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GRAFI TEDNA 
od 27. februarja do 3. marca 2023 
 
 
Februarja so bile cene življenjskih potrebščin medletno višje za 9,3 %, kar je najnižja rast v zadnjih devetih mesecih. 
Velik del znižanja rasti je povezan z nadaljnjim upočasnjevanjem rasti cen energentov, nekoliko se je upočasnila tudi 
rast cen hrane, ki pa je še vedno precej visoka; razmeroma visoka ostaja tudi rast cen storitev. Februarja je bila poraba 
plina, ob nizkih temperaturah v prvi polovici meseca, le za okoli 8 % manjša od primerljive v prejšnjih letih, poraba 
elektrike pa je bila medletno manjša za 7 %. Prihodek v trgovini na drobno se je decembra nekoliko zmanjšal, v celem 
letu pa je bila prodaja medletno večja v trgovini na debelo in trgovini na drobno z neživili, manjša pa v trgovini z živili 
ter motornimi vozili. Tudi prihodek v tržnih storitvah se je konec leta zmanjšal, v celem letu pa je bil večji za dobro 
desetino. Za ravnjo pred epidemijo je zaostajal le še v drugih poslovnih dejavnostih, najbolj v potovalnih in 
zaposlovalnih agencijah. Po anketnih podatkih za zadnje lansko četrtletje je bila brezposelnost medletno opazno 
nižja, število delovno aktivnih pa je ostalo na podobno visoki ravni ravni kot pred letom.  
 
 

Cene življenjskih potrebščin, februar 2023   

 

Medletna rast cen življenjskih potrebščin je 
februarja znašala 9,3 %, kar je najmanj v zadnjih 
devetih mesecih. Velik del znižanja rasti izvira iz 
manjšega prispevka skupine stanovanja, voda, 
električna energija, plin in drugo gorivo, kar je po naši 
oceni predvsem posledica nadaljnjega umirjanja rasti 
cen energentov. Nekoliko se je upočasnila tudi rast 
cen hrane, a je bila z 18,3 % še vedno precej visoka in 
je z 2,8 o. t. največ prispevala k inflaciji. Zmanjševanje 
težav v dobavnih verigah in stabilne razmere na trgih 
surovin vplivajo tudi na nadaljnje postopno 
umirjanje rasti cen v skupini trajnega blaga (7,7 %), 
rast cen poltrajnega blaga pa ostaja razmeroma 
skromna (3,7 %). Rast cen storitev se z nekoliko manj 
kot 8 % ohranja okoli doseženih ravni, k njihovi rasti 
pa pomembno prispevajo gostinske storitve ter 
storitve, povezane z rekreacijo in kulturo. 
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Poraba zemeljskega plina, februar 2023   

 

Februarja je bila poraba plina, ob nizkih 
temperaturah v prvi polovici meseca, le za okoli
8 % manjša od primerljive v prejšnjih letih. Nižjo 
porabo sicer povezujemo z omejeno proizvodnjo dela
industrije zaradi visokih cen plina, z vladnimi ukrepi za 
spodbujanje varčnejše rabe, v času kurilne sezone pa 
na obseg porabe plina pomembno vpliva tudi vreme.
Po podatkih Eurostata je Slovenija od avgusta lani do
januarja letos glede na primerljivo preteklo petletno
obdobje porabo plina zmanjšala za 14 %, države EU pa 
v povprečju za 19 %1. Manjša poraba in razmeroma
napolnjena skladišča2 v EU tako trenutno zagotavljajo
nemoteno oskrbo s plinom.  

 

 

Poraba elektrike, februar 2023  

 

Poraba elektrike je bila februarja medletno nižja 
za 7 %. Ocenjujemo, da sta bili nižji industrijska in 
gospodinjska poraba. Medletno nižja industrijska 
poraba je po naši oceni izhajala zlasti iz energetsko 
intenzivnega dela gospodarstva zaradi visokih cen 
elektrike in posledično manjšega obsega proizvodnje 
ter posodobitve proizvodnih tehnologij za večjo 
energetsko učinkovitost. Medletno nižja 
gospodinjska poraba pa je bila po naši oceni 
pretežno posledica visoke lanske osnove zaradi večje 
prisotnosti ljudi na domu v povezavi z velikim 
številom okužb s covidom-19 in zajezitvenimi ukrepi. 
Nižjo porabo kot lanskega februarja so imele tudi 
naše glavne trgovinske partnerice (Avstrija in 
Nemčija za 10 %, Francija za 7 %, Italija za 4 %, 
Hrvaška pa za 2 %). 
 

