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GRAFI TEDNA 
od 30. januarja do 3. februarja 2023 
 
 
Januarja je bilo zmanjšanje porabe zemeljskega plina nekoliko večje kot v preteklih dveh mesecih, v povprečju je bila 
od 1. avgusta 2022 poraba za 14 % nižja kot v povprečju prejšnjih petih let. Po sezonsko prilagojenih podatkih se je 
število brezposelnih tudi januarja zmanjšalo, medletno je bilo nižje skoraj za petino. Vztrajno upada tudi število 
dolgotrajno brezposelnih, kar je odraz velikega pomanjkanja delovne sile. Blagovna menjava z državami EU se je v 
zadnjem lanskem četrtletju zmanjšala, ob veliki negotovosti v mednarodnem okolju podjetja pričakujejo skromen 
obseg novih naročil. Realni prihodek v tržnih storitvah se je po dveh mesecih zniževanja novembra nekoliko povečal, 
večji je bil tudi medletno. 
 

Poraba zemeljskega plina, februar 2023   

 
 
 

V zadnjih dveh mesecih leta 2022 je bila poraba 
plina za malo več kot desetino manjša od 
primerljive v prejšnjih letih, v januarju 2023 pa se 
je ta razlika povečala na 15 %. Del industrije1 se je 
na visoke cene plina odzval z zmanjšanjem 
proizvodnje in posledično manjšo porabo, k varčnejši 
rabi pa naj bi pripomogli tudi ukrepi Vlade2. Po 
podatkih Eurostata so v povprečju države EU od 
avgusta do novembra porabo znižale še bolj, za okoli 
20 % glede na preteklo petletno obdobje, 
skandinavske in baltske države tudi za več kot 40 %. 
Države EU so sredi novembra uspele tudi skoraj v 
celoti napolniti skladišča plina, od takrat pa se 
napolnjenost postopoma znižuje3. Poraba plina v 
Sloveniji je po predhodnih podatkih od 1. avgusta 
2022 do 3. februarja 2023 glede na primerljivo 
povprečje prejšnjih petih let za malenkost odstopala 
od priporočil EU o znižanju rabe plina za celotno 
obdobje od avgusta 2022 do marca 2023. 

 

 

 

 

 

                                                                      
1 Po podatkih Sursa so v Sloveniji v letu 2021 največ plina (62 %) neposredno porabili v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu, 15 % v 
gospodinjstvih, ostalo pa zlasti za proizvodnjo toplote in elektrike. 
2 Med možnimi ukrepi na ravni EU po uredbi so zamenjava plina s tekočimi gorivi pri proizvodnji elektrike, spodbujanje prehoda na druga goriva v 
industriji, zmanjšanje ogrevanja in hlajenja v državnih zgradbah, kampanje ozaveščanja itd. Nekaj takih ukrepov je Vlada RS že sprejela. 
3 Po informacijah družbe Plinovodi je 12. novembra 2022 napolnjenost skladišč plina v EU dosegla 95,5 %, nato pa se je začela zmanjševati in je 28. 
januarja 2023 znašala 73,7 %. 



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

Število registriranih brezposelnih oseb, januar 2023   

 

Sezonsko prilagojeni podatki o registriranih 
brezposelnih osebah tudi januarja kažejo na 
zmanjšanje (za 1,5 %). Po originalnih podatkih je 
bilo konec januarja brezposelnih 55.386 oseb, kar je 
sicer 4,1 % več kot konec decembra, a je to večinoma 
odraz sezonskih gibanj, povezanih z večjim prilivom 
v brezposelnost zaradi izteka zaposlitev za določen 
čas. Medletno je bilo število brezposelnih nižje za 
18,4 %. Število dolgotrajno brezposelnih je po 
originalnih podatkih nadalje upadlo, kar odraža 
veliko pomanjkanje delovne sile. Januarja jih je bilo 
medletno skoraj za tretjino manj.  
 

