jäsen  
•   1. helmikuuta 1999: EU:n assosiaatiosopimus astuu 

voimaan  
•   29. maaliskuu 2004: Sloveniasta tulee Naton jäsen  
•   1. toukokuuta 2004: Sloveniasta tulee EU:n jäsen  
•   1. tammikuuta 2007: Slovenia ottaa käyttöön euron 
•   21 heinäkuuta 2010: Sloveniasta tulee OECD:n jäsen 
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SLOVENIAN MATKAILU. VIHREÄ SLOVENIA, VIHREÄ MATKAILU. 
 
Matkailijamäärät, saapumiset 
(2011) 

3 217 966 (+7 % vuodesta 2010) 

Matkailijamäärät, 
yöpymiset(2011) 

9 388 95 (+5 % vuodesta 2010) 
 

Ulkomaalaisten yöpymisten 
osuus 

58 % 

Oleskelun keskimääräinen 
pituus (2011) 

2,917 päivää 

Vuodepaikat matkailijoille 
(2011) 

118 817 
22,6 % hotellivuoteita, joissa 5 811 531 yöpymistä (62 %) 
kaikista yöpymisistä  

Matkailijoiden yöpymisten 
määrä matkailukohteen 
mukaan  

Kylpyläkunnat ovat suosituimpia yöpymisten määrällä 
mitattuna (33 %), seuraavana vuoristokunnat (24 %, 2 220 000 
yöpymistä) ja rannikkokunnat 22 % (2 105 392 yöpymistä) 

Matkailun osuus BKT:stä 13,00% 
Matkailutulot 1 945 000 000 euroa 
Matkailun työllisyysvaikutus 105 000 työpaikkaa 
National Trademarks Index 
(2011) 

52. sija 

Global Security Index (2011) 10. sija 
Matkailu lukuina •   15 modernia termistä keskusta, joissa todennetut 

terveysvaikutukset (Slovenian luonnonkylpylät)  
•   15 golfkenttää 
•   Noin 80 talviurheilukeskusta, joista 10 isoja 
•   10 000 km merkittyjä vaellusreittejä 
•   Yli 8 000 löydettyä Karstin luolaa, 25 on avoinna 

matkailijoille 
•   kolme erityistä satama-aluetta huviveneille 
•   yksi matkustajaterminaali risteilyaluksille 
•   lukuisia kokouskeskuksia 20–2000 osanottajalle kaikilla 

alueilla 
•   Yli 300 matkailumaatilaa 
•   67 leirintäaluetta (ja 7 450 leiriytymisaluetta)  

 