 
 
  

                                                                      
1 Po predhodnih podatkih od 1. avgusta 2022 do 3. marca 2023 pa je Slovenija glede na primerljivo povprečje prejšnjih petih let porabo plina 
zmanjšala za 13 % ali malo manj od priporočil EU o vsaj 15-odstotnem znižanju. 
2 Po informacijah družbe Plinovodi je 12. novembra 2022 napolnjenost skladišč plina v EU dosegla 95,5 %, nato pa se je začela zmanjševati in je 25. 
februarja 2023 znašala 62,4 % (pozimi polnjenje običajno ne dosega hitrejšega praznjenja zalog). 
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Prihodek v trgovini, december 2022–januar 2023  

 

V večini trgovskih panog se je prihodek decembra 
še zmanjšal, po predhodnih podatkih pa januarja 
nekoliko povečal. Decembra se je ob nižji aktivnosti 
s trgovino povezanih panog še zmanjšal prihodek v 
trgovini na debelo, ki je bil prvič v letu tudi medletno 
realno manjši, skupaj v celem letu 2022 pa realno 
medletno večji za 7,7 %. Decembra se je občutno 
zmanjšala tudi prodaja v trgovini na drobno z živili, 
pijačami in tobačnimi izdelki, kjer je bil prihodek v 
celem letu medletno realno manjši za 1,9 %. V letu 
2022 je bila medletno realno manjša (za 4,8 %) tudi 
prodaja v trgovini z motornimi vozili, kjer pa se je 
prihodek ob zmanjševanju težav v dobavnih verigah 
v drugi polovici leta tekoče povečeval. Prihodek v 
trgovini na drobno z neživili, ki je v drugi polovici leta 
stagniral, je bil v letu 2022 realno medletno večji za 
6,1 %. Po predhodnih podatkih SURS se je prihodek 
januarja v primerjavi z decembrom v trgovini na 
drobno z živili in z neživili nekoliko, v trgovini z 
motornimi vozili pa občutneje okrepil. 
 

 

Prihodek v tržnih storitvah, december 2022   

 

Realni prihodek se je v zadnjem četrtletju lani v 
večini dejavnosti tržnih storitev še zmanjšal. Po 
rasti v prvi polovici leta se je skupni prihodek tržnih 
storitev začel zmanjševati, upad prihodka pa 
poglabljati, v zadnjem četrtletju se je tekoče zmanjšal 
za 1,1 %. V dejavnosti prometa in skladiščenja se je 
prihodek še zmanjšal, zlasti v skladiščenju. Upad se je 
poglobil tudi v informacijsko-komunikacijskih 
dejavnostih, kar je izviralo predvsem iz krčenja 
prihodka računalniških storitev na domačem trgu. 
Prihodek se je še nekoliko zmanjšal tudi v strokovno-
tehničnih dejavnostih. V gostinstvu pa se je ob 
krepitvi števila prenočitev v zadnjem četrtletju še 
okrepil. Ponovno se je povečal tudi prihodek v drugih 
poslovnih dejavnostih, kjer se je nadaljevala visoka 
rast v potovalnih agencijah. Medletno je bil skupni 
prihodek v zadnjem četrtletju 2022 realno večji za 
3,2 %, v celem letu pa za 11,1 %. Med dejavnostmi 
tržnih storitev je za ravnjo pred epidemijo (zadnje 
četrtletje 2019) zaostajal le še prihodek v drugih 
poslovnih dejavnostih (najbolj prihodek v potovalnih 
agencijah – za 15 % in v zaposlovalnih agencijah – 
13 %). 
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Aktivno in neaktivno prebivalstvo, 4. četrtletje 2022  

 

Po anketnih podatkih je bila brezposelnost v 
zadnjem lanskem četrtletju medletno opazno 
nižja, število delovno aktivnih pa je ostalo na 
podobni ravni. Po originalnih podatkih je bilo 
brezposelnih 35 tisoč oseb, kar je 25,5 % manj kot ob 
koncu leta 2021. Anketna stopnja brezposelnosti 
(3,5 %) je bila medletno nižja za 1 o. t. Upad 
brezposelnih je po naši oceni zlasti posledica 
prehoda v neaktivnost, kar je običajno ob umirjanju 
gospodarske aktivnosti. Število delovno aktivnih je v 
zadnjem četrtletju ob visoki doseženi ravni ostalo 
podobno kot pred letom. 
 
