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BDP 
Gospodarsko rast beležimo že od 4. četrtletja 2013. V prvih 9 mesecih leta 2016 je bil obseg 

bruto domačega proizvoda za 2,6 % višji kot v istem obdobju prejšnjega leta. Če bi bila ta rast v 

zadnjem četrtletju tega leta enako visoka kot v 3. četrtletju, bi bila letna gospodarska rast v 

2016 2,7-odstotna, in če bi se taka rast nadaljevala tudi v 2017, bi v tem letu prvič presegli 

predkrizno raven BDP.  

Glavni komponenti, ki sta pozitivno prispevali k rasti BDP v 2016, sta bili izvoz in domače 

trošenje. Rast izvoza blaga in storitev se je nadaljevala in njegov obseg je bil letos v povprečju 

za več kot polovico višji od njegove najnižje vrednosti v času krize (v 1. četrtletju 2009). Tudi 

uvoz raste po visokih stopnjah, a po nižjih kot izvoz, zato je saldo menjave s tujino še naprej 

pozitiven in dosega rekordne vrednosti v primerjavi s prejšnjimi leti (na letni ravni čez 3 

milijarde EUR).  

Končna potrošnja raste že od 2014 naprej. V zadnjem letu se je rast nekoliko okrepila in se 

giblje v povprečju okrog 2,5 %. Razlog za to je povečanje razpoložljivega dohodka 

gospodinjstev. Krepijo se izdatki gospodinjstev, in to v vseh skupinah proizvodov. Najbolj so se 

povečali izdatki gospodinjstev za trajne dobrine (to so avtomobili, pohištvo in večji gospodinjski 

aparati, približno 10-odstotna rast). Pri tem je treba poudariti, da ti izdelki predstavljajo 

majhen delež med celotnimi izdatki gospodinjstev, zato je njihov vpliv na rast celotnih izdatkov 

gospodinjstev relativno majhen. Glavnina izdatkov gospodinjstev so bili izdatki za t. i. druge 

proizvode, kamor sodijo izdatki za hrano in pijačo, energente, obleko in obutev ter storitve. Ti 

izdatki so se v treh četrtletjih letošnjega leta povečali za 1,4 %.  

Zadnji dve leti raste tudi trošenje države, in sicer tako kolektivna kot individualna končna 

potrošnja. 

Bruto investicije (BIOS) tudi v 2016 še niso «okrevale«. Bruto investicije v osnovna sredstva so 

nizke in še vedno za okrog 40 % nižje kot v letih pred gospodarsko krizo. BIOS v zgradbe in 

objekte so nizke in dosegajo negativne stopnje rasti. V primerjavi z enakim obdobjem lani 

rastejo investicije v stroje in opremo. Nizke stopnje investicij v zgradbe in objekte v tem letu 

lahko pripišemo nedavnemu zaključku evropske finančne perspektive in počasnemu zagonu 

nove.   

Zaposlenost se v letošnjem letu povečuje po višjih stopnjah kot doslej, v povprečju za 2 %.  V 

številu je to za okrog 20.000 oseb glede na isto obdobje lanskega leta. 

Dolg in primanjkljaj 
Zadnji podatki kažejo, da se dolg države od 2015 naprej ne povečuje več tako hitro, kot je bilo 

to značilno za obdobje od 2013 dalje. V 2015 je znašal malo več kot 32 milijard EUR ali 83 % 

BDP, dolg na prebivalca je znašal približno 15.540 EUR. 

Po zadnjih podatkih Ministrstva za finance (MF) je Slovenija v 2015 zaradi ugodnih tržnih 

razmer na dolžniških kapitalskih trgih izkoristila možnost predfinanciranja, v prihodnjih letih pa 

MF predvideva tukaj postopno zniževanje. Po njihovih napovedih naj bi dolg države konec 

letošnjega leta znašal 80 % BDP, do leta 2020 pa naj bi se znižal na 71 % BDP.   
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Počasnejši rasti dolga države sledi tudi gibanje izdatkov za obresti. Te so se v 2015 v primerjavi 

z letom poprej znižale za 46 mio. EUR, na 1.137 mio EUR (2,9 % BDP).  

Po  zadnjih podatkih Eurostata je povprečni dolg v državah članicah EU-28 v 2015 znašal 85,0 % 

BDP. Če slovenski javni dolg primerjamo z dolgom sosednjih držav, ugotovimo, da je bil dolg na 

Madžarskem nižji od slovenskega za 8 odstotnih točk (75 % BDP), v Italiji, na Hrvaškem in v 

Avstriji pa višji; v Italiji za 49 odstotnih točk (132 % BDP), na Hrvaškem za 4 odstotne točke 

(87 % BDP), v Avstriji pa za 2 odstotni točki (85 % BDP).  

Primanjkljaj države se od 2013 naprej znižuje. V 2014 je še znašal 5 % BDP, lani pa se je znižal 

na 2,7 % BDP (1.031 mio. EUR). S tem je bil v 2015 dosežen pomemben prelom, saj primanjkljaj 

države (prvič po 2008) ni presegel zgornje dovoljene meje 3 % BDP, ki je določena po 

proračunskih pravilih Pakta stabilnosti in rasti. V primerjavi z letom 2014 velja po podatkih 

Eurostata podobno tudi za Ciper, Bolgarijo, Irsko, Finsko, Belgijo in Poljsko. 

