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Gospodarska 
rast

Epidemija covida-19 in strogi ukrepi za zajezitev 
širjenja bolezni so močno vplivali na slovensko 
gospodarstvo. Gospodarska aktivnost v Sloveniji se 
je v 2020 po šestih letih nepretrgane rasti 
zmanjšala. Bruto domači proizvod (BDP) je bil v 
prvih devetih mesecih 2020 realno za 6,0 % nižji kot 
v istem obdobju 2019. Če bo učinek zdravstvene 
krize na gospodarstvo podoben, kot je bil v drugem 
četrtletju 2020, lahko pričakujemo, da se bo BDP v 
celem letu 2020 glede na 2019 realno zmanjšal za 
okoli 8,0 %.
 
Zmanjšanje BDP v Sloveniji v mesecih od januarja 
do septembra 2020 je bilo nekoliko manj izrazito 
od povprečnega zmanjšanja v vseh državah 
članicah EU, ki je bilo 7,0-odstotno. Pred tem, vse 
od leta 2015 dalje, je slovenski BDP rasel hitreje, 
kot je v povprečju rasel v vseh državah članicah EU.
 
Zaradi epidemije se je zmanjšalo tudi 
povpraševanje iz tujine. Izvoz je bil v obdobju od 
januarja do septembra 2020 glede na isto obdobje 
2019 realno nižji za 11,3 %. Uvoz je bil nižji za 13,0 
%. Kljub temu je bil saldo zunanje menjave 
Slovenije v prvih treh četrtletjih 2020 pozitiven; 
znašal je 3,4 milijarde EUR.

Tudi domače povpraševanje se je zmanjšalo, od 
tega se je končno trošenje zmanjšalo bolj kot bruto 
investicije. Končna potrošnja gospodinjstev je bila 
v prvih devetih mesecih 2020 realno za 8,2 % nižja 
kot v istem obdobju 2019. Tudi potrošnja 
gospodinjstev se je zmanjšala, in sicer prvič po 
šestih letih rasti, podobno kot BDP. Končna 
potrošnja sektorja država se je v tem obdobju 
realno zvečala za 1,5 %, kar je bilo manjše zvečanje 
kot v 2019. Bruto investicije v osnovna sredstva so 
se realno zmanjšale za 6,4 %, pred tem so skoraj 3 
leta naraščale. V 2019 se je rast investicij začela 
umirjati, v zadnjem četrtletju 2019 pa smo že 
zaznali upad.
 
Vlada je za blažitev posledic epidemije sprejela več 
ukrepov tudi na področju trga dela. Kljub temu se je 
zaposlenost v prvih treh četrtletjih 2020 nekoliko 
zmanjšala, in sicer za 0,8 % oz. za 8.500 oseb.



Menjava blaga in storitev s tujino se je zaradi epidemija covida-19 v prvi polovici leta 
2020 precej zmanjšala. Delež izvoza blaga in storitev v BDP je bil za 7 % nižji kot v prvi 
polovici 2019 in je znašal 79 % BDP.
 
Ker sta se izvoz in uvoz zmanjšala približno v enaki meri, je tudi visok presežek na 
računu tujine še naprej ostal osnovna značilnost menjave slovenskega gospodarstva s 
tujino. V prvi polovici 2020 je znašal 2.135 milijonov EUR in je bil ustvarjen tako z 
menjavo blaga kot z menjavo storitev, pri čemer pa je bil presežek, ustvarjen z menjavo 
blaga, nekoliko višji, presežek, ustvarjen z menjavo storitev, pa nekoliko nižji kot v prvi 
polovici leta 2019; s tem je gospodarstvo, drugače kot v prejšnjih letih, v prvi polovici 
leta 2020 večji delež presežka ustvarilo z blagovno menjavo.

Blagovna in storitvena 
menjava s tujino



Poslovanje podjetij se je v prvi polovici 2020 
zaradi epidemije deloma zaustavilo, zaradi česar je 
bila ustvarjena dodana vrednost nižja, kot bi bila 
sicer. Glede na prvo polovico leta 2019 je bila nižja 
za 8,2 % in je bila v celoti posledica nižje dodane 
vrednosti v drugem četrtletju. Spremenjene 
razmere so se odrazile tudi v nekaterih drugih 
prihodkovnih in izdatkovnih kategorijah. Na 
prihodkovni strani so se najbolj povečali prihodki 
od subvencij, ki jih je razdelila država za blaženje 
posledic epidemije. Na izdatkovni strani pa so se 
najbolj zmanjšali izdatki za investicije, tako da je 
bila investicijska stopnja v prvi polovici 2020 prvič 
po letu 2016 nižja od 20,0 % (bila je 19,0-
odstotna). Po absolutni velikosti so zmanjšanju 
izdatkov za investicije sledili izdatki iz naslova 
sredstev za zaposlene in davka na dohodek 
pravnih oseb.
 
Nasprotno pa se posledice delne zaustavitve 
poslovanja niso odrazile v presežku, ki ga podjetja 
ustvarjajo vse od leta 2010 dalje (v obdobju 1995–
2009 so podjetja poslovala s primanjkljajem). 
Presežek v prvi polovici 2020 – ustvarjen je bil v 
obeh četrtletjih (višji pa je bil v drugem) – je znašal 
4,1 % BDP.

Podjetja



Razpoložljivi dohodek gospodinjstev je bil v prvi 
polovici 2020 na enaki ravni kot v prvi polovici 
2019, pregled po četrtletjih pa pokaže pomembne 
razlike med prvim in drugim četrtletjem 2020. V 
prvem četrtletju se je razpoložljivi dohodek še 
povečeval (prav tako sredstva za zaposlene), v 
drugem četrtletju pa so se tako razpoložljivi 
dohodek gospodinjstev kot sredstva za zaposlene 
zmanjšali.
 
Izdatki gospodinjstev za končno potrošnjo so bili v 
prvem četrtletju 2020 v primerjavi s prvim 
četrtletjem 2019 že manjši, še občutneje pa so se 
zmanjšali v drugem četrtletju 2020. V prvi polovici 
2020 so bili za 11,6 % nižji kot v prvi polovici 2019. 
Največje zmanjšanje doslej in prvo po letu 2013 je 
bilo posledica povečanja negotovosti v zvezi z 
nadaljnjim razvojem na trgu dela in sprejetja 
vladnih ukrepov v zvezi z omejitvijo gibanja in 
zaprtjem vseh nenujnih trgovin in storitvenih 
dejavnosti.

Z nižjimi izdatki za končno potrošnjo se je izrazito 
povečala stopnja varčevanja. V prvi polovici 2020 je 
bila najvišja doslej, 26,7-odstotna, in je bila za 9,8 
odstotne točke višja kot v prvi polovici 2019.

Gospodinjstva



e something

Gospodarske posledice epidemije covida-19 so 
zaznamovale tudi statistiko javnih financ. Za omilitev 
posledic so bili sprejeti obsežni enkratni ukrepi, ki so 
občutno vplivali na stanje javnih financ: dolg sektorja 
država se je v prvem polletju 2020 povečal in ob 
koncu drugega četrtletja tako znašal 36.803 milijone 
EUR ali 78,2 % BDP, država pa je v prvem polletju 
2020 poslovala s primanjkljajem v višini 2.317 
milijonov EUR ali 10,5 % BDP. Ministrstvo za finance 
načrtuje za letošnje leto primanjkljaj v višini 3.954 
milijonov EUR.
 
Vzpostavljeni pogoji zadolževanja, ki trenutno 
pomenijo minimalne stroške zadolževanja, državam 
omogočajo, da lahko v času epidemije financirajo 
fiskalne spodbude, katerih glavna cilja sta spodbuditi 
gospodarsko okrevanje in hkrati reševati socialni 
položaj ljudi. Ti ukrepi se bistveno razlikujejo od 
ukrepov, ki smo jim bili priča v obdobju zadnje 
gospodarske in finančne krize (2009–2013).
 
Dolg sektorja država  je ob koncu prvega polletja 
2020 znašal, kot je bilo že omenjeno, 36.803 
milijone EUR, preračunano na prebivalca je to 
znašalo 17.549 EUR. Od tega so dolžniški 
vrednostni papirji, večinoma dolgoročni, v obliki 
državnih obveznic, predstavljali 88,7 % dolga 
sektorja država, 10,8 % pa posojila. V deležu BDP je 
dolg znašal 78,2 % BDP, kar je za 12,6 odstotne 
točke več kot ob koncu 2019 (31.744 milijonov EUR 
ali 65,6 % BDP). Po zadnjih podatkih Eurostata je bil 
dolg  ob koncu 2. četrtletja 2020 v deležu BDP za 
16,9 odstotne točke nižji od stanja povprečnega 
dolga v EU-28 (95,1 % BDP).