 

 

 

Blagovna menjava – realno, december 2022   

 
 

Blagovna menjava z državami EU4 je v zadnjem 
lanskem četrtletju tekoče upadla. V primerjavi s 
četrtletjem prej je realni izvoz blaga v države EU 
močno upadel (za 4,0 %, desez.), pri uvozu pa se je 
nadaljevala skromna rast (0,5 %, desez.). Po 
podrobnih podatkih5 je k upadu prispeval predvsem 
nižji izvoz v Italijo, Francijo in na Hrvaško, opazno je 
bilo zlasti znižanje izvoza vmesnih proizvodov 
(predvsem kovin) in vozil. Medletno sta bila v 
zadnjem četrtletju izvoz v države EU in uvoz iz njih 
nižja (za 3,5 % oziroma 1,6 %). Na podlagi 
razpoložljivih podatkov ocenjujemo, da sta se v 
četrtem četrtletju, medletno in v primerjavi s 
predhodnim četrtletjem (desez.) znižala tudi skupni 
izvoz in uvoz blaga. V začetku letošnjega leta se je 
razpoloženje v izvozno usmerjenih dejavnostih 
nekoliko poslabšalo. Podjetja pričakujejo, da se bo v 
prvem četrtletju njihov konkurenčni položaj na trgih 
EU in zunaj EU poslabšal, obseg novih naročil pa ostal 
na nizki ravni.  
 

 

 

 

 

 

                                                                      
4 Po zunanjetrgovinski statistiki Sursa. Deflacioniranje in desezoniranje UMAR.  
5 Podrobni podatki po klasifikaciji SMTK so na voljo do novembra 2022.  
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Prihodek v tržnih storitvah, november 2022   

 
 

Realni prihodek tržnih storitev se je novembra 
povečal. Po dvomesečnem zmanjševanju se je 
tekoče povečal za 0,6 %, medletno je bil večji za 
5,9 %. Prihodek v gostinstvu se je močneje okrepil že 
drugi mesec zapored. Večja je bila tudi rast prihodka 
v drugih poslovnih dejavnostih, saj se je povečal 
prihodek v zaposlovalnih, še bolj pa v potovalnih 
agencijah. Prihodek v dejavnosti prometa in 
skladiščenja pa se je še nekoliko zmanjšal, predvsem 
v kopenskem prometu. Po predhodni tekoči rasti se 
je prihodek opazneje zmanjšal tudi v informacijsko-
komunikacijskih dejavnostih, kar je izviralo predvsem 
iz upada prihodka računalniških storitev na 
domačem trgu. Prihodek se je zopet nekoliko 
zmanjšal še v strokovno-tehničnih dejavnostih. V 
prvih enajstih mesecih lani je bil prihodek v vseh 
dejavnostih medletno večji kot v letu 2021, za ravnijo 
pred epidemijo (november 2019) pa je zaostajal v 
potovalnih in zaposlovalnih agencijah, za 20 % oz. 
10 %.  
 
 



Tabela: izbrani makroekonomski kazalci za Slovenijo 

Za bralnike zaslona dostopna oblika tabel se nahaja na spletni strani UMAR, med prilogami ob aktualnih grafih tedna  
(Aktualni podatki v Sloveniji). 
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Zadnja Naslednja 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-1)3 1,5 2,5 5,2 -0,1 0,2 -1,4
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-4) 16,2 5,1 10,5 9,7 8,3 3,4
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-1)3 4,6 10,9 1,4 1,1 -0,7 1,2
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-4) 14,2 5,7 21,2 19,6 12,6 2,6
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-1)3 0,8 1,6 1,3 0,7 -2,8 0,0
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-4) 6,0 5,4 8,3 4,5 0,7 -0,9
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-1)3 11,8 -0,9 -0,9 12,2 3,9 -6,8
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-4) 35,5 24,2 1,1 23,8 15,9 6,7
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-1)3 1,3 0,6 6,4 -1,1 2,6 3,6
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-4) 32,4 12,6 13,8 8,1 8,6 11,0
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-1)3 5,0 1,6 5,5 2,6 1,4 1,8
15.11.2022 16.02.2023 % (Q/Q-4) 35,4 19,5 18,1 16,5 11,6 10,7

2022 m 8 2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1
Trgovinska bilanca1 13.01.2023 13.02.2023 mio EUR -267,9 73,8 -262,0 -148,2 : :
Tekoči račun1 13.01.2023 13.02.2023 mio EUR -96,1 364,5 -17,0 62,3 : :

03.02.2023 06.03.2023 % (M/M-1)4 5,8 1,5 -14,5 6,9 3,5 :
03.02.2023 06.03.2023 % (M/M-12) 29,3 31,1 5,3 12,4 7,9 :
03.02.2023 06.03.2023 % (M/M-1)4 9,4 -7,9 -0,3 -2,1 -0,8 :
03.02.2023 06.03.2023 % (M/M-12) 16,7 9,4 4,3 7,2 -6,4 :