Po napovedih Ministrstva za finance naj bi primanjkljaj države v 2016 znašal 878 mio. EUR ali 

2,2 % BDP, kar je za 0,5 odstotne točke manj kot v prejšnjem letu.  

Kljub temu da država še vedno porabi več sredstev, kot jih prejme, podatki kažejo, da se izdatki 

postopno znižujejo. Slovenija je v 2. četrtletju letos, prvič po letu 2008, dosegla javnofinančni 

presežek v vrednosti 55 mio. EUR. Na ugoden izid so vplivali predvsem višja gospodarska rast, 

ugodna gibanja prihodkov države iz davkov in socialnih prispevkov (ti so bili v primerjavi z istim 

četrtletjem lani višji za 5,7 %) ter nižji izdatki države iz bruto investicij in kapitalskih transferjev, 

predvsem zaradi zaključka stare finančne perspektive EU in prehoda na novo. Na drugi strani 

država zaradi sproščanja varčevalnih ukrepov povečuje izdatke za sredstva za zaposlene, v 2. 

četrtletju 2016 jih je v primerjavi z istim obdobjem lani povečala za skoraj 7 %. 

Po zadnjih podatkih Eurostata je povprečni primanjkljaj v državah članicah EU-28 v 2015 znašal 

2,4 % BDP. Največji primanjkljaj so imele Grčija (-7,5 % BDP), Španija (-5,1 % BDP), Portugalska 

(-4,4 % BDP), Združeno kraljestvo (-4,3 % BDP), Francija (-3,5 % BDP) in Hrvaška (-3,3 % BDP). 

Luksemburg (+1,6 % BDP), Nemčija (+0,7 % BDP), Švedska (+0,2 % BDP) in Estonija (+0,1 % BDP) 

so imele javnofinančni presežek. 

Bruto zunanji dolg in devizne rezerve 
Zunanji dolg je zelo pomemben kazalnik zadolženosti, saj njegovo vračanje ni priliv domačega 

sektorja in zato dejansko pomeni odliv iz gospodarstva, torej v tujino. Bruto zunanji dolg 

predstavlja znesek obveznosti na določen dan, ki jih imajo rezidenti do nerezidentov, in 

vključuje obveznosti plačila glavnice in/ali obresti, ki jih bodo dolžniki morali plačati v 

prihodnosti. 

Po zadnjih razpoložljivih podatkih Banke Slovenije se bruto zunanji dolg Slovenije od leta 2014 

naprej postopno znižuje. Konec leta 2015 je znašal 45 mrd. EUR in je bil v primerjavi z 

decembrom 2014 nižji za 1,6 mrd. EUR – predvsem zaradi nadaljnjega znižanja dolga poslovnih 

bank in podjetij v tujini ter upočasnjene rasti dolga sektorja država. 

Po podatkih Eurostata je konec leta 2015 slovenski dolg do tujine znašal 75,8 % celotnega 

dolga in je bil primerljiv z dolgom Cipra, Finske in Litve oz. z dolgom tistih držav članic EU-28, v 

katerih je dolg do tujine v strukturi celotnega dolga najvišji.  
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Konec septembra 2016 je bruto zunanji dolg Slovenije dosegel 43,5 mrd. EUR in je bil za 2,1 

mrd. EUR nižji kot pred enim letom. V največji meri so svojo zadolženost zmanjšale banke (1,1 

mrd. EUR) in preostali sektorji (0,5 mrd. EUR). V strukturi bruto zunanjega dolga je prevladoval 

državni sektor s 53-odstotnim deležem celotnega dolga, s 24 % so mu sledili preostali sektorji, z 

10 % pa banke. Glede na obliko finančnih instrumentov je prevladoval dolg v dolžniških 

vrednostnih papirjih (49 %) in posojilih (27 %). 

Po zadnjih podatkih Banke Slovenije se tudi devizne rezerve v Slovenije nižajo. Konec leta 2015 

so znašale 320 mio. EUR, kar je za 7,1 % manj kot konec leta 2014, ko so znašale 344,6 mio. 

EUR. V 2016 so se še nekoliko znižale; konec novembra so znašale 212,8 mio. EUR. 

Slovensko gospodarstvo  
V prvi polovici 2016 je gospodarstvo znova ustvarilo presežek, ki je znašal 7,7 % BDP ali skoraj 

za 2 odstotni točki več kot v prvi polovici 2015. Celotno gospodarstvo ustvarja presežke že vse 

od leta 2010; to leto je pomenilo tudi zasuk od let z visokim primanjkljajem pred gospodarsko 

krizo k letom s presežkom. Visok presežek je predvsem posledica presežka izvoza nad uvozom. 

Izvoz blaga in storitev je tudi sicer izjemno pomemben za slovensko gospodarstvo in njegov 

delež v BDP se vsako leto še povečuje. V prvi polovici 2016 je znašal že skoraj 80 % BDP. 