Država je v prvem polletju 2020 ustvarila primanjkljaj v 
višini 2.317 milijonov EUR ali 10,5 % BDP. Po eni strani 
je na visok primanjkljaj ob polletju vplivala izrazito 
visoka, 16,6-odstotna rast izdatkov, po drugi strani pa 
so občutno upadli skupni prihodki države, za 6,3 %. V 
času upada gospodarske aktivnosti se t. i. škarje 
dvojno odprejo; prihodki se državi predvsem zaradi 
nižjih davčnih prilivov znižajo, odhodki pa zrastejo.
 
Občutna rast izdatkov je bila predvsem posledica 
ustavitve gospodarske aktivnosti zaradi razglasitve 
prvega vala epidemije covida-19 na območju Republike 
Slovenije in s tem povezanih ukrepov države za 
omilitev posledic epidemije. Ti so bili povezani 
predvsem z učinki ukrepov iz t. i. prvega 
protikoronskega svežnja (Zakona o interventnih 
ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev 
njenih posledic za državljane in gospodarstvo), ki so 
prenehali veljati konec maja 2020. Glavnino ukrepov 
prvega svežnja so predstavljali ukrepi za ohranjanje 
delovnih mest; to so bili na primer nadomestilo za 
čakanje na delo, temeljni dohodek samozaposlenim in 
drugim upravičenim skupinam, oprostitev plačila 
prispevkov za socialno zavarovanje. Ukrep je viden 
predvsem iz občutno višjih izdatkov subvencij na 
proizvodnjo; te so bile v primerjavi z istim obdobjem 
2019 višje za 1.010 milijonov EUR.
 
Skupni prihodki države so v prvih šestih mesecih leta 
2020 znašali 9.597 milijonov EUR, kar je bilo za 640 
milijonov EUR manj kot v istem obdobju 2019. Glavni 
razlog za to so bili nižji davčni prilivi; ti so bili namreč 
za 553 milijonov EUR ali 11,1 % nižji kot v istem 
obdobju 2019.

Dolg in 
primanjkljaj



Rast v gradbeni dejavnosti v Sloveniji se je v letu 
2019 umirjala, saj je bila vrednost opravljenih 
gradbenih del v tem letu v primerjavi z letom 2018 
višja samo še za 3,3 %. V 2020 je vrednost 
opravljenih gradbenih del na mesečni ravni padala 
štiri mesece zapored, in sicer od marca do junija. 
Vrednost gradbenih del, opravljenih v mesecih od 
januarja do septembra 2020, je bila tako že za 2,4 
% nižja od vrednosti gradbenih del, opravljenih v 
istem obdobju 2019.

Gradbeništvo

Na mogočo spremembo trenda v gradbeništvu 
lahko nakazujejo tudi podatki o številu izdanih 
gradbenih dovoljenj za stavbe. To število namreč 
že od leta 2017 dalje počasi upada. V prvih desetih 
mesecih 2020 je bilo izdanih za 12 % manj 
gradbenih dovoljenj za stavbe kot v istem obdobju 
2019. Najmanj gradbenih dovoljenj za stavbe je bilo 
izdanih marca in aprila 2020, ko so upravne enote 
zaradi epidemije koronavirusne bolezni opravljale 
samo nujne zadeve.



Gospodarska klima je začela upadati že konec leta 
2018. Trend padanja se je nadaljeval tudi v 2019 in 
2020. V aprilu 2020, sredi prvega vala epidemije 
covida-19, je kazalnik gospodarske klime dosegel 
najnižjo vrednost, odkar ga merimo (to je od 
januarja 1999). Potem se je na mesečni ravni pet 
mesecev zapored dvigal, v oktobru 2020 pa se je 
rast ustavila. V novembru 2020 je bila vrednost 
kazalnika gospodarske klime tako kot vse mesece 
od vključno marca 2020 dalje nižja od 
dolgoletnega povprečja. Vrednost tega kazalnika 
se je v aprilu 2020 izrazito znižala tudi v celotni 
EU-27. Tako kot v Sloveniji, se je kazalnik v EU-27 
do oktobra 2020 dvigal, potem pa se je rast 
ustavila.

Zaupanje je v 2020 padlo v vseh gospodarskih 
panogah. Zaupanje v predelovalnih dejavnostih, 
trgovini, storitvah in med potrošniki je aprila 2020 
doseglo najnižjo vrednost, odkar se izvaja to 
raziskovanje. Potem je od maja 2020 v vseh 
gospodarskih panogah naraščalo, v oktobru 2020 
pa se je rast ustavila. V storitvenih dejavnostih so 
vsi kazalniki v 2020 dosegli najnižje vrednosti do 
zdaj; najizraziteje se je znižal kazalnik pričakovano 
povpraševanje. Tudi v predelovalnih dejavnostih so 
številni kazalniki dosegli najnižje vrednosti do zdaj, 
medtem ko je v gradbeništvu dosegel v tem času 
svojo najnižjo vrednost le kazalnik poslovno stanje, 
v trgovini pa pričakovana prodaja ter obseg zalog. 
Med potrošniki sta svoji najnižji vrednosti dosegla 
kazalnika gospodarsko stanje v Sloveniji v 
naslednjih 12 mesecih ter večji nakupi v prihodnjih 
12 mesecih.

Gospodarska 
klima

Vpliv 
koronavirusa se 
je odrazil tudi 
v razpoloženju 
gospodarstva 
in prebivalstva.



Epidemija koronavirusne bolezni v letu 2020 in 
ukrepi za preprečevanje širjenja okužb so vplivali 
tudi na inflacijo, vendar ne toliko na višino 
drobnoprodajnih cen kot na način in obseg zbiranja 
cen. Podatke o cenah na nekaterih prodajnih 
mestih, kjer cen ni bilo mogoče zbrati oz. kjer se 
storitve niso izvajale, smo pripravili v skladu z 
Eurostatovimi priporočili. Delež cen, ki jih je bilo 
treba zaradi omenjenih razmer urejati na ta način, 
je bil največji v aprilu, in sicer 18-odstoten.
 
Drobnoprodajne cene so se v letu 2020 nekoliko 
znižale. V prvih enajstih mesecih 2020 je bila 
stopnja inflacije −0,8-odstotna, na letni ravni pa še 
za 0,1 odstotne točke nižja. K inflaciji so v 2020 
največ prispevale nižje cene goriv in energije, ki so 
se v primerjavi z lanskim novembrom znižale za 
10,7 %. Med podražitvami, ki so letno inflacijo 
zviševale, pa so izstopale podražitve hrane, pijače 
in tobaka (2,2 %). Cene blaga so se znižale v 
povprečju za 1,9 %, cene storitev pa so se zvišale v 
povprečju za 1,1 %.

Cene
Letna rast cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih se je v 2020 upočasnila oz. stagnirala. 
Oktobra 2020 so bile cene v povprečju na ravni 
lanskega oktobra. Cene proizvodov, namenjenih za 
prodajo na domačem trgu, so se v enem letu 
zvišale za 0,9 %, medtem ko so se cene proizvodov, 
namenjenih za prodajo na tujih trgih, v enem letu 
znižale za 0,9 %. Cene uvoženih proizvodov so se 
oktobra 2020 na letni ravni v povprečju znižale za 
4,1 %. Pri zbiranju in obdelavi teh podatkov v času 
epidemije nismo imeli težav. Letna rast cen storitev 
pri proizvajalcih je bila v 2020 nizka. V tretjem 
četrtletju 2020 (oz. septembra 2020) so se cene na 
letni ravni zvišale le za 0,6 %. Pri zbiranju, 
preverjanju in obdelavi podatkov o cenah storitev 
pri proizvajalcih pa smo se v prvi polovici leta 
zaradi omenjene epidemije srečevali s težavami. 
Kjer cen storitev ni bilo mogoče zbrati, smo pri 
manjkajočih podatkih uporabili postopek 
vstavljanja podatkov.
 
Cene stanovanjskih nepremičnin so se v prvem 
polletju 2020 v povprečju zvišale za 3,0 %. Tedaj je 
bila skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih 
nepremičnin 519 milijonov EUR, kar je za okrog    
23 % manj kot v prvem polletju 2019. Skupna 
vrednost vseh v 2. četrtletju 2020 prodanih 
stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji (229 
milijonov EUR) je bila najnižja po 1. četrtletju 2015, 
ko je ta vrednost znašala 207 milijonov EUR. Prav 
tako je upadlo tudi število prodaj stanovanjskih 
nepremičnin v Sloveniji; v prvem polletju 2020 je 
bilo prodanih okrog 5.000 stanovanjskih 
nepremičnin, kar je za okrog 27 % manj kot v prvem 
polletju 2019. Število in vrednost prodaj sta bila 
nižja tudi zaradi epidemije covida-19, ki je za nekaj 
časa praktično zaustavila sklepanje poslov na 
slovenskem nepremičninskem trgu.



