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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 15. do 19. marca 2021 
 
 
Pred letom se je začel prvi val epidemije, ki je močno prizadel vse gospodarske dejavnosti. Od takrat so se gospodarski 
subjekti deloma prilagodili novim razmeram, zajezitveni ukrepi pa so usmerjeni predvsem k storitvenim dejavnostim. 
V drugem valu je zato aktivnost v industriji in gradbeništvu ostala precej odporna, čemur pritrjujejo tudi ugodni 
januarski podatki. Ugodna gibanja so se glede na povišan promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah nadaljevala 
tudi na sredini marca. Zaradi razmeroma ugodne industrijske aktivnosti in posledično dražjih surovin se krepijo tudi 
cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev. 
Položaj na trgu dela se v drugem valu epidemije ni izraziteje poslabšal. Rast brezposelnih decembra in januarja ni 
bistveno odstopala od sezonskih povišanj v enakem obdobju preteklih let, februarja pa je bil že opazen sezonski upad 
števila brezposelnih, ki se je marca še nekoliko okrepil. Število delovno aktivnih je bilo na začetku leta podobno kot v 
predhodnih nekaj mesecih. Nadalje pa je zaposlenost najbolj upadla v gostinstvu in drugih raznovrstnih dejavnostih, 
medtem ko se je v zdravstvu in socialnem varstvu najbolj povečala. Januarja se je nadaljevala visoka medletna rast 
plač, na katero so močno vplivala izplačila kriznih dodatkov v javnem sektorju. 
 
 

Poraba elektrike, marec 2021  

 

Medletni upad porabe elektrike je bil v drugem 
tednu marca nekoliko manjši kot teden prej. 
Potem ko se je na začetku marca medletni upad 
porabe ob ponovni zaostritvi ukrepov v obalno-
kraški regiji poglobil na 6 %, se je v drugem tednu 
marca ob vplivu dodatnega sproščanja ukrepov v 
dveh regijah1 (odprtje teras gostinskih lokalov) 
zmanjšal na 4 %. Med našimi najpomembnejšimi 
trgovinskimi partnericami je medletni upad porabe 
ostal največji v Avstriji (14 %), v Franciji je znašal 9 %, 
v Nemčiji pa 4 %. V Italiji je bila poraba medletno višja 
za 4 %, predvsem zaradi nizke lanske porabe ob 
začetku popolnega zaprtja države v tednu od 
9. marca (v primerjavi z drugim tednom marca leta 
2019 je zaostajala za 2 %). Na Hrvaškem je bila poraba 
medletno višja za 2 %.  

  

 
1 Posavska regija in Jugovzhodna Slovenija. 

mailto:matic.slap%C5%A1ak@gov.si


Dodatne informacije: telefon: 01 478 10 04, elektronski naslov: matic.slapšak@gov.si  2 

Poraba elektrike po odjemnih skupinah, februar 2021  

 

Medletni upad industrijskega odjema elektrike se 
je februarja v primerjavi s prejšnjimi meseci 
drugega vala epidemije nekoliko poglobil, 
poslovnega pa zmanjšal. Industrijska poraba 
elektrike je bila februarja medletno nižja za 8,1 % (v 
zadnjih treh mesecih lanskega leta v povprečju za 
3,7 %, januarja letos za 6,5 %). Medletni upad 
poslovnega odjema, kamor se pretežno uvrščajo 
storitvene dejavnosti in trgovina2, se je februarja ob 
delni sprostitvi zajezitvenih ukrepov nekoliko 
zmanjšal (12,1 %), potem ko je bil novembra in 
januarja ob zaprtih nenujnih storitvah in trgovinah 
okoli 14-odstoten.3 Gospodinjska poraba elektrike pa 
je bila februarja ob večjem ostajanju doma zaradi 
epidemije medletno višja (7,7 %), vendar manj kot na 
vrhuncu drugega vala epidemije.  
 

 
Promet elektronsko cestninjenih vozil na slovenskih avtocestah, marec 2021 

 

 

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah4   
je bil v drugem tednu marca za 12 % višji kot v 
primerljivem tednu lani, ko je bil razglašen prvi 
val epidemije. Med 8. in 14. marcem je bil promet 
domačih vozil medletno višji za 2 %, promet tujih pa 
za 20 %. Kljub zelo povečanem5 obsegu prometa 
tovornih vozil v zadnjih tednih visoko medletno rast 
beležimo tudi zaradi učinka osnove, saj se je v 
enakem obdobju lani ob zajezitvenih ukrepih na 
začetku epidemije promet tujih vozil močno znižal 
(promet domačih vozil se je znižal nekoliko kasneje). 
Promet tovornih vozil je bil glede na primerljivi teden 
v letu 2019 višji za okoli 6 %.  
 