Podjetja 
Podjetja so tudi v prvi polovici 2016 ustvarila presežek. Največjega so ustvarila v 2014 (4,3 % 

BDP); od takrat dalje se presežek zmanjšuje. V 2015 je znašal 2,8 % BDP, v prvi polovici 2016 pa 

le še 0,4 % BDP. Investicijska aktivnost podjetij se postopoma krepi, vendar je še vedno precej 

pod ravnijo iz predkriznih let. V 2015 so bruto investicije v osnovna sredstva dosegle 85 % 

vrednosti iz leta 2005 (in 60 % iz leta 2008). V prvi polovici 2016 so se v primerjavi s prvo 

polovico 2015 povečale za 6,0 %. 

Stanje celotnega gospodarstva je v veliki meri določeno s položajem podjetij. V letih pred krizo 

(do vključno 2008) so se podjetja za financiranje svojih investicij zadolževala. Domači viri 

financiranja niso zadoščali, zato so se (tudi preko domačih bank) zadolžila v tujini. To se je 

odrazilo v primanjkljaju podjetij in celotnega gospodarstva, ki je v obeh primerih dosegel 

najvišjo vrednost v letu 2008.  Z začetkom krize v 2009 so podjetja investicijsko aktivnost 

izrazito zmanjšala, prezadolžena podjetja pa so se začela razdolževati. Primanjkljaj se je zato 

hitro zmanjšal in leto 2011 so podjetja že zaključila s presežkom.  

Razmeroma nizka raven investiranja in ustvarjanje presežka podjetij (zanje je bolj običajen 

primanjkljaj) kažejo na to, da razmere še niso ugodne za razmah investicij. Stopnja investiranja 

(to je delež bruto investicij v osnovna sredstva v dodani vrednosti) je v 2015 znašala 20,3 %, v 

prvi polovici leta 2016 pa 20,9 %. Stopnja dobička (to je razmerje med bruto poslovnim 

presežkom in bruto dodano vrednostjo) je v prvi polovici 2016 znašala 34,1 % in je bila za 1,4 

odstotne točke nižja kot v 2015. Stopnji investiranja in dobička sta bili nižji od večletnega 

povprečja držav članic EU in evrskega območja. 

Razpoložljivi dohodek gospodinjstev 
Izboljšanje gospodarskih razmer v zadnjih letih se je odrazilo tudi v povečanju razpoložljivega 

dohodka gospodinjstev. Ta je v prvi polovici 2016 v primerjavi s prvo polovico 2015 nominalno 

narasel za skoraj 3 %. Rast razpoložljivega dohodka iz 2014 in 2015 se torej nadaljuje tudi v 
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tretjem zaporednem letu in se je še okrepila. K visoki rasti je največ prispevalo povečanje 

sredstev za zaposlene tako v javnem (sprostitev napredovanj) kot tudi zasebnem sektorju 

(povečanje zaposlenosti in rast bruto plač). 

Kupna moč in primerjava dohodkov 
Dejanska individualna potrošnja (DIP) v standardih kupne moči (ta bolje odraža materialno 

blaginjo gospodinjstev in s tem kupno moč prebivalstva kot BDP na prebivalca) kaže, da se je v 

Sloveniji do leta 2008 približevala povprečju v EU-28 in je v 2008 dosegla 80 % vrednosti tega 

povprečja, po letu 2008 pa se znižuje. V 2015 je dejanska individualna potrošnja (ta se izračuna 

na podlagi cen blaga in storitev, ki jih posamezniki dejansko trošijo) znašala 75 % povprečja v 

EU-28, kar je za 1 odstotno točko manj kot v 2014 oz. enako kot v 2013. Po vrednosti tega 

kazalnika so bile Sloveniji v letu 2015 najbližje Grčija (77 % povprečja v EU-28) in Slovaška (prav 

tako 77 %), Poljska (74 %) in Estonija (71 %).   

Naš BDP na prebivalca po kupni moči se je do leta 2008 prav tako kot dejanska individualna 

potrošnja v standardih kupne moči približeval povprečju EU-28. Od 2008 do 2013 pa se je 

zmanjšal kar za 9 odstotnih točk (od 90 % povprečja EU-28 v 2008 na 81 % v 2013). V 2014 se je 

glede na leto prej zvišal za 2 odstotni točki in tako znašal 83 % povprečja v EU-28. Na takšni 

ravni je ostal tudi v 2015. Sloveniji sta bili po vrednosti tega kazalnika v 2015 najbližji Češka 

republika in Ciper. 

Gospodarska klima 
Ugodni trendi se kažejo tudi v kazalniku gospodarske klime. Njegova vrednost je naraščala tudi 

v oktobru in novembru 2016. Od maja 2014 se giblje nad dolgoletnim povprečjem, v novembru 

2016 pa je dosegla najvišjo vrednost po maju 2008. 

Trg dela 
Trend nakazuje rahlo večanje stopnje delovne aktivnosti in števila delovno aktivnih (v 3. 

četrtletju 2016: 923.000). V zadnjem letu se je med delovno aktivnimi znižalo število 

samozaposlenih, medtem ko se število zaposlenih zvišuje. V 3. četrtletju letošnjega leta se je to 

zvišalo predvsem na račun povečanega števila zaposlenih prek študentskega servisa, saj je 

število zaposlenih v delovnem razmerju glede na prejšnje četrtletje nekoliko upadlo. 