Kupna moč prebivalstva

Dejanska individualna potrošnja (DIP) na prebivalca 
v standardih kupne moči (ta odraža materialno 
blaginjo gospodinjstev in s tem kupno moč 
prebivalstva) je v Sloveniji v 2019 dosegla 83 % 
povprečja v EU-27, kar je za 2 odstotni točki višja 
vrednost od tiste, ki jo je dosegla v 2018. Po 
vrednosti tega kazalnika sta ji bili najbližji Malta in 
Češka (vsaka s 85 % povprečja v EU-27).
 
BDP na prebivalca po kupni moči (ta je merilo 
gospodarske razvitosti države) se v Sloveniji 
povečuje. V 2019 je dosegel 89 % povprečja v EU-
27, kar je za 2 odstotni točki več kot v 2018. To je 
bilo že četrto zaporedno leto, v katerem je bil višji 
kot v letu prej. Sloveniji sta bili po vrednosti tega 
kazalnika v 2019 najbližji državi članici Ciper (90 %) 
in Španija (91 % povprečja v EU-27).



Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od 
januarja do septembra 2020 je bila višja od 
povprečne mesečne bruto plače za isto obdobje 
2019, in sicer nominalno za 5,5 %, realno (tj. ob 
upoštevanju indeksa rasti cen življenjskih 
potrebščin) pa za 5,3 %. Rast povprečne mesečne 
bruto plače je bila posledica rasti povprečnih 
mesečnih bruto plač v obeh sektorjih, javnem (6,5 %) 
in zasebnem (4,7 %). V institucionalnem sektorju 
država, ki je del javnega sektorja (vanj spadajo 
državna uprava, občine, javne bolnišnice, javne šole 
ipd.), se je povprečna mesečna bruto plača zvišala 
za 8,2 %. To zvišanje je bilo med drugim posledica (v 
kolektivni pogodbi za javni sektor določenega) 
izplačila dodatka za delo v rizičnih razmerah (zaradi 
epidemije covida-19).
 

Plače
Epidemija covida-19 je v 2020 povzročila dinamično 
gibanje povprečne bruto plače med posameznimi 
meseci; to je bilo delno posledica ukrepov, 
povezanih z epidemijo (kot sta izplačilo 
nadomestila plače v breme države v primeru 
napotitve zaposlenih oseb na začasno čakanje na 
delo in subvencija za delo s skrajšanim delovnim 
časom), delno pa tudi metodologije statističnega 
raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah (v 
skladu z metodologijo tega raziskovanja so namreč 
v povprečno mesečno bruto in neto plačo zajeta le 
izplačila, ki so bila izplačana v breme oziroma iz 
sredstev delodajalca). Kljub nihanjem povprečne 
plače med meseci pa je bila povprečna bruto plača 
za september 2020 na ravni povprečne bruto plače 
za februar 2020.
 
Plače v zasebnem sektorju se od leta 2010 dalje 
stalno dvigajo, medtem ko plače v javnem sektorju 
− po upadanju v letih 2012 in 2013 − ponovno 
rastejo od 2. četrtletja 2014 dalje.



Stopnja brezposelnosti se je v drugem in tretjem 
četrtletju 2020 rahlo povečala. Stopnja anketne 
brezposelnosti je bila v 3. četrtletju 2020 5,1-
odstotna, kar je 0,4 odstotne točke manj kot v 
istem obdobju 2019, in približno enaka kot v 
drugem četrtletju 2020, ob začetku epidemije 
covida-19. Spremembe na trgu dela v 2020 so bile 
v veliki meri posledica že navedenih izrednih 
razmer.
 
Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji je po 
zadnjih podatkih o stopnjah brezposelnosti v 
državah članicah EU (za 2. četrtletje 2020) 5,2-
odstotna in nižja od evropskega povprečja EU-27, ki 
znaša 6,7 %. To povprečje se od istega obdobja 
prejšnjega leta ni spremenilo.

Brezposelnost

Leto 2020 se od preostalih let v največji meri 
razlikuje po številu odsotnosti z dela. V 3. četrtletju 
2020 je bilo od vseh delovno aktivnih prebivalcev, 
ki jih je bilo 979.000, odsotnih z dela nekaj manj kot 
20 %. To so bile osebe, ki niso opravljale dela v 
tednu pred anketiranjem, kljub temu pa so bile 
zaposlene. 70 % teh oseb je bilo odsotnih z dela 
zaradi dopusta, 14 % zaradi bolezni, 4 % pa zaradi 
statusa »na čakanju«. V drugem četrtletju 2020 je 
bilo 47 % odsotnosti z dela posledica čakanja na 
delo (80.000 zaposlenih), 10 % zaposlenih pa je bilo 
odsotnih z dela zaradi dopusta.
 
V 2020 smo analizirali tudi podatke o organiziranosti 
dela in delovnega časa v 2019. Ugotovili smo, da je 
bilo v 2. četrtletju 2019 med vsemi delovno aktivnimi 
48 % takih, ki so zlahka (oz. zelo lahko) dobili dan ali 
dva dopusta v kratkem času. Takšnih, ki so zelo težko 
dobili kratek dopust v kratkem času, pa je bilo 12 %. 
Večina delovno aktivnih (63 %) ni med prostim časom 
prejemala klicev ali sporočil v povezavi z delom.

Spremembe v 
gospodarstvu 
se neposredno 
odražajo v 
razmerah na 
trgu dela.



Število prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji je 
bilo v januarju in februarju 2020 primerljivo  številu v 
teh dveh mesecih preteklega leta, v marcu in aprilu 
2020 pa je epidemija covida-19 slovenski turizem 
povsem ohromila. Prihodov turistov od sredine 
marca od sredine maja 2020 ni bilo, prenočitev je 
bilo zanemarljivo malo (ustvarile so jih osebe, ki 
ostajajo v Sloveniji dalj časa, večinoma zaradi 
študija v okviru mednarodnih študijskih izmenjav). 
Po preklicu epidemije so se začeli turisti spet počasi 
vračati v Slovenijo; število prihodov turistov in 
število njihovih prenočitev sta v juniju 2020 dosegli 
približno 35 % vrednosti iz junija 2019.
 
V juliju, avgustu in septembru 2020 se je število 
turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih glede 
na prejšnje mesece tega leta skokovito povečalo. 
Uvedba turističnih bonov je spodbudila domače 
goste, da so dopustovali v Sloveniji. Domači turisti 
so tako v juliju 2020 ustvarili skoraj 1,4 milijona 
turističnih prenočitev ali 68 % vseh in 155 % več kot 
v juliju 2019. V avgustu 2020 so ustvarili malo manj 
kot 1,7 milijona prenočitev ali 67,4 % vseh in 164 % 
več kot v avgustu 2019. V septembru 2020 pa so 
ustvarili nekaj več kot 1,0 milijona prenočitev ali 
74,4 % vseh in 218 % več kot v septembru 2019.

Turizem 

Od začetka januarja 2020 do konca septembra 2020 
so v turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji 
našteli 1,7 milijona prihodov domačih turistov ali 44 % 
več kot v istem obdobju 2019 in skoraj 5,4 milijona 
njihovih prenočitev ali 52 % več kot v istem obdobju 
2019. Prihodov tujih turistov so našteli okoli 1,2 
milijona ali 74 % manj kot v istem obdobju leta 2019 
in okoli 3,2 milijona njihovih prenočitev ali 67 % manj 
kot v istem obdobju v 2019. Največ turističnih 
prenočitev so v tem obdobju ustvarili turisti iz 
Nemčije (789.000 prenočitev), čeprav precej manj kot 
v istem obdobju v 2019 (za 44 % manj). V poletni 
sezoni 2020 so ti turisti ustvarili več kot 30 % vseh 
prenočitev tujih turistov, v septembru 2020 celo 45 %.



Na ravni vrst turističnih občin je bilo v obdobju od 
začetka januarja do konca septembra 2020 
zabeleženih največ turističnih prenočitev v 
nastanitvenih obratih v gorskih občinah (32 % 
vseh), sledile so obmorske (24 %) in zdraviliške 
občine (tudi 24 %). Domači turisti so v omenjenem 
obdobju ustvarili največ prenočitev v zdraviliških 
občinah (19 % vseh), tuji turisti pa v gorskih 
občinah (15 % vseh).
 
Z vidika vrst nastanitvenih obratov je bilo v obdobju 
od začetka januarja do konca septembra 2020 
zabeleženih največ prenočitev v hotelih (38 % 
vseh), sledili so zasebne sobe, apartmaji in hiše 
(skupaj 25 % vseh prenočitev) ter kampi (16 % vseh 
prenočitev).
 