2022 m 8 2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1
30.12.2022 06.02.2023 % (M/M-1) 0,0 -0,9 0,8 0,9 0,2 :
30.12.2022 06.02.2023 % (M/M-12) 11,0 10,0 9,9 10,0 10,3 :

2022 m 8 2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-1) 0,3 -0,2 1,1 9,9 : :
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-12) -4,8 -3,6 -2,4 -2,1 : :
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-1) 2,0 -0,6 0,0 12,9 : :
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-12) -3,4 -2,9 -1,9 -1,5 : :
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-1) -2,9 0,7 3,0 4,5 : :
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-12) -7,2 -4,5 -3,1 -3,2 : :
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-1) -4,8 0,3 4,9 -0,9 : :
23.01.2023 22.02.2023 % (M/M-12) -8,4 -6,7 -3,7 -4,3 : :

2022 m 8 2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1
17.01.2023 16.02.2023 % (M/M-1)4 0,1 0,1 0,1 0,1 : :
17.01.2023 16.02.2023 % (M/M-12) 2,3 2,2 2,1 2,1 : :
03.02.2023 03.03.2023 % (M/M-1)4 -1,2 -1,2 -1,3 -1,6 -2,2 -1,5
03.02.2023 03.03.2023 % (M/M-12) -22,2 -21,3 -20,5 -19,6 -19,4 -18,4

Stopnja registrirane brezposelnosti 17.01.2023 16.02.2023 % 5,5 5,3 5,4 5,3 : :

2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3
29.11.2022 27.02.2023 % (Q/Q-1)5 4,9 1,1 -0,9 0,5 0,1 0,0
29.11.2022 27.02.2023 % (Q/Q-4) 1,1 1,9 -0,3 5,6 0,8 -0,3

Stopnja anketne brezposelnosti, ADS 29.11.2022 27.02.2023 % 4,3 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0

2022 m 8 2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1
20.01.2023 24.02.2023 % (M/M-1) 2,1 1,1 0,3 -0,8 0,5 :
20.01.2023 24.02.2023 % (M/M-12) 25,3 25,7 25,1 23,2 23,3 :
10.01.2023 10.02.2023 % (M/M-1)3 1,2 -0,5 -0,4 0,3 : :
10.01.2023 10.02.2023 % (M/M-12) 7,9 3,8 0,7 0,3 : :
13.01.2023 15.02.2023 % (M/M-1)3 1,9 -0,4 9,7 -3,4 : :
13.01.2023 15.02.2023 % (M/M-12) 31,8 26,1 57,0 44,0 : :
27.01.2023 27.02.2023 % (M/M-1)3 2,9 -0,5 -2,9 0,4 : :
27.01.2023 27.02.2023 % (M/M-12) 17,2 12,7 3,9 3,0 : :
31.01.2023 28.02.2023 % (M/M-1)3 2,4 -0,7 -0,8 0,7 : :
31.01.2023 28.02.2023 % (M/M-12) 6,7 4,9 3,6 5,9 : :

2016 2017 2018 2019 2020 2021
Primanjkljaj/presežek sektorja država (ESA 2010) 30.09.2022 31.03.2023 % BDP -1,9 -0,1 0,7 0,6 -7,7 -4,7
Konsolidirani bruto dolg države (ESA 2010) 30.09.2022 31.03.2023 % BDP 78,5 74,2 70,3 65,4 79,6 74,5

2022 m 8 2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1
Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 25.01.2023 22.02.2023 %3 -0,4 -5,0 -5,3 -1,7 0,7 -0,8

2022 m 8 2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1
EURIBOR, 3-mesečni % 0,395 1,011 1,428 1,825 2,066 2,345
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % 2,18 2,95 3,46 3,35 3,35 :
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,013 0,990 0,983 1,020 1,059 1,077

* Izračun UMAR. 

Prihodek v trgovini, realno

Cene industrijskih proizvodov, domači trg

Zaposlenost, ADS

Prihodek v tržnih storitvah, realno

Gradbeništvo, realna vrednost opravljenih del

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, realno

Referenčno obdobje

BDP, realno

Potrošnja države, realno

Zasebna potrošnja, realno

Izbrani makroekonomski kazalci za Slovenijo EnotaDatum objave

Bruto investicije, realno

- od tega sektor država

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

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, realno

- javni sektor