Stopnja anketne brezposelnosti v 3. četrtletju 2016 je bila 7,3-odstotna in je skoraj dosegla 

vrednost izpred šestih let (v 3. četrtletju 2010), ko je bila 7,0-odstotna.  

Izboljšal se je tudi položaj mladih (15–29 let) na trgu dela. Število zaposlenih mladih nekoliko 

narašča, vendar pa narašča predvsem število zaposlenih za določen čas. Viden je porast v 

številu zaposlenih mladih v neformalnih oblikah dela (prek študentskega servisa). V letošnjem 

letu je zaposlitev za določen čas imela več kot polovica mladih, med osebami, starimi med 30 

in 49 let, je bilo takih le 10 %. 

Znižuje se tudi stopnja brezposelnosti med mladimi, ki je bila po zadnjih podatkih (za 3. 

četrtletje 2016) 13,1-odstotna. Kljub temu je še precej oddaljena od najnižje vrednosti v 

obdobju od začetka gospodarske krize v letu 2008, ko je bila 7,4-odstotna (v 2. četrtletju 2008). 
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Plače 
V 2016 je zaznati porast povprečne mesečne bruto plače; v prvih 9 mesecih je bila skoraj za 2 %  

višja kot pred letom. To je posledica rasti povprečnih mesečnih bruto plač v obeh sektorjih, 

javnem (za 2,4 %) in zasebnem (za 1,7 %). V sektorju država, v katerega spadajo državna 

uprava, občine, bolnišnice, šole ipd., so se plače zvišale za 3,8 %, kar je predvsem posledica 

postopnega sproščanja varčevalnih ukrepov, določenih z ZUJF (izplačilo napredovanj in 

sprostitev plačne lestvice). 

Takšna značilnost gibanja plač, torej da plače v javnem sektorju rastejo nekoliko hitreje kot v 

zasebnem sektorju, je bila opazna že v 2015. Pred tem so plače v zasebnem sektorju 5 let rasle 

hitreje kot plače v javnem sektorju. Plače v zasebnem sektorju sicer v obdobju od leta 2010 

dalje stalno naraščajo, medtem ko so se plače v javnem sektorju po upadanju v letih 2012 in 

2013 začele ponovno dvigati šele v 2. četrtletju 2014. 

Pokojnine 
(vir: ZPIZ) 

Po zadnjih razpoložljivih podatkih – ti se nanašajo na oktober 2016 – je povprečna neto 

starostna pokojnina znašala 614 EUR, kar je za 0,8 % več kot oktobra 2015. Najverjetneje je 

rast treba pripisati letošnjima uskladitvama pokojnin, in sicer redni v januarju 2016 (za 0,7 %) 

in izredni v oktobru 2016 (za 0,4 %).  

Uživalcev starostne pokojnine je bilo skoraj 436.000 ali 0,7 % več kot v istem mesecu 

prejšnjega leta. Trenutne stopnje rasti števila starostnih uživalcev pokojnin so najnižje v zadnjih 

20 letih in kažejo na učinke ZPIZ-2, ki določa strožje pogoje za pridobitev te pravice. 

Povprečno število uživalcev invalidske pokojnine upada; v oktobru 2016 jih je bilo 84.000 ali 

2 % manj kot v oktobru 2015. Upada tudi število uživalcev družinskih in vdovskih pokojnin; 

oktobra jih je bilo 91.000, kar je za 1,7 % manj kot v istem mesecu prejšnjega leta.  

Družbena neenakost 
Oba kazalnika dohodkovne neenakosti (Ginijev količnik in razmerje kvintilnih razredov) sta v 

Sloveniji med najnižjimi v EU.  

V 2015 se je vrednost Ginijevega količnika glede na leto prej rahlo znižala (za 0,5 odstotne 

točke); znižala se je tudi vrednost razmerja kvintilnih razredov (s 3,7 na 3,6). Glede na nižji 

vrednosti obeh kazalnikov lahko sklepamo, da je bil dohodek v 2015 nekoliko enakomerneje 

porazdeljen med gospodinjstva kot v prejšnjem letu.  

K relativno nizki dohodkovni neenakosti prispeva tudi socialna država s svojo 

prerazporeditveno funkcijo, ki z različnimi oblikami socialnih transferjev blaži stiske 

gospodinjstev s prenizkimi dohodki. Brez delovanja socialne države bi bile razmere v Sloveniji 

mnogo slabše, saj bi se stopnja tveganja revščine zvišala s 14 % na 25 %; pod pragom tveganja 

revščine bi tako živel vsak četrti prebivalec Slovenije. 

Revščina 
(podatki za 2015) 
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Po zadnjih podatkih je v Sloveniji v 2015 živelo pod pragom tveganja revščine malo več kot 

14 % ali 287.000 ljudi, kar je podobno kot leto prej. Prag tveganja revščine je dosegel najvišjo 

raven; za enočlansko gospodinjstvo je znašal 617 EUR na mesec. Pred krizo je bil v Sloveniji 

relativno reven povprečno skoraj vsak deveti, z začetkom krize vsak osmi, v zadnjih letih pa 

vsak sedmi.  