Po pestri poletni sezoni nas je v oktobru 2020 zajel 
drugi val epidemije covida-19; spet so bile uvedene 
številne omejitve gibanja prebivalcev Slovenije, 
turistični nastanitveni obrati so se ponovno zaprli. 
Število prenočitev turistov je v oktobru 2020 
doseglo (po začasnih podatkih) približno 50 % 
vrednosti iz oktobra 2019.
 
Epidemija covida-19 je v prvi polovici leta 2020 
močno vplivala na bolj ali manj ustaljene potovalne 
navade prebivalcev Slovenije. Skupaj je bilo 
opravljenih okoli 758.000 večdnevnih zasebnih 
potovanj, kar je za več kot 50 % manj kot v prvi 
polovici 2019. Polovica teh potovanj je bilo 
opravljenih v Sloveniji, polovica v tujini. V preteklih 
nekaj letih je bilo potovanj v tujino nekoliko več kot 
potovanj, opravljenih v Sloveniji. Najbolj obiskana 
tuja destinacija je bila Hrvaška, ki je bila ciljna 
država pri skoraj dveh tretjinah (64 %) vseh 
večdnevnih zasebnih potovanj v tujino.



 
 

Kmetijstvo

V letu 2019 smo v Sloveniji obdelovali približno 
480.000 hektarjev kmetijskih zemljišč v uporabi; 36 % 
te površine so bile njive, 58 % trajni travniki in 
pašniki ter 6 % trajni nasadi. Na 54 % celotne 
površine njiv so rasla žita za zrnje, na 33 % smo 
pridelovali zeleno krmo za živali, na 13 % površine 
njiv pa so rasle  druge poljščine. Od trajnih nasadov 
so več kot polovico (56 %) predstavljali vinogradi. 
Struktura rabe kmetijskih zemljišč je bila podobna 
tudi v 2020.
 
Po začasnih podatkih o rastlinski pridelavi v 2020 
naj bi bila letina večine poznih poljščin, predvsem 
koruze in krompirja, visoko nad desetletnim 
povprečjem. Pričakovani povprečni pridelek koruze 
za zrnje bo prvič presegel 10 ton na hektar, silažne 
koruze pa 50 ton na hektar. Pri pridelku krompirja 
pričakujemo skoraj 31 ton na hektar, skupaj naj bi 
ga pridelali blizu 75.000 ton.

Pšenice in ječmena naj bi slovenski kmetijski 
pridelovalci pridelali v 2020 več kot v 2019. Celoten 
pridelek pšenice, našega glavnega krušnega žita, naj 
bi v letu 2020 tehtal 156.698 ton, kar je 13 % več kot 
v letu 2019. Povprečni hektarski pridelek pšenice naj 
bi znašal 5,9 tone na hektar, kar je za 15 % več od 
povprečja zadnjih desetih let. Površina, ki je bila v 
2020 posejana z ječmenom, je bila največja v zadnjih 
dvajsetih letih. Celoten pridelek ječmena naj bi bil za 
19 % večji kot v 2019 in največji v zadnjih dvajsetih 
letih; tehtal naj bi 122.203 ton.
 
Hmeljarji so v 2020 obdelovali 1.489 hektarjev 
hmeljišč, kar je za 8 % manj kot v 2019. Kljub temu 
naj bi bil skupni pridelek hmelja težji kot v letu prej. V 
povprečju naj bi ga pridelali 1,8 tone na hektar, 
skupni količinski pridelek pa naj bi tehtal 2.640 ton in 
naj bi bil tako za 13 % večji od lanskega in za 20 % 
večji od zadnjega desetletnega povprečja.



V celotni Evropski uniji se hmelj po podatkih 
Eurostata prideluje na 30.660 hektarjih, kar je okoli 
60 % celotne svetovne površine, ki se uporablja za 
hmeljarstvo. Največji del te površine v EU je v 
Nemčiji, kjer ga pridelujejo na približno 20.300 
hektarjih. To je 66 % celotne površine za pridelavo 
hmelja v EU in približno tretjina celotne svetovne 
površine, namenjene pridelavi hmelja. Druge 
pridelovalke hmelja z največjimi površinami za 
pridelavo te kulture v EU so Češka (16 %), Poljska 
(6 %) in Slovenija (5 %).
 
Pridelovalci marelic so letos, v 2020, v intenzivnih 
sadovnjakih nabrali 469 ton tega zgodnjega sadja, 
kar je približno polovica lanskega rekordnega 
pridelka. Povprečni pridelek marelic v intenzivnih 
sadovnjakih je bil 5,7 tone na hektar, kar je za 
četrtino manj (za 27 %) od povprečja zadnjih 
desetih let. Letina češenj je bila v 2020 zelo dobra. 
Celoten letošnji pridelek češenj v intenzivnih 
sadovnjakih je tehtal 1.887 ton, kar je za 177 % več 
od pridelka v 2019, ki so ga prizadele neugodne 
vremenske razmere.
 
Letina najpomembnejših poznih sadnih vrst naj bi 
bila v 2020  – po povprečni v 2019 – spet obilna. V 
intenzivnih sadovnjakih naj bi po začasnih podatkih 
nabrali 68.993 ton jabolk in 4.822 ton hrušk. 
Jabolka naj bi obrodila v povprečju 31,6 tone na 
hektar, kar je za skoraj četrtino več od zadnjega 
desetletnega povprečja. Posebno dobro naj bi 
obrodile tudi hruške, povprečno 21,2 tone na 
hektar, kar je za 53 % več od (podpovprečne) letine 
2019 (13,9 t/ha).
 
Slovenski vinogradniki naj bi v 2020 na približno 
15.300 hektarjih vinogradov pridelali približno 
106.150 ton grozdja. Bele sorte grozdja naj bi 
obrodile boljše od rdečih.

Letina češenj 
v 2020 zelo 
dobra, letina 
marelic slaba.



V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v 
2019 zajetih 3.828 kmetijskih gospodarstev ali za 
2,3 % več kot v 2018, od tega je bilo 3.494 
ekoloških kmetijskih gospodarstev ali 5 % več kot v 
2018. Preostalo so bila kmetijska gospodarstva v 
preusmeritvi; število teh se je glede na leto 2018 
zmanjšalo za 21 %. Vsa kmetijska gospodarstva v 
sistemu kontrole ekološkega kmetovanja (3.828) 
so predstavljala 5,5 % vseh kmetijskih 
gospodarstev v Sloveniji, tista s statusom 
»ekološki« med njimi (teh je bilo 3.494) pa 5,0 % 
vseh. Površina ekoloških kmetijskih zemljišč v 
uporabi je v Sloveniji v 2019 obsegala 44.455 
hektarjev in je bila  za 2.787 hektarjev ( ali  7 %) 
večja kot v 2018.
 
Pridelek ekološko pridelanega sadja v Sloveniji je 
bil v 2019 dvakrat manjši kot v 2018 (v 2019 je 
tehtal 2.461 ton, v 2018 pa 5.029 ton). Količinsko 
večji je bil pridelek v vinogradih: pridelek grozdja je 
bil večji za 46 % (tehtal je 2.203 tone). Pridelek oljk 
pa je bil manjši za 24 % (tehtal je 421 ton). Pridelek 
ekološko pridelanih zelenjadnic je bil v Sloveniji v 
2019 za 2,1 % manjši od pridelka v 2018 (ki je bil 
količinsko tudi eden slabših) in za skoraj 18 % večji 
od pridelka v 2017. Število posameznih vrst živali v 
ekološki reji je bilo v 2019 večinoma višje kot v 
2018. Zmanjšalo se je le število kuncev (za 14 %).
 
Skupna količina mesa živali iz ekološke reje je bila 
v letu 2019 za 20 % manjša kot v letu 2018. 
Ekološkega kravjega mleka so v 2019 namolzli 
7.348 ton ali 7 % več kot v 2018. Ovčjega mleka so 
namolzli 188 ton ali približno 4 % več kot v 2018, 
kozjega mleka pa 204 tone ali 47 % več kot v 2018. 
Od ekoloških proizvodov živalskega izvora se je v 
2019 v primerjavi z 2018 zmanjšal pridelek 
ekološko pridelanega medu (za  več kot 4 %), 
povečala pa se je prireja jajc (za 8 %).
 