 
  

 
2 V tej odjemni skupini so najbolj pogosta merilna mesta storitvene dejavnosti in trgovine, znotraj te odjemne skupine so tudi skladišča, kmetijska 
dejavnost, ipd., lahko pa tudi večja, proizvodna podjetja, ki na nekaterih merilnih mestih ne potrebujejo velike priključne moči. 
3 Decembra je bil medletni upad ob sprostitvi ukrepov okoli praznikov 9,4-odstoten. 
4 Merjeno v prevoženih kilometrih. 
5 Ponovno je presegel 21 mio prevoženih kilometrov, kar je drugi najvišji tedenski podatek od začetka epidemije. 
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Trg dela, december 2020 – marec 2021  

 

Zmanjševanje števila registriranih brezposelnih 
se je v prvi polovici marca še nekoliko okrepilo. 
Ob ohranjanju interventnih ukrepov rast decembra 
in januarja ni bistveno odstopala od sezonskih 
povišanj v enakem obdobju preteklih let. Konec 
januarja se je ustavila, februarja pa je bil že opazen 
sezonski upad števila brezposelnih, ki se je marca še 
nekoliko okrepil. 18. marca je bilo po neuradnih 
(dnevnih) podatkih ZRSZ brezposelnih 83.940 oseb, 
kar je 4,7 % manj kot konec februarja in okoli 8 % več 
kot pred letom. 
Število delovno aktivnih je bilo januarja medletno 
manjše za 1,5 %, kar je podobno kot v predhodnih 
mesecih. Nadalje je zaposlenost najbolj upadla v 
gostinstvu in drugih raznovrstnih dejavnostih, ki so 
jih zajezitveni ukrepi najbolj prizadeli, medtem ko se 
je v zdravstvu in socialnem varstvu najbolj povečala. 

 

Plače, januar 2021  

 
 

Januarja se je nadaljevala medletna rast plač, na 
katero so še naprej pomembno vplivala 
predvsem izplačila kriznih dodatkov v javnem 
sektorju. Proti koncu lanskega leta in januarja letos 
se je s ponovnim izplačevanjem dodatkov (izredno 
izplačilo dodatka za nevarnost in posebne 
obremenitve ter izplačilo dodatka za delo v rizičnih 
razmerah po kolektivni pogodbi) znova povišala 
medletna rast plač v javnem sektorju, daleč najbolj v 
socialni oskrbi in zdravstvu (januarja za 41,9 %; v 
celotnem javnem sektorju za 18,4 %). V zasebnem 
sektorju se rast v drugem valu epidemije ni zvišala. 
Izjema je le decembrsko povišanje (5,3 %), predvsem 
zaradi kriznega dodatka, januarja pa so bile plače 
medletno ponovno nekoliko nižje (-3,7 %).    
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Gradbeništvo, januar 2021  

 

Gradbena aktivnost se je januarja povečala. 
Vrednost opravljenih del se je povečala za 8,3 % in 
bila za 4,2 % višja kot pred letom. V primerjavi z 
letoma 2018 in 2019 je bila aktivnost v zadnjih 
mesecih znatno višja v gradnji stanovanjskih stavb, 
nekoliko višja v gradnji inženirskih objektov, v gradnji 
nestanovanjskih stavb in specializiranih gradbenih 
delih pa je bila na podobni ravni.  
Podatki o zalogi pogodb in novih pogodbah v 
gradbeništvu ne kažejo enotne slike. Vrednost zaloge 
pogodb, ki se je že od sredine leta 2020 počasi 
zniževala, se je januarja močno znižala in bila 15 % 
nižje kot pred letom. Vrednost novih pogodb pa se je 
proti koncu leta 2020 in v januarju povečala in bila v 
zadnjih treh mesecih približno za tretjino višja kot 
pred letom. 