Če osebam pod pragom tveganja revščine (287.000) prištejemo še 59.000 resno materialno 

prikrajšanih in 38.000 oseb, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo, 

dobimo 385.000 ljudi (19,2 %), ki so izpostavljeni tveganju socialne izključenosti (vsak peti). 

Stopnja tveganja socialne izključenosti se je glede na prejšnje leto znižala za 1,2 odstotne 

točke, kar pomeni, da je bilo tveganju socialne izključenosti izpostavljenih približno 25.000 ljudi 

manj kot prejšnje leto.  

Skupina oseb, ki je najbolj izpostavljena revščini, so bili brezposelni (45 % vseh brezposelnih je 

živelo pod pragom tveganja revščine). Številčno največja skupina pod pragom tveganja 

revščine pa so bili upokojenci: teh je bilo 78.000 (ali 16 % vseh upokojencev), od tega 55.000 

upokojenih žensk. 

Poraba v gospodinjstvih 
(podatki za 2015) 

Gospodinjstva so za nakupe življenjskih potrebščin v 2015 porabila 1.444 EUR na mesec. V 

primerjavi z letom 2012 so se ti izdatki zvišali za 3,2 %. Polovica teh izdatkov so bili izdatki za 

transport, hrano in brezalkoholne pijače ter stanovanje. Primerjava med petino gospodinjstev z 

najvišjimi (5. kvintil) in petino gospodinjstev z najnižjimi dohodki (1. kvintil) je pokazala, da so 

gospodinjstva z najvišjimi dohodki porabila za nakupe življenjskih potrebščin 3,2-krat toliko kot 

gospodinjstva z najnižjimi dohodki. 

Cene 
Junija letos se je ustavila skoraj 2 leti trajajoča deflacija na letni ravni. Trajala je od avgusta 

2014 (izjema je bil december 2014, ko smo imeli 0,2-odstotno inflacijo), marca letos pa je bila 

najvišja (0,9-odstotna). 

V 2014 so inflacijo v povprečju nižale predvsem nižje cene naftnih derivatov ter hrane in 

brezalkoholnih pijač, v 2015 cene naftnih derivatov, medtem ko so se hrana in brezalkoholne 

pijače že dražile. Letos (do novembra) pa so se zvišale tudi cene naftnih derivatov. Podobno se 

je dogajalo tudi na ravni območja držav članic Evropske unije (EU-28).  

Od januarja do novembra letošnjega leta so se cene življenjskih potrebščin v povprečju zvišale 

za malo več kot 1 %, najbolj v skupinah obleka in obutev (za 3 %) ter komunikacije (za 2 %).  

Če pogledamo povprečno spremembo cen v 11 mesecih letos glede na enako obdobje lani, so 

se cene življenjskih potrebščin v povprečju rahlo znižale (za 0,1 %). Najbolj so se pocenili naftni 

derivati (tekoča goriva za skoraj 15 %, pogonska goriva pa za 8,5 %).  

Kmetijstvo 
Po prvi oceni naj bi bila vrednost kmetijske proizvodnje v letu 2016 za 7 % nižja kot v letu 2015;  

znašala naj bi 1.195 mio. EUR. Obseg proizvodnje naj bi se znižal za 4 %, cene pa naj bi se 
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znižale za 3 %. Vrednost rastlinske proizvodnje je bila nižja kot leto prej, ker je bil pridelek 

manjši, vrednost živalske prireje je bila enaka kljub nižjim cenam, ker je bila prireja večja,  

stroški pridelave so bili zaradi nižjih cen inputov manjši kot leto prej. Ocenjujemo, da bo 

zaposlenost v kmetijstvu v letu 2016 zaradi zmanjševanja neplačane delovne sile za 2 % nižja 

kot v prejšnjem letu. 

Letošnji pridelek krušnih strnih žit (pšenice in pire ter rži) je za 4 % večji, pridelek krmnih strnih 

žit (ječmena, ovsa in tritikale) pa za 2 % večji kot v 2015. Po prvih statističnih podatkih naj bi 

bili dobri tudi letini koruze in krompirja. 

Vse opazovane sadne vrste  (jabolka, hruške, breskve in nektarine, češplje in slive) naj bi po 

prvih ocenah v letošnjem letu obrodile slabše kot v 2015 (tj. v za pridelek sadja rekordnem 

letu). Povprečni hektarski pridelek jabolk  v intenzivnih sadovnjakih naj bi tehtal malo manj kot 

17 ton, to je najmanj v zadnjih 15 letih. Tudi letošnji skupni pridelek grozdja naj bi bil za 16 % 

manjši od  povprečnega količinskega pridelka grozdja v zadnjih 10 letih. 

Stopnja samooskrbe je bila v 2015 posebno nizka pri zelenjavi (39 %), krompirju (59 %) in 

svežem sadju (60 %). Stopnja samooskrbe v bilanci za žito je znašala 72 %. 

Turizem 
V prvih devetih mesecih 2016 je bilo v Sloveniji zabeleženih 8,9 milijona turističnih prenočitev; 

to je za 7 % več kot v istem obdobju 2015. Domači turisti so ustvarili 34 %, tuji pa 66 % 

turističnih prenočitev v Sloveniji. Ključni trgi, od koder so prihajali tuji turisti, ki so ustvarili 

največ prenočitev, so bili Italija (15 %), Nemčija  (12 %), Avstrija (11 %), Nizozemska (5 %), 

Hrvaška (5 %) in Združeno kraljestvo (4 %). 