V Sloveniji se je v letu 2019 priredilo približno 
71.000 ton perutninskega, približno 43.000 ton 
govejega in približno 31.000 ton prašičjega mesa. 
Delež perutninskega mesa se v zadnjih letih 
povečuje in je v 2019 znašal okoli 48 %. Prireja 
prašičjega mesa pa se je v zadnjih 16 letih 
zmanjšala za več kot polovico in je v 2019 
predstavljala okoli 21 % celotne prireje mesa. V 
prvih treh četrtletjih 2020 je bilo v klavnicah 
pridobljenega za okoli 2 % več govejega mesa 
(približno 583 ton več), za okoli 4 % manj 
prašičjega mesa (približno 732 ton manj) in za 
okoli 6 % več perutninskega mesa (približno 3.285 
ton več) kot v prvih treh četrtletjih leta 2019. Na 
kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji so v 2019 
redili okrog 1,8 milijona kokoši in te so v 2019 
znesle približno 420 milijonov jajc. Namolzenega je 
bilo nekaj manj kot 605 milijonov litrov kravjega 
mleka (5 milijonov manj kot v 2019). Skoraj 91 % 
tega mleka so odkupile mlekarne in drugi 
registrirani odkupovalci. V prvih devetih mesecih 
2020 pa je bil odkup kravjega mleka za skoraj 3 % 
večji kot v istem obdobju 2019, tako da 
pričakujemo, da se bo v 2020 namolzlo okoli 620 
milijonov litrov kravjega mleka. V celotni EU pa je 
bilo v 2019 namolzenega preko 163 milijard litrov 
kravjega mleka ali 0,9 % več kot v 2018. Tudi v EU 
se odkup mleka povečuje. V prvih osmih mesecih 
2020 so v EU odkupili skoraj 2 % več mleka kot v 
istem obdobju leta 2019.



Vrednost kmetijske proizvodnje v letu 2020 naj bi 
po prvi oceni ostala na ravni predhodnega leta; 
znašala naj bi 1.347 milijonov EUR. Obseg 
proizvodnje naj bi bil sicer večji za 5 %, vendar naj 
bi se za prav toliko znižale tudi cene. Pridelek v 
rastlinski pridelavi naj bi bil večji, večji naj bi bil tudi 
prirast v živalski prireji, cene na obeh področjih pa  
naj bi bile nižje.
 
Vrednost rastlinske pridelave naj bi bila v 2020 
nekoliko višja kot v 2019 kljub nižjim cenam. Za 
vrednost živinoreje pa ocenjujemo,  da bo zaradi 
nižji cen kljub nekoliko večjemu prirastu kot v 2019 
nižja kot v 2019.

Realni dohodek 
iz kmetijstva

Ocenjujemo, da bo faktorski dohodek v kmetijstvu v 
2020 realno za 5 % višji kot v 2019, vendar je treba 
upoštevati, da letina  2019, s katero primerjamo 
letošnjo, letino 2020, ni bila najboljša. Višji 
faktorski dohodek v 2020 v primerjavi s 
predhodnim letom naj bi bil predvsem posledica 
višje vrednosti kmetijske proizvodnje, pri čemer se 
predpostavlja, da so bile subvencije nominalno 
tolikšne kot v prejšnjem letu, realno pa naj bi bile za 
2 % nižje. Na višino faktorskega dohodka naj bi 
vplivali tudi nižji stroški pridelave; ti so bili nižji kot 
v 2019 zaradi nižjih cen nekaterih pomembnejših 
inputov. Faktorski dohodek na polnovredno 
delovno moč naj bi bil višji za 6 %; vzrok za to naj bi 
bila nekoliko manjša zaposlenost.



 
Leto 2019 je bilo tretje zaporedno leto po 2. 
svetovni vojni, v katerem je umrlo več kot 20.000 
prebivalcev Slovenije, in hkrati drugo po številu 
umrlih. Mesec, v katerem je umrlo največ 
prebivalcev, in edini mesec, v katerem jih je umrlo 
več kot 2.000, je bil januar. Umrli moški so bili stari 
povprečno 73,9 leta, umrle ženske pa 82,1 leta. 
Deček, rojen v 2019 v Sloveniji, lahko pričakuje, da 
bo dočakal malo več kot 78,5 leta, deklica, rojena v 
istem letu, pa 84,2 leta.
 
Priselilo se je v Slovenijo v letu 2019 31.319 
prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 15.106. 
Selitveni prirast je bil za 9 % višji kot v letu prej: 
priselilo se je 16.000 oseb več, kot se jih je 
odselilo. Med prebivalci Slovenije je bilo 7,5 % tujih 
državljanov. Selitveni prirast državljanov Slovenije 
je bil v 2019 že dvajseto leto zapored negativen: iz 
države se jih je odselilo 2.839 več, kot se jih je v 
državo priselilo. Selitveni prirast tujih državljanov 
pa je bil že enaindvajseto leto zapored pozitiven: v 
Slovenijo se jih je priselilo 19.052 več, kot se jih je 
iz nje odselilo.

Prebivalstvo

Slovenija ima po zadnjih podatkih nekaj več kot 
2.100.000 prebivalcev, njihova povprečna starost je 
43,6 leta, 20,5 % prebivalcev pa je starih najmanj 65 
let. V 2019 se je na dan rodilo povprečno 53 otrok, 
povprečno 56 prebivalcev na dan je umrlo, 86 se jih 
je priselilo iz tujine, 41 se jih je odselilo, 36 se jih je 
poročilo in 14 se jih je ločilo.
 
Število prebivalcev se je v 2019 povečalo za skoraj 
15.000 – zaradi pozitivnega selitvenega prirasta; 
naravni prirast je bil namreč tretje leto zapored 
negativen. Število živorojenih otrok je drugič po 
desetih letih padlo pod 20.000 otrok; rodilo se jih je 
19.328 ali 1,3 % manj kot v 2018. To je bilo 
pričakovano, saj v rodno dobo vstopajo številčno 
šibkejše generacije žensk, ki se poleg tega 
odločajo za otroke čedalje starejše. Povprečna 
starost vseh mater, ki so rodile v 2019, je bila 31,1 
leta, povprečna starost tistih, ki so v 2019 rodile 
prvič, pa 29,6 leta. Obe vrednosti sta bili najvišji 
doslej. Matere 57,7 % novorojenih otrok so bile 
neporočene. Skoraj 7 % otrok se je rodilo staršema, 
ki nista slovenska državljana. Največ dečkov je 
dobilo ime Luka, največ deklic ime Zala.

Od žensk, ki so 
v rodile v 2019, 
jih je 46 % 
rodilo prvič.



V prvi polovici leta 2020 se je v Slovenijo priselilo 
približno 600 prebivalcev manj kot v istem obdobju 
2019. Število odseljenih je bilo za približno 3.100 
višje kot v 2019. Notranjih selitev je bilo v prvem 
polletju 2020 registriranih 64.827 ali za 55 % več 
kot v istem obdobju 2019. Posebno izrazito je bilo 
povečanje števila notranjih selitev v 2. četrtletju 
2020 (73 % glede na isto četrtletje 2019). Visoko 
število notranjih selitev v prvi polovici leta 2020 je 
bilo v veliki meri povezano z ukrepi za zajezitev 
širjenja bolezni covid-19. Precej prebivalcev se je 
namreč ob prepovedi gibanja med občinami konec 
marca 2020 odločilo za prijavo spremembe 
prebivališča.
 
Ukrepi za zajezitev širjenja covida-19 so vplivali 
tudi na število porok in razvez. V 1. polletju 2020 so 
po začasnih podatkih sklenili zakonsko zvezo 
1.803 pari ali 42,6 % manj kot v istem obdobju 
2019. Razvezalo se je 823 parov ali 38,4 % manj kot 
v istem obdobju 2019.

Začasni podatki za 2020 kažejo, da je bil naravni 
prirast v prvih desetih mesecih negativen (–2.035). 
Od začetka januarja do konca oktobra 2020 se je v 
Sloveniji rodilo 15.540 otrok; 17.575 prebivalcev 
Slovenije pa je v tem obdobju umrlo. Število rojenih 
je bilo v primerjavi z istim obdobjem 2019 nižje za 
4,8 %, število umrlih pa višje za 2,7 %. Presežna 
umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s 
povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v 
istem obdobju) je v prvih desetih mesecih 2020 
znašala 4,5 %. To pomeni, da je v omenjenem 
obdobju umrlo za 4,5 % več prebivalcev kot 
povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019. 
Število umrlih se je v 2020 glede na obdobje 2015–
2019 najizraziteje razlikovalo v mesecu oktobru: 
umrlo je za 23,7 % več prebivalcev kot povprečno v 
oktobru v letih 2015–2019.
 
Prebivalstvo Slovenije naj bi se po projekcijah 
prebivalstva EUROPOP2019 povečevalo do 
približno leta 2024, nato naj bi število prebivalcev 
in prebivalk začelo počasi padati. 1. januarja 2100 
naj bi imela Slovenija 1.888.000 prebivalcev, kar je 
9 % manj kot v začetnem letu teh projekcij, tj. v 
2019. V naslednjih desetletjih naj bi se zelo 
pomembno spremenila starostna sestava 
prebivalstva Slovenije. Leta 2057 naj bi bili 
prebivalci, stari 65 ali več let, 31,4 % prebivalstva 
Slovenije, leta 2100 pa nekaj več kot 31,3 %.



