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15. marec je bil izbran za svetovni dan pravic potrošnikov v spomin na govor
predsednika ZDA J. F. Kennedyja, ki je na ta dan leta 1962 kot prvi voditelj katerekoli
države v govoru pred kongresom spregovoril o potrošnikih in njihovih pravicah. Od
leta 1983 je 15. marec tudi uradno svetovni dan pravic potrošnikov. Tema letošnjega
dne je trajnostni potrošnik.

Predstavljamo nekaj statističnih podatkov o porabi gospodinjstev, njihovi
opremljenosti s trajnimi potrošnimi dobrinami in o vplivih potrošništva na okolje.

15. marec



Gospodinjstva v Sloveniji so v 2018 porabila 
za življenjske potrebščine povprečno
19.560 EUR

Preračunano na mesec to pomeni, da so porabila povprečno 1.630 EUR, od tega 
polovico za transport, hrano, brezalkoholne pijače in stanovanje.
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Poraba sredstev gospodinjstev za življenjske potrebščine (v %), Slovenija, 2018

Vir: Eurostat 



Struktura porabe sredstev gospodinjstev se 
je v zadnjih 30 letih spremenila

Poraba sredstev gospodinjstev za življenjske potrebščine, Slovenija

Vir: SURS

V letu 1988 je bil največji del sredstev namenjen za nakup hrane, pijač in tobaka, v 
2018 pa za transport in komunikacije. V strukturi porabe sredstev gospodinjstev se je 
v zadnjih 30 letih najbolj zmanjšal delež sredstev, porabljen za hrano, pijače in tobak, 
najbolj povečal pa se je delež sredstev, porabljen za  transport in komunikacije, ter 
rekreacijo, kulturo in zdravstvo.
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Razlike v strukturi porabe sredstev gospodinjstev 
glede na dohodek gospodinjstev 

Gospodinjstva z najnižjimi dohodki (oz. v 1. kvintilnem razredu) so največji del svojega
dohodka v 2018 porabila za hrano in brezalkoholne pijače ter za izdatke, povezane s
stanovanjem. Preostala gospodinjstva (tista v višjih dohodkovnih razredih) pa so glavni
del svojega dohodka porabila za transport ter hrano in brezalkoholne pijače.

Struktura porabe sredstev gospodinjstev glede na dohodek gospodinjstva (v %), Slovenija, 2018

Vir: SURS
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Opremljenost gospodinjstev s trajnimi 
potrošnimi dobrinami

Dandanes si že težko predstavljamo življenje brez nekaterih trajnih potrošnih 
dobrin, kot so pralni stroj, hladilnik, pomivalni stroj, pa tudi avtomobil in mobilni 
telefon. Vendar se tudi potrošne navade spreminjajo. V 1988 je imelo več kot 90 %
gospodinjstev pralni stroj in hladilnik, v 2018 pa tudi mobilni telefon. 



Potrošništvo in okolje

Potrošništvo vpliva tudi na okolje, posredno in neposredno: pri proizvodnji in transportu se 
sproščajo toplogredni plini; z uporabo različnih dobrin nastajajo tudi različni odpadki, ki se 
kopičijo. Količine izpuščenih emisij CO2 iz proizvodnih in storitvenih dejavnosti so se v 

Sloveniji od 2008 do 2014 zmanjševale. Od 2014 spet naraščajo, vendar tudi zaradi milih 
zim in ukrepov za blaženje in preprečevanje podnebnih sprememb ravni iz leta 2008
verjetno ne bodo dosegle.
Podobno je tudi s komunalnimi odpadki, nastalimi v Sloveniji. Tudi teh je v obdobju krize 
nastalo manj. Od 2012 pa se količina  komunalnih odpadkov na prebivalca spet povečuje.
 
 

Izpusti CO2 in nastali komunalni odpadki, Slovenija

Vir: SURS

emisije CO2 komunalni odpadki, nastali v Sloveniji
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