V prvih 9 mesecih 2016 so tuji turisti ustvarili v Sloveniji za 9 % več prenočitev kot v istem 

obdobju prejšnjega leta. Število prenočitev tujih turistov se je povečalo tudi v sosednjih 

državah: na Hrvaškem za 9 %, na Madžarskem za 6 %, v Avstriji za 4 % in v Italiji za 1 %. Največ 

prenočitev tujih turistov na 1.000 prebivalcev pa je v tem obdobju (I–IX 2016) izkazovala 

Hrvaška (16.400), sledile so Avstrija (8.200), Slovenija in Italija (vsaka 2.800) ter Madžarska 

(1.100).   

Največ prenočitev (14 %) je bilo ustvarjenih v občini Piran. Sledile so občine Ljubljana (12 %), 

Bled (7 %), Brežice (6 %), Kranjska Gora (5 %), Moravske Toplice in Bohinj (v vsaki po 4 % vseh 

prenočitev).  

Prebivalstvo 
(podatki za 2015) 

Slovenija ima okoli 2.064.000 prebivalcev, povprečno smo stari 42,7 leta, več kot 18 % 

prebivalcev pa je starih 65 ali več let. Na dan se povprečno rodi 57 otrok, 54 prebivalcev umre, 

42 se jih priseli iz tujine, 41 se jih odseli, 36 se jih poroči in 14 razveže. 

V 2015 se je število prebivalcev povečalo za 1.314, delno zaradi pozitivnega naravnega in delno 

zaradi selitvenega prirasta. V Slovenijo se je namreč v 2015 priselilo približno 15.400 

prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 14.900. Med prebivalci Slovenije je bilo 5 % tujih 

državljanov. Če se pri selitvah omejimo samo na državljane Slovenije, pa lahko ugotovimo, da 



9/12 

 

se jih je že šestnajsto leto zapored več odselilo (5.900 več) kot priselilo. Največ slovenskih 

državljanov se je priselilo iz Nemčije, od tistih, ki so se odselili, pa jih je največ odšlo v Avstrijo. 

Največ tujih državljanov pa se je k nam priselilo iz Bosne in Hercegovine in tudi tisti, ki so se 

odselili, so odšli v največjem številu v Bosno in Hercegovino. 

Rodilo se je 20.641 otrok, kar je 524 (ali 2,5 %) manj kot leto prej. Največ dečkov je dobilo ime 

Luka (že 17. zaporedno leto), največ deklic ime Ema. Povprečna starost mater ob rojstvu 

prvega otroka je bila 29,3 leta. 58 % otrok se je rodilo neporočenim materam. 6 % otrok se je 

rodilo staršema, ki nista bila slovenska državljana. 

Umrlo je skoraj 20.000 prebivalcev; umrli moški so bili stari povprečno 72,8 leta, umrle ženske 

81,0 leta. Deček, rojen v 2015, lahko pričakuje, da bo dočakal 77,6 leta, deklica, rojena v istem 

letu, pa 83,5 leta.   

Začasni podatki za prvo polletje 2016 za to leto nakazujejo, da naj bi se rodilo nekoliko manj 

otrok kot v 2015, kar je tudi pričakovano, saj v rodno dobo vstopajo številčno šibkejše 

generacije žensk, ki se poleg tega odločajo za rojstva čedalje starejše. Število umrlih se 

bistveno ne spreminja, zato tudi v 2016 lahko pričakujemo pozitiven naravni prirast. 

Napovedovanje selitvenih gibanj je bistveno bolj negotovo, vendar po začasnih podatkih za 

prvo polletje 2016 pričakujemo, da bo selitveni prirast s tujino v letošnjem letu rahlo pozitiven.  

Izobraževanje  
Slovenija je z deležem mladih (30–34 let) z doseženo terciarno izobrazbo (43 %) in z nizko 

stopnjo zgodnjega opuščanja šolanja (5 %) v 2016 dosegla dva od ključnih ciljev  strategije 

Evropa 2020. Z visokim deležem otrok in mladih, vključenih v vse ravni formalnega 

izobraževanja, in tudi tistih, ki izobraževanje končajo, se Slovenija uvršča visoko med državami 

članicami OECD in EU. Zato se je v zadnjih letih precej izboljšala izobrazbena struktura 

prebivalstva; po deležu mladih s terciarno izobrazbo je Slovenija v zadnjih letih presegla 

povprečje držav članic EU. Tudi po deležu odraslih (25–64 let), vključenih v različne oblike 

formalnega in/ali neformalnega izobraževanja v 2015 (12 %), je bila Slovenija nad povprečjem  

držav članic EU (10 %). Vendar pa se, v nasprotju s trendom v večini drugih držav,  delež 

vključenih v izobraževanje zmanjšuje – predvsem zaradi nizke udeležbe manj izobražene in 

starejše populacije.  