Z dohodki, ki so bili nižji od praga tveganja 
revščine, je v Sloveniji v 2019 po zadnjih podatkih 
živelo 12 % ali 243.000 ljudi, kar je 25.000 manj kot 
v letu prej. Letni prag tveganja revščine je dosegel 
najvišjo raven; glede na prejšnje leto se je zvišal za 
494 EUR; za enočlansko gospodinjstvo je znašal 
703 EUR na mesec (8.440 EUR na leto). Pred 
gospodarsko krizo je bil v Sloveniji relativno reven 
skoraj vsak 9., ob začetku krize vsak 8., nato vsak 
7., v zadnjih letih pa ponovno vsak 8. prebivalec.
 
Če osebam pod pragom tveganja revščine 
prištejemo še resno materialno prikrajšane in 
osebe, ki živijo v gospodinjstvih z zelo nizko 
delovno intenzivnostjo, je bilo tveganju socialne 
izključenosti izpostavljenih 293.000 ljudi (14,4 %; 
vsak 7.); to je približno 33.000 ljudi manj, kot jih je 
bilo v prejšnjem letu. 10.000 ljudi izmed teh pa je po 
svojem težkem položaju še posebno izstopalo; to so 
bili tisti, ki so bili zajeti v presek vseh treh 
kazalnikov socialne izključenosti, a se je tudi število 
teh glede na prejšnje leto zmanjšalo za 4.000.
 
V celotni EU je v zadnjem letu pod pragom tveganja 
revščine živel vsak šesti, resno materialno 
prikrajšan je bil vsak osemnajsti, tveganju socialne 
izključenosti je bil izpostavljen vsak peti prebivalec. 
Prag tveganja revščine je bil višji od slovenskega v 
14 državah članicah EU. Nižje deleže relativno 
revnih od Slovenije so imele 3 države članice EU, 
nižje deleže resno materialno prikrajšanih oseb, kot 
ga je imela Slovenija, je imelo 7 držav članic EU, 
nižji delež oseb, izpostavljenih tveganju socialne 
izključenosti, pa ena država članica EU.

Revščina

V strategiji Evropa 2020, s katero naj bi EU dosegla 
visoko zaposlenost, produktivnost in socialno 
kohezijo, so si države članice (EU-27) zastavile 
nalogo, da bodo do leta 2020 število ljudi, 
izpostavljenih tveganju socialne izključenosti, 
zmanjšale skupaj vsaj za 20 milijonov; v Sloveniji je 
ta cilj za 40.000 manj (glede na izhodiščno leto 
2008). Socialna izključenost je obsežnejši pojav od 
revščine, saj obsega tudi ljudi, ki so resno 
materialno prikrajšani ali živijo v gospodinjstvih z 
zelo nizko delovno intenzivnostjo. V 2019 je bilo v 
EU-27 tveganju socialne izključenosti 
izpostavljenih 21,1 % ali 92 milijonov ljudi, kar je 
približno 10 milijonov manj kot v izhodiščnem letu 
2008. V Sloveniji se je število ljudi, izpostavljenih 
tveganju socialne izključenosti, od leta 2008 do leta 
2019 znižalo s 361.000 na 293.000 oz. za 68.000. 
Slovenija je torej cilj, zastavljen v strategiji Evropa 
2020, že presegla, medtem ko je EU od njega še 
precej oddaljena (več kot polovica držav članic EU 
ga še ni dosegla). Slovenija je zastavljeni cilj 
presegla predvsem zaradi zmanjšanja števila resno 
materialno prikrajšanih in števila ljudi, ki živijo v 
gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo, 
medtem ko je bilo število ljudi z dohodki pod 
pragom tveganja revščine v 2019 še vedno 
nekoliko višje (za 2.000) kot v izhodiščnem letu 
2008.



Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 
2018 namenjenih 10,1 milijarde EUR, kar je za 3,7 % 
več kot v 2017. Socialni prispevki (prispevki 
delodajalcev in zavarovancev) so predstavljali 
največji, nekoliko več kot dvotretjinski vir 
financiranja socialnega varstva; delež teh sredstev 
se je v strukturi financiranja glede na leto 2017 še 
nekoliko povečal, in sicer predvsem zaradi 
zmanjšanja deleža prispevkov države.
 
Največ sredstev je bilo namenjenih za področje 
starost (4,1 milijarde EUR), sledila so sredstva za 
področje bolezen in zdravstveno varstvo (3,4 
milijarde EUR), tem pa izdatki za področje družina 
in otroci (ti so se glede na leto 2017 povečali 
najopazneje in so znašali 830 milijonov EUR).
 
Slovenija namenja za socialno zaščito skoraj 
četrtino BDP, kar je sicer nekoliko manj od 
povprečja držav članic EU (to znaša približno        
28 %). V letu 2018 so med državami članicami EU 
namenile največ sredstev za socialno zaščito glede 
na delež v BDP Francija (34 %), Danska (31 %), 
Finska (30 %) in Nemčija (30 %), najmanj pa Irska, 
Romunija, Malta in Latvija (od 14 do 15 % BDP).

Socialna zaščita

Izdatki za socialno 
zaščito v 2018 
prvič presegli 
10 milijard EUR.



Vrednosti obeh kazalnikov dohodkovne neenakosti (Ginijevega količnika in 
razmerja kvintilnih razredov) sta v Sloveniji med najnižjimi v EU. V 2019 se je 
neenakost porazdelitve dohodka med gospodinjstvi glede na prejšnje leto 
nekoliko zvišala: vrednost Ginijevega količnika se je glede na 2018 namreč 
zvišala za 0,5 odstotne točke, vrednost razmerja kvintilnih razredov pa je 
ostala enaka (3,4).
 
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. Socialni transferji za približno 10 
odstotnih točk znižujejo relativno revščino.

Družbena neenakost



Finančni položaj gospodinjstev se je po zadnjih 
podatkih nekoliko izboljšal. Delež gospodinjstev, ki 
so v 2019 ocenila, da s svojimi dohodki mesec 
preživijo brez težav, se je glede na 2018 zvišal za 1 
odstotno točko. Na drugi strani pa se je delež tistih 
gospodinjstev, ki se s svojimi dohodki s težavami 
prebijejo skozi mesec, zmanjšal za 4 odstotne 
točke.
 
Enotedenske letne počitnice zunaj dóma (lahko tudi 
pri sorodnikih, v počitniški hišici) za vse člane 
gospodinjstva si je v 2019 finančno lahko 
privoščilo 76 % gospodinjstev (za 3 odstotne točke 
več kot v 2018), kar je najvišji delež, odkar zbiramo 
ta podatek (od leta 2005 naprej). Na ravni 
statističnih regij je bil delež gospodinjstev, ki lahko 
vsem svojim članom omogočijo enotedenski oddih 
zunaj doma, največji v osrednjeslovenski (83 %), 
najmanjši pa v pomurski statistični regiji (64 %).
 
Nepričakovane izdatke v višini 650 EUR bi v letu 
2019 lahko plačalo 63 % gospodinjstev. Med 
gospodinjstvi, ki mesec sicer preživijo težko oz. 
zelo težko, je bilo takih, ki bi si vseeno lahko 
»privoščila« nepričakovane izdatke v višini 650 
EUR, 16 %. Med gospodinjstvi, ki mesec preživijo 
lahko oz. zelo lahko, je bilo takih 94 %.

Življenjski pogoji

S slabimi stanovanjskimi razmerami (puščajoča 
streha, vlažne stene, vlažni temelji, trhli okenski 
okvirji ali trhla tla) se je v 2019 spopadalo 21 % 
gospodinjstev. 5 % gospodinjstev je menilo, da 
živijo v pretemnih stanovanjih. Vrednosti obeh 
kazalnikov se z leti počasi izboljšujeta. Na 
kakovost bivanja pa vplivajo tudi drugi dejavniki, na 
primer onesnaženost okolja, hrup in pojavljanje 
kriminala ali vandalizma v bivalnem okolju. 
Gospodinjstev, ki imajo težave z onesnaženostjo 
okolja, je bilo 16 %, težave s hrupom jih je navedlo 
15 %, težave s kriminalom, nasiljem ali 
vandalizmom v okolici pa 8 % gospodinjstev. 
Gospodinjstva, ki živijo v gosto poseljenih 
območjih, so se v večjem odstotku srečevala s 
tovrstnimi težavami. Sicer pa se vrednosti teh 
kazalnikov iz leta v leto bistveno ne spreminjajo.