 
 

 

 

 



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 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-1)3 2,9 3,4 1,0 0,8 -1,3 0,8
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-4) 5,1 10,5 10,2 8,6 3,3 0,2
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-1)3 11,0 1,4 1,5 -0,6 1,4 1,1
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-4) 5,7 21,2 20,3 13,2 3,3 2,6
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-1)3 1,6 1,3 0,9 -3,0 0,2 0,9
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-4) 5,4 8,3 4,8 0,8 -0,6 -1,0
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-1)3 -1,5 1,9 11,9 2,5 -7,7 -4,1
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-4) 24,2 1,1 26,3 16,7 7,6 0,5
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-1)3 0,4 7,8 -1,8 2,8 3,6 -4,5
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-4) 12,6 13,8 8,2 9,3 11,9 -2,5
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-1)3 1,2 7,3 2,3 1,3 2,0 -4,1
16/02/2023 18/05/2023 % (Q/Q-4) 19,5 18,1 17,2 12,6 12,6 -1,5

2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1 2023 m 2
Trgovinska bilanca1 13/02/2023 16/03/2023 mio EUR 64,5 -273,4 -204,4 -312,9 : :
Tekoči račun1 13/02/2023 16/03/2023 mio EUR 357,5 -26,3 1,0 -107,5 : :

03/02/2023 06/03/2023 % (M/M-1)4 1,5 -14,5 6,9 3,5 : :
03/02/2023 06/03/2023 % (M/M-12) 31,1 5,3 12,4 7,9 : :
03/02/2023 06/03/2023 % (M/M-1)4 -7,9 -0,3 -2,1 -0,8 : :
03/02/2023 06/03/2023 % (M/M-12) 9,4 4,3 7,2 -6,4 : :

2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1 2023 m 2
28/02/2023 31/03/2023 % (M/M-1) -0,9 0,8 0,9 0,2 0,2 0,7
28/02/2023 31/03/2023 % (M/M-12) 10,0 9,9 10,0 10,3 10,0 9,3

2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1 2023 m 2
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-1) -0,2 1,1 9,9 -4,0 : :
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-12) -3,6 -2,4 -2,1 -5,2 : :
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-1) -0,6 0,0 12,9 -5,7 : :
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-12) -2,9 -1,9 -1,5 -5,1 : :
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-1) 0,7 3,0 4,5 -0,5 : :
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-12) -4,5 -3,1 -3,2 -5,1 : :
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-1) 0,3 4,9 -0,9 3,6 : :
22/02/2023 22/03/2023 % (M/M-12) -6,7 -3,7 -4,3 -5,4 : :

2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1 2023 m 2
16/02/2023 16/03/2023 % (M/M-1)4 0,2 0,2 0,3 0,3 : :
16/02/2023 16/03/2023 % (M/M-12) 2,2 2,1 2,1 2,1 : :
03/02/2023 10/03/2023 % (M/M-1)4 -1,2 -1,3 -1,6 -2,2 -1,5 :
03/02/2023 10/03/2023 % (M/M-12) -21,3 -20,5 -19,6 -19,4 -18,4 :

Stopnja registrirane brezposelnosti 16/02/2023 16/03/2023 % 5,3 5,4 5,3 5,4 : :

2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4
27/02/2023 29/05/2023 % (Q/Q-1)5 1,1 -0,8 0,5 0,1 -0,1 -0,4
27/02/2023 29/05/2023 % (Q/Q-4) 1,9 -0,3 5,6 0,8 -0,3 0,1

Stopnja anketne brezposelnosti, ADS 27/02/2023 29/05/2023 % 4,5 4,5 4,3 4,2 4,0 3,5

2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1 2023 m 2
24/02/2023 21/03/2023 % (M/M-1) 1,1 0,3 -0,8 0,5 1,5 :
24/02/2023 21/03/2023 % (M/M-12) 25,7 25,1 23,2 23,3 22,1 :
10/02/2023 10/03/2023 % (M/M-1)3 -1,1 -1,3 1,0 -0,8 : :
10/02/2023 10/03/2023 % (M/M-12) 3,9 0,8 0,8 -4,2 : :
15/02/2023 15/03/2023 % (M/M-1)3 -0,2 9,9 -2,3 10,6 : :
15/02/2023 15/03/2023 % (M/M-12) 25,7 56,6 45,3 74,5 : :
27/02/2023 29/03/2023 % (M/M-1)3 -0,5 -2,9 0,3 -1,2 : :
27/02/2023 29/03/2023 % (M/M-12) 12,6 3,7 2,9 -0,3 : :
28/02/2023 30/03/2023 % (M/M-1)3 -0,6 -0,6 -0,7 -1,5 : :
28/02/2023 30/03/2023 % (M/M-12) 4,9 3,8 4,8 1,3 : :

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 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1 2023 m 2
Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 22/02/2023 24/03/2023 %3 -5,1 -5,3 -1,8 0,7 -0,9 -1,1

2022 m 9 2022 m 10 2022 m 11 2022 m 12 2023 m 1 2023 m 2
EURIBOR, 3-mesečni % 1,011 1,428 1,825 2,066 2,345 2,640
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % 2,95 3,46 3,35 3,35 3,38 3,55
Menjalni tečaj USD za EUR USD 0,990 0,983 1,020 1,059 1,077 1,072

* 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