Zagotavljanje kakovostnega in vsevključujočega izobraževanja zahteva tudi ustrezna finančna 

vlaganja. Na tem področju so trendi v zadnjem obdobju manj spodbudni. V primerjavi z  letom 

2007 so se skupni izdatki za izobraževalne ustanove (velika večina, okoli 90 % teh so javni 

izdatki)  realno znižali na vseh ravneh izobraževanja,  razen v predšolskem; prav tako  so se 

realno znižali ti izdatki na udeleženca, najbolj  na terciarni ravni (za 8 %).    

- Povečuje se število otrok v vrtcih in OŠ  – zaradi pozitivnih demografskih sprememb. 

- Pozitivne demografske spremembe še niso dosegle srednješolskega izobraževanja; vpis 

v srednje šole še vedno pada. Največ je zanimanja za poklicne in strokovne programe; 

v lanskem šolskem letu so bili dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja dve 

tretjini (63,6 %) vseh srednješolcev. 
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- Populacija študentov terciarnega izobraževanja se zadnja leta opazno zmanjšuje, 

vendar v Sloveniji še vedno študira skoraj polovica mladih, starih 20–24 let, tako da je 

po vključenosti mladih v terciarno izobraževanje v Sloveniji v samem svetovnem vrhu.  

Zadovoljstvo z življenjem 
(podatki za 2015) 

Petina prebivalcev (starih 16 ali več let) je bila v 2015 s svojim življenjem na splošno zelo 

zadovoljna; toliko jih je namreč na lestvici od 0 (popolnoma nezadovoljen) do 10 (zelo 

zadovoljen) izbralo oceni 9 in 10. Povprečna samoocena splošnega zadovoljstva z življenjem pa 

je bila 7,1. Skupini prebivalcev, ki sta v svojim življenjem manj zadovoljni, so bili tisti, ki živijo 

pod pragom tveganja revščine (povprečna samoocena 6,2), in tisti, ki so resno materialno 

prikrajšani (povprečna samoocena 4,8).  

Zdravje 
(podatki za 2015) 

Splošno zdravstveno stanje zajema fizično, socialno in čustveno stanje osebe, pri čemer  se ne 

upoštevajo trenutne zdravstvene težave. Poudariti je treba, da gre za subjektivno mnenje.   

Tako je 22 % prebivalcev, starih 16 ali več let, svoje splošno zdravstveno stanje v 2015 ocenilo 

kot zelo dobro, medtem ko je 2 % prebivalcev menilo, da je njihovo splošno zdravstveno stanje 

zelo slabo. Delež tistih, so menili, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro, se je od 2005 

dalje povečalo za 7 odstotnih točk. 

Med drugim na splošno zdravstveno stanje vpliva tudi višina dohodka; 26 % prebivalcev v 

najvišjem dohodkovnem razredu je izjavilo, da je njihovo zdravstveno stanje zelo dobro, 

medtem ko je bilo v najnižjem dohodkovnem razredu takih 17 %. 

Hrana  
(podatki za 2015) 

Prebivalec Slovenije je v 2015 porabil za prehrano povprečno največ žit (121 kg) in zelenjave 

(109 kg), porabil pa je tudi 88 kg mesa, 84 kg svežega sadja, 68 kg krompirja, 11 kg jajc ter 

nekaj več kot kilogram medu.  

Vsak prebivalec Slovenije je povprečno zavrgel 73 kg hrane, od tega je bilo 36 % užitnega dela 

in 64 % neužitnega dela (kosti, koščice, olupki, lupine itd.). Največ hrane se je zavrglo v 

gospodinjstvih (48 %).  

Stanovanja 
(Registrski popis stanovanj 2015)   

V Sloveniji je v 2015 bilo 845.000 stanovanj, od tega je bilo 675.000 naseljenih. Skoraj 70 % 

prebivalcev je prebivalo v hišah, v katerih so imeli v povprečju na voljo nekaj več kot 100 m2, 

preostali pa so prebivali v blokih, kjer so stanovanja povprečno merila 57 m2. Več kot 85 % 

prebivalcev je živelo v lastniških stanovanjih, 8 %  prebivalcev v uporabniških, 7 %  pa v 

najemnih stanovanjih. 
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171.000 stanovanj v Sloveniji ali vsako peto je bilo nenaseljeno. Nekaj več kot polovica 

nenaseljenih stanovanj so bila stara stanovanja (grajena pred letom 1945), stanovanja brez 

kakšnega od elementov osnovne infrastrukture (stranišče, kopalnica, ogrevanje, elektrika, 

vodovod) ali pa so se uporabljala za počitniški namen. Če teh stanovanj ne upoštevamo, je 

ostalo 82.900 'uporabnih' nenaseljenih stanovanj.  

Energetika 
(podatki za 2015) 

Po zadnjih statističnih podatkih smo v Sloveniji v 2015 porabili skoraj 200.000 TJ končne 

energije, in kar 46 % te se je porabilo v obliki naftnih proizvodov, iz obnovljivih virov energije 

pa je izviralo 14 % porabljene energije.   

V gospodinjstvih je bil največji del energije porabljen za ogrevanje prostorov (64 %). Med 

energenti, porabljenimi v gospodinjstvih, so prevladovala lesna goriva (polena, lesni ostanki, 

sekanci, peleti in briketi), in ta so predstavljala skoraj 42 % porabljene energije. Skoraj četrtino 

porabljene energije je predstavljala električna energija; ekstra lahka kurilna olja so 

predstavljala skoraj 11 %, zemeljski plin nekaj več kot 9 %, daljinska toplota skoraj 7 % 

porabljene energije, deleži drugih energentov pa so bili manjši. 