 

Cene industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev, februar 2021  

 

Cene industrijskih proizvodov slovenskih 
proizvajalcev so se februarja ponovno okrepile in 
bile medletno višje za 1 %. Ocenjujemo, da so k 
rasti poleg razmeroma ugodne aktivnosti v industriji 
prispevale tudi dražje surovine na mednarodnih 
trgih. Medletna rast cen proizvodov na domačem trgu 
se je tako nadalje povečala in bila z 1,7 % najvišja po 
januarju lani. Najhitreje so naraščale cene v skupini 
proizvodov za investicije (3,2 %) in v skupini surovin 
(2,4 %). Medletna rast cen na tujih trgih je bila 
skromnejša (0,4 %), kar je predvsem posledica 
izrazitejšega znižanja cen v preteklem letu. Tekoča 
rast v prvih dveh mesecih letos je namreč celo 
nekoliko višja od rasti cen na domačem trgu.   
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Tekoči račun plačilne bilance, januar 2021  

 

Presežek tekočega računa plačilne bilance je ostal 
visok in je večinoma odražal gibanja v menjavi 
blaga in storitev. K medletno višjemu presežku, ki je 
v zadnjih dvanajstih mesecih do januarja znašal 
3,3 mrd EUR (6,9 % ocenjenega BDP), je ob 
izboljšanih pogojih menjave največ prispeval višji 
blagovni presežek. Presežek tekočega računa se je 
medletno okrepil tudi zaradi nižjih neto odlivov 
primarnih in sekundarnih dohodkov. Neto odlivi 
primarnih dohodkov so bili medletno nižji zaradi 
manjšega neto odliva dohodkov od lastniškega 
kapitala neposrednih naložb ter več prejetih 
subvencij iz proračuna EU za skupno kmetijsko in 
ribiško politiko. Neto odlivi sekundarnih dohodkov pa 
so bili nižji zlasti zaradi manjših plačil tekočih davkov 
na dohodek in premoženje ter manjših plačil 
socialnih prispevkov tujini. Storitveni presežek se je 
nadalje znižal predvsem zaradi zmanjšanja presežka 
v segmentu menjave potovanj, ki ga je epidemija 
zelo prizadela. 
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Zadnja Naslednja 2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-1)3 0,6 1,1 -4,8 -10,1 12,2 -1,0
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-4) 3,1 2,0 -2,3 -12,9 -2,4 -4,5
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-1)3 0,3 -0,1 -8,1 -10,3 20,1 -14,5
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-4) 5,8 2,2 -6,4 -17,3 -0,6 -14,5
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-1)3 0,3 -1,0 4,4 -4,5 2,7 0,4
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-4) 2,5 -0,3 4,1 -1,1 1,3 2,8
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-1)3 7,9 -9,9 0,8 -6,6 -0,9 13,9
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-4) 5,8 -1,3 -2,4 -10,1 -17,4 8,2
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-1)3 -1,0 -0,1 -1,5 -21,3 16,0 8,2
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-4) 4,9 1,1 -0,8 -23,4 -9,5 -0,4
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-1)3 -0,1 -2,6 -0,5 -21,4 13,6 7,7
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-4) 7,6 -0,3 -1,9 -24,0 -12,5 -2,0

2020 m 9 2020 m 10 2020 m 11 2020 m 12 2021 m 1 2021 m 2
Trgovinska bilanca1 16.03.2021 13.04.2021 mio EUR 281,3 300,2 217,7 86,0 281,4 :
Tekoči račun1 16.03.2021 13.04.2021 mio EUR 373,6 459,6 264,7 184,8 289,7 :

12.03.2021 09.04.2021 % (M/M-1)4 2,3 3,9 -1,1 0,2 3,5 :
12.03.2021 09.04.2021 % (M/M-12) 0,7 3,2 1,9 8,6 -2,4 :
12.03.2021 09.04.2021 % (M/M-1)4 -8,4 7,3 13,9 -9,1 -3,5 :
12.03.2021 09.04.2021 % (M/M-12) -7,9 -3,8 17,5 4,9 -7,8 :

2020 m 9 2020 m 10 2020 m 11 2020 m 12 2021 m 1 2021 m 2
26.02.2021 31.03.2021 % (M/M-1) -0,4 0,3 -0,8 -0,3 -0,4 0,3
26.02.2021 31.03.2021 % (M/M-12) -0,3 -0,1 -0,9 -1,1 -0,7 -1,0

2020 m 9 2020 m 10 2020 m 11 2020 m 12 2021 m 1 2021 m 2
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-1) -0,7 1,2 11,4 -0,4 -2,2 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-12) 5,1 4,6 6,9 8,9 9,4 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-1) -1,3 0,3 12,0 -2,9 -3,6 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-12) 5,2 2,9 3,5 5,3 3,7 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-1) 0,3 2,9 10,5 3,7 -0,4 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-12) 4,5 7,1 12,6 14,6 18,4 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-1) 0,9 3,3 9,4 4,5 2,5 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-12) 5,3 9,1 16,3 19,3 22,9 :