Finančni položaj 
gospodinjstev
se je v 2019 še 
izboljšal.



Podatki kažejo, da je pri ocenjevanju splošnega 
zadovoljstva z življenjem najodločilnejši dejavnik 
splošno zdravstveno stanje oseb. Tisti, ki so svoje 
zdravstveno stanje v 2019 ocenili kot zelo dobro 
(22 % oseb, starih 16 let ali več), so tudi splošno 
zadovoljstvo z življenjem ocenili z visoko oceno 
(povprečna samoocena 8,5).

Zadovoljstvo z življenjem
Splošno zadovoljstvo z življenjem so v 2019 ocenili z 
najvišjo povprečno oceno (na lestvici od 0 – povsem 
nezadovoljen do 10 – zelo zadovoljen) prebivalci 
gorenjske in goriške statistične regije (stari 16 ali 
več let): 7,7. Slovensko povprečje je bilo 7,5 in je bilo 
tudi višje kot v letu prej (7,3) in najvišje, odkar 
merimo ta podatek (od 2012 naprej). Z najnižjo 
oceno so svoje zadovoljstvo z življenjem ocenili 
prebivalci pomurske in koroške statistične regije 
(7,1).



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. Po zadnjih podatkih (iz leta 
2019) ocenjuje svoje splošno zdravstveno stanje kot 
zelo dobro 22 % prebivalcev Slovenije, starih 16 ali več 
let; s tem podatkom smo se uvrstili nad povprečje EU-
28 (21 %), na 10. mesto, pred Dansko in za 
Nizozemsko. V zadnjih 15 letih se je delež prebivalcev 
Slovenije, ki svoje zdravje ocenjujejo kot zelo dobro ali 
dobro, povečal s 54 % na 67 %. 2 % prebivalcev 
Slovenije pa sta menila, da je bilo njihovo splošno 
zdravstveno stanje zelo slabo.
 
Pričakovano je, da mlajši svoje splošno zdravstveno 
stanje ocenjujejo z višjimi ocenami kot starejši. 
Zanimivo pa je, da je delež mladih (od 16 do 25 let), ki 
so svoje zdravstveno stanje ocenili kot zelo dobro, v 
zadnjih petih letih z 51 % (v 2015) padel na 43 % (v 
2018) in se nato dvignil na 47 % (v 2019).

Zdravje



Dosežena izobrazba, status delovne aktivnosti in 
poklic staršev v precejšnem obsegu vplivajo na to, 
kakšen bo materialni položaj njihovih otrok, ko ti 
odrastejo. Delež oseb (starih 25–59 let), ki so bile v 
2019 izpostavljene tveganju socialne izključenosti, 
je bil veliko višji v skupinah oseb, katerih starši so 
imeli nižjo izobrazbo. Med osebami, katerih starši 
so bili v njihovi mladosti delovno neaktivni, je bil 
delež takih, ki so izpostavljeni tveganju socialne 
izključenosti, tudi pozneje višji kot med osebami, 
katerih starši so bili delovno aktivni. Med osebami, 
katerih starši so bili v njihovi mladosti 
zakonodajalci, direktorji, strokovnjaki, tehniki ali 
uradniki, je delež takih, ki so izpostavljeni tveganju 
socialne izključenosti, nižji kot pri osebah, katerih 
starši so se ukvarjali s kmetijstvom ali so bili 
zaposleni kot delavci za neindustrijski način dela 
ali delavci za preprosta dela.
 
Finančni položaj gospodinjstva, v katerem so osebe 
živele v mladosti, se odraža tudi v zdajšnjem 
finančnem položaju teh oseb. Od oseb, ki so 
finančni položaj gospodinjstva, v katerem so živele 
v mladosti, ocenile kot slab ali zelo slab, se jih je v 
2019 28 % tudi težko (zelo težko, težko) prebilo 
skozi mesec. Na drugi strani je bilo v 2019 med 
osebami, katerih finančni položaj je bil v mladosti 
dober oz. zelo dober, 12 % takih, ki so shajali zelo 
težko ali težko; 25 % teh oseb pa je s svojimi 
dohodki brez težav preživelo mesec (so shajali zelo 
lahko, lahko).

Medgeneracijski prenos 
prikrajšanosti

Finančni položaj 
gospodinjstva, v katerem 
so osebe živele v 
mladosti, se odraža tudi v 
zdajšnjem finančnem 
položaju teh oseb.



V strategiji Evropa 2020 sta bila za področje 
izobraževanja določena dva cilja: do leta 2020 
zmanjšati stopnjo osipa v izobraževanju na manj 
kot 10 % in povečati delež prebivalstva z najmanj 
terciarno izobrazbo na vsaj 40 %. Slovenija je oba 
omenjena cilja že dosegla.
 
Število otrok, vključenih v vrtce, se že nekaj let 
zvišuje. V šolskem letu 2019/20 je bilo v vrtce 
vpisanih 94 % vseh otrok med 4. in 5. letom. S tem 
odstotkom smo skoraj dosegli cilj strategije Evropa 
2020, ki je 95 %. Od leta 2011/12 dalje se  zvišuje tudi 
število otrok v osnovnih šolah. Vpis v srednjo šolo pa 
še vedno upada. V šolskem letu 2019/20 je bilo 
vpisanih 72.783 dijakov, kar je 2.500 manj kot pred 
petimi leti. Vendar je bilo v tem šolskem letu nižje kot 
v prejšnjem samo število vpisanih v gimnazijske 
programe, medtem ko je bilo število vpisanih v 
srednješolske poklicne in strokovne programe enako 
ali celo nekoliko višje kot v letu pred tem. Trend 
čedalje večjega zanimanja za poklicne in strokovne 
programe, ki imajo pomembno vlogo pri pripravi 
mladih na delo oz. pri odzivu na potrebe trga dela, 
opažamo že vse od leta 2008; v lanskem šolskem 
letu je bilo med vsemi srednješolci dve tretjini dijakov 
poklicnega in strokovnega izobraževanja.
 
V Sloveniji je stopnja zgodnjega opuščanja 
izobraževanja in usposabljanja med mladimi (18–24 
let) nizka in občutno nižja od povprečja EU, v zadnjih 
desetih letih (2010–2019) pa ni bila nikoli višja od    
5 % (nacionalni cilj). V letu 2019 je izobraževanje 
opustilo 4,6 % 18–24-letnikov v Sloveniji, kar je ena 
najnižjih stopenj zgodnje oz. prezgodnje opustitve 
izobraževanja v Evropi in EU; nižja je bila le še na 
Hrvaškem (3,0 %), v Litvi (4,0 %), Grčiji (4,1 %) in Švici 
(4,4 %). V 2019 je imela najvišjo stopnjo zgodnjega 
opuščanja izobraževanja med državami članicami 
EU Španija (17,3 %), povprečna stopnja v celotni EU 
pa je znašala 10,3 %, kar 0,3 odstotne točke več, kot 
je cilj EU.

Izobraževanje
Terciarno izobraženih je bilo v Sloveniji v letu 2019 
44,9 % oseb, starih 30–34 let, kar je 13,3 odstotne 
točke več kot pred desetimi leti (v 2009: 31,6 %). 
Slovenija je ta cilj EU iz strategije Evropa 2020 
dosegla že leta 2013 (40,1 %), celotna EU pa leta 2018 
(40,7 %); vse od leta 2010 dalje pa se Slovenija po 
vrednosti tega podatka uvršča nad evropsko 
povprečje (v 2019: 41,6 %). Kljub temu pa Slovenija 
sodi med države z največjim razkorakom med 
deležem žensk in moških s terciarno izobrazbo med 
30–34-letniki. V letu 2019 je ta znašal 22,6 odstotne 
točke v prid ženskam, kar je eden najvišjih razkorakov 
v Evropi in EU; višji je bil le še v Estoniji (26,5 odstotne 
točke) in na Islandiji (24,4 odstotne točke). Tako 
številčno razmerje med spoloma med terciarno 
izobraženimi je logična posledica strukture študentov 
in diplomantov po spolu.



V populaciji študentov in diplomantov terciarnega 
izobraževanja v Sloveniji namreč prevladujejo 
ženske. Njihov delež med vpisanimi v terciarno 
izobraževanje v študijskem letu 2019/20 je znašal 
57,3 %, med diplomanti v 2019 pa 60,0 %. Sicer se 
je populacija študentov in diplomantov v Sloveniji 
ne glede na spol v zadnjih desetih letih občutno 
zmanjšala. V študijskem letu 2019/20 je bilo v 
terciarno izobraževanje v Sloveniji vpisanih 76.728 
študentov, sicer prvič po desetih letih spet več kot 
v prejšnjem študijskem letu (v 2018/19: 75.991), 
vendar pa 38.145 študentov manj kot v študijskem 
letu 2009/10. V 2019 je diplomiralo najmanj 
študentov terciarnega izobraževanja v Sloveniji v 
zadnjih desetih letih, in sicer 16.100 (oz. 2.003 
diplomanti manj kot v 2010). Kljub temu je 
Slovenija v Evropi in v EU država z najvišjo stopnjo 
vključenosti mladih v terciarno izobraževanje: v 
2018 je študiralo 57,4 % 20-letnikov in 45,1 % 20–
24-letnikov v Sloveniji (povprečna stopnja v celotni 
EU je bila med prvimi 41,9-, med drugimi pa 32,4-
odstotna).
 