Okolje 
(podatki za 2015) 

Prebivalec Slovenije je v 2015 proizvedel približno 451 kg komunalnih odpadkov ali povprečno 

1,2 kg na dan. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se povečuje in je v 2015 znašal že 

69 % (11 % več kot leto prej). 

Prebivalec Slovenije je tedaj porabil približno 104 litre vode na dan. Skoraj 90 % odvedene 

vode je bilo pred izpustom iz kanalizacijskih sistemov prečiščenih in izpuščenih v površinske 

vode.  

Delež okoljskih davkov je znašal skoraj 4 % bruto domačega proizvoda (BDP), 62 % vseh 

okoljskih davkov so plačala gospodinjstva.  

Kriminaliteta 
(podatki za 2015) 

V 2015 je bilo v Sloveniji obsojenih približno 6.500 fizičnih oseb, to je najmanj v zadnjih 10 

letih. Obsojenih je bilo tudi 48 pravnih oseb. Največ obsojenih fizičnih oseb je bilo obsojenih za 

kazniva dejanja zoper premoženje (npr. tatvine, velike tatvine idr.), skoraj polovica. Največkrat 

so bili obsojeni moški z osnovnošolsko izobrazbo, stari od 30 do 35 let. Med obsojenimi 

fizičnimi osebami je bila vsaka 10. ženska.   

Sprememba zakona o kazenskem postopku, ki je začela veljati v 2012 in je uvedla 

predobravnavni narok in sporazum o priznanju krivde, je povzročila tudi povečevanje števila 

obsojenih zaradi gospodarske kriminalitete, pri kateri gre največkrat za kaznivo dejanje 

poslovne goljufije. Zaradi tega kaznivega dejanja je bila v 2015 obsojena kar tretjina obsojenih 

pravnih oseb.   
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IKT 
Dandanes veliko slišimo o digitalni družbi in o digitalni transformaciji gospodarstva. To pomeni, 

da se bodo z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) spremenili procesi 

poslovanja v podjetjih, dvignila se bo produktivnost, razvili se bodo novi produkti  ipd. Hkrati 

pa bo ta zahtevala nove veščine in znanja.  

V Sloveniji je (po zadnjih podatkih) internet redno uporabljalo 75 % oseb, starih 16–74 let, 64 % 

jih je internet uporabljalo vsak ali skoraj vsak dan. Do interneta najpogosteje dostopamo prek 

prenosnih naprav. Prek mobilnega ali pametnega telefona je dostopalo 55 % oseb, sledil je  

dostop prek prenosnega računalnika (53 %).  Nadaljuje se rast spletnega nakupovanja. 40 % 

oseb je v zadnjih 12 mesecih pred anketiranjem opravilo vsaj en spletni nakup. E-kupci prek 

spleta so še vedno najpogosteje kupovali obleko, športno opremo (44 %), sledile so dobrine za 

gospodinjstvo (npr. bela tehnika, pohištvo ipd.; 38 %). Četrtina e-kupcev je uporabljala internet 

za oddajanje rezervacij za prenočišča.  

V gospodarstvu pa podjetja (z vsaj 10 zaposlenimi) vpeljujejo novo IKT v svoje poslovanje. Tako 

jih je že več kot petina najemala storitve računalništva v oblaku, ki omogoča podjetjem dostop 

do IKT brez večjih kapitalskih naložb, vzdrževanja najetih storitev ipd. Za podjetja v digitalni 

dobi je njihova navzočnost na internetu zelo pomembna. 46 % podjetij je imelo profil na 

družbenih medijih. Spremenil se je način oglaševanja. Internet omogoča oglaševanje, ki je 

prilagojeno uporabnikom interneta, ki predstavljajo potencialne stranke. Tako je npr. 21 % 

podjetij oglaševalo na internetu prek oglasov na internetnih iskalnikih, družbenih medijih 

(Facebook, Google, YouTube ipd.) ali na drugih spletnih straneh. Podjetja so pri tem 

najpogosteje uporabljala metodo ciljnega oglaševanja, ki temelji na vsebini spletne strani ali na 

ključnih besedah, po katerih iščejo uporabniki interneta (17 %).   

Kultura 
(podatki za 2015) 

V 2015 je več kot polovica prebivalcev Slovenije (57 %) obiskala vsaj eno od prireditev: 37 % 

prebivalcev je vsaj enkrat obiskalo kino, vsak tretji prebivalec si je v živo ogledal vsaj en športni 

dogodek oz. tekmo. 44 % prebivalcev pa si je ogledalo vsaj eno kulturno ali zgodovinsko 

znamenitost.  

Primerjava za zadnji dve leti, za kateri imamo podatke (2014 in 2015), pokaže, da se je obisk 

povečal v gledališčih (za 14 %), v kinematografih (za 9 %) in v kulturnih domovih ter centrih (za 

31 %); le v muzejih in galerijah je obisk nekoliko upadel (za 14 % manj). 