2020 m 9 2020 m 10 2020 m 11 2020 m 12 2021 m 1 2021 m 2
16.03.2021 16.04.2021 % (M/M-1)4 0,0 0,0 -0,1 0,0 -0,1 :
16.03.2021 16.04.2021 % (M/M-12) -1,4 -1,4 -1,6 -1,4 -1,5 :
03.03.2021 06.04.2021 % (M/M-1)4 -1,9 -2,4 -0,2 -0,6 -0,9 -1,3
03.03.2021 06.04.2021 % (M/M-12) 20,0 15,5 16,2 15,9 14,6 13,6

Stopnja registrirane brezposelnosti 16.03.2021 16.04.2021 % 8,6 8,6 8,6 8,9 9,4 :

2019 Q3 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-1)5 -1,3 0,3 0,9 -2,1 0,7 0,9
26.02.2021 31.05.2021 % (Q/Q-4) -0,8 -0,4 0,4 -2,3 -0,3 0,4

Stopnja anketne brezposelnosti, ADS 26.02.2021 31.05.2021 % 4,8 4,0 4,6 5,2 5,1 5,1

2020 m 9 2020 m 10 2020 m 11 2020 m 12 2021 m 1 2021 m 2
19.03.2021 21.04.2021 % (M/M-1) 0,1 0,3 0,2 0,0 0,5 0,7
19.03.2021 21.04.2021 % (M/M-12) 0,3 0,9 1,0 1,0 1,3 1,7
10.03.2021 09.04.2021 % (M/M-1)3 0,2 3,1 -0,2 0,1 2,0 :
10.03.2021 09.04.2021 % (M/M-12) 0,0 -1,2 2,2 5,3 -1,6 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-1)3 2,8 -0,8 11,4 -10,5 8,4 :
15.03.2021 15.04.2021 % (M/M-12) 7,1 0,3 17,3 -0,8 4,2 :
26.02.2021 29.03.2021 % (M/M-1)3 -1,1 -1,7 -2,6 -0,8 : :
26.02.2021 29.03.2021 % (M/M-12) -2,4 -7,1 -9,4 -5,6 : :
26.02.2021 29.03.2021 % (M/M-1)3 3,2 -0,8 1,1 -1,8 : :
26.02.2021 29.03.2021 % (M/M-12) -4,8 -8,2 -6,5 -9,3 : :

2014 2015 2016 2017 2018 2019
Primanjkljaj/presežek sektorja država (ESA 2010) 19.10.2020 31.03.2021 % BDP -5,5 -2,8 -1,9 -0,1 0,7 0,5
Konsolidirani bruto dolg države (ESA 2010) 19.10.2020 31.03.2021 % BDP 80,3 82,6 78,5 74,1 70,3 65,6

2020 m 9 2020 m 10 2020 m 11 2020 m 12 2021 m 1 2021 m 2
Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 24.02.2021 24.03.2021 %3 -3,8 -6,2 -13,2 -9,2 -6,9 -3,6

2020 m 9 2020 m 10 2020 m 11 2020 m 12 2021 m 1 2021 m 2
EURIBOR, 3-mesečni % -0,4910 -0,5091 -0,5209 -0,5381 -0,5472 -0,5417
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % 0,0500 -0,0760 -0,1380 -0,1500 -0,1000 0,0400
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,1792 1,1775 1,1838 1,2170 1,2171 1,2098

* Izračun UMAR. 

Delovno aktivni

Registrirane brezposelne osebe

Uvoz blaga, realno2

- zasebni sektor

Izvoz proizvodov in storitev, realno

Inflacija (CPI)

Izvoz blaga, realno2

Uvoz proizvodov in storitev, realno

Bruto plača na zaposlenega, nominalno

- javni sektor

Za primerjavo z EU in EMU gl.: http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis

Opombe: 1Plačilnobilančna statistika BS. 2Zunanjetrgovinska statistika SURS. 3Desezonirano - SURS. 4Desezonirano - UMAR. 5Razlika med pozitivnimi in negativnimi odgovori, v %.

Vir podatkov: SURS, BS, ECB, EUROSTAT, EURIBOR.org, preračuni UMAR. 

začetek meseca

začetek meseca*
začetek meseca

Prihodek v trgovini, realno

Cene industrijskih proizvodov, domači trg

Zaposlenost, ADS

Prihodek v tržnih storitvah, nominalno

Gradbeništvo, realna vrednost opravljenih del

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, realno

Referenčno obdobje

BDP, realno

Potrošnja države, realno

Zasebna potrošnja, realno

EnotaDatum objave

Bruto investicije, realno

- od tega sektor država
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