V zadnjih letih se izobrazbena sestava prebivalcev 
Slovenije izboljšuje. Na začetku leta 2019 je bilo 
med prebivalci Slovenije, starimi najmanj 15 let, 
terciarno izobraženih 427.333, kar je 38,9 % več kot 
na začetku leta 2011 (307.669). Od leta 2011 dalje 
se je njihovo število zvišalo v povprečju za blizu 
15.000 oseb na leto, njihov delež v celotnem 
prebivalstvu pa v povprečju za 0,8 odstotne točke 
na leto. Ta je v letu 2019 znašal 24,2 %, kar je 6,7 
odstotne točke več kot v letu 2011 (17,5 %). V 
zadnjih devetih letih se je delež terciarno 
izobraženih prebivalcev v Sloveniji zvišal v vseh 
starostnih skupinah, najizraziteje  v starostni 
skupini 20–24 let. V 2019 je imelo terciarno 
izobrazbo 14.843 mladih, starih od 20 do 24 let, kar 
je 128,0 % več kot v letu 2011 (6.509).

Študentk je več kot 
študentov in 
izbirajo druga 
študijska področja 
kot študenti.



Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije 
so v 2019 pripravili 1.406 razstav; 292 stalnih in 
1.114 občasnih. Ogledalo si jih je 2,8 milijona 
obiskovalcev, med vsemi obiskovalci je bilo nekaj 
več kot 30 % tujcev. Muzeji in galerije so pripravili 
tudi 42.894 izobraževalnih dogodkov, ki se jih je 
udeležilo blizu 961.000 oseb, med vsemi je bilo 
otrok in mladine blizu 57 %.

Kultura

Prispevek kulture, izražen kot delež dodane 
vrednosti v BDP, je tudi v 2019 znašal 1,1 %, vendar 
v tem niso upoštevani posredni učinki kulture na 
gostinstvo, turizem, trgovino itd. Vsak prebivalec 
Slovenije je v 2019 namenil za kulturo povprečno 
218 evrov.
 
Kulturni domovi, gledališča in glasbene ustanove 
so v 2019 pripravili 24.914 kulturnih prireditev ali 
povprečno okoli 68 na dan: 31 % je bilo gledaliških 
predstav, 23 % filmskih in videoprodukcij, skoraj  23 
% prireditev, povezanih z glasbo, in 24 % različnih 
prireditev, kot so predavanja, literarni večeri, 
razstave in drugi kulturni dogodki. Vse prireditve si 
je ogledalo 4,45 milijona obiskovalcev, vsako 
povprečno 179. Med vsemi prireditvami je bilo 
5.357 ali več kot 21 % brezplačnih.



V času pandemije bolezni covid-19, v katerem smo, 
ko je za ustavitev širjenja okužb s koronavirusom 
nujno upoštevati medosebno fizično oddaljenost, 
so tehnologije, ki omogočajo izvajanje različnih 
aktivnosti in ohranjanje stikov z najbližjimi na 
daljavo, pomembnejše kot kadar koli prej. Prav tako 
bistveno pa je v tem trenutku tudi vedeti, kakšno je 
resnično stanje na tem področju. Skratka, tudi 
statistični podatki o uporabi informacijsko-
komunikacijske tehnologije med prebivalstvom 
morda še nikoli doslej niso bili tako aktualni in 
zanimivi, kot so v tem trenutku. 
 
Kaj vse lahko izvemo iz njih?
 
Da je bilo v Sloveniji v 1. četrtletju 2020 med 
osebami, starimi 16–74 let, 87 % rednih 
uporabnikov interneta (v 2019: 83 %). 76 % 16–74-
letnikov je internet uporabljalo vsak dan ali skoraj 
vsak dan (v 2019: 74 %), 75 % pa večkrat na dan (v 
2019: 69 %). 11 % oseb te starosti pa interneta do 
zdaj še ni uporabljalo (v 2019: 13 %).
 
Da je 60 % 16–74-letnikov uporabljalo za 
neposredno sporočanje in izmenjavo sporočil 
programe, kot so Viber, WhatsApp, Skype, 
Messenger, Snapchat (v 2019: 49 %). Da jih je 52 % 
uporabljalo internet za telefoniranje ali 
videotelefoniranje (v 2019: 42 %).
 
Da jih je 36 % gledalo po internetu različne 
televizijske programe (v živo ali s časovnim 
zamikom), npr. NEO, TVin, EON, tv2go, RTVSlo.,   22 
% pa videovsebine na zahtevo (npr. filme, 
nadaljevanke), ki jih nudijo komercialni ponudniki, 
npr. Netflix, HBO GO, Pickbox.

Digitalna  
družba 

Da je 30 % 16–74-letnikov uporabljalo internet za 
izobraževanje (v 2019: 23 %). Da se jih je 9 % 
udeležilo spletnega tečaja (v 2019: 5 %). Da jih je 
spletna gradiva za izobraževanje (npr. avdiovizualno 
gradivo, elektronske učbenike, programe za 
izobraževanje) uporabljalo 26 % (v 2019: 20 %), med 
16–24-letniki pa 60 % (v 2019: 51 %).



Da spletno nakupovanje še naprej narašča in da je 
vsaj en spletni nakup v zadnjih 12 mesecih pred 
anketiranjem opravilo (tj. oddalo naročilo ali kupilo 
izdelek ali storitev prek spleta) 63 % 16–74-letnikov 
(v 2019: 56 %). Da se je delež e-kupcev v 1. četrtletju 
2020 glede na prejšnje povečal v vseh starostnih 
razredih. Da je bilo v tem obdobju največ e-kupcev 
med 25–34-letniki (75 %), najmanj pa med 65–74-
letniki (16 %) in da jih je največ v tem obdobju kupilo 
prek spleta oblačila (upoštevani so tudi športni 
izdelki), čevlje ali dodatke (npr. torbico, nakit).
 
Da narašča tudi uporaba storitev e-uprave in da je 
spletne strani javnih ustanov (e-uprave) v zadnjih 12 
mesecih uporabljalo 67 % 16–74-letnikov (v 2019: 
53 %). Prebivalci tako lažje in hitreje pridejo do 
potrebnih informacij, lažje komunicirajo z javnimi 
ustanovami ter  enostavneje in ob manjši porabi 
časa izpeljejo različne uradne postopke, ne da bi 
morali za to fizično obiskati ustrezne urade.
 
In tudi to, da je pametne naprave ali sisteme (tj. 
naprave, ki jih je mogoče povezati z internetom) že 
uporabljalo 63 % 16–74-letnikov. 41 % jih je 
uporabljalo z internetom povezano pametno 
televizijo ali televizijo, povezano prek Chromecasta, 
14 % pa virtualne asistente v obliki mobilne aplikacije 
ali pametnega zvočnika (npr. Applovo Siri, 
Amazonovo Alexa, Telekomov Neo) in prav tako     
14 % pametne gospodinjske aparate (npr. robotski 
sesalnik, pametni hladilnik).

V 1. četrtletju 2020 je programe, kot so Viber, 
WhatsApp, Skype, Messenger in Snapchat, 
uporabljalo 60 % oseb, starih 16–74 let



Digitalizacija optimizira delovne procese in 
poslovanje in s tem povečuje produktivnost ter daje 
priložnosti za razvoj novih poslovnih modelov. 
Pandemija covida-19 jo je še pospešila, saj so 
podjetja morala svoje poslovanje takoj prilagoditi 
novim razmeram. Tudi o stanju na tem področju 
nam lahko veliko povejo uradni statistični podatki.
 
Dostop do interneta za službene namene ima v 
podjetjih z 10 zaposlenimi 54 % zaposlenih (v 
proizvodnih dejavnostih 46 %, v storitvenih dejavnostih 
65 %). Prenosne naprave za službene namene, ki 
omogočajo dostop do interneta prek mobilnih 
telefonskih omrežij (npr. prenosni, tablični računalnik 
ali pametni telefon), je dodelilo svojim zaposlenim 86 
% podjetij. Dobilo pa je te naprave v uporabo skupno 
27 % zaposlenih oseb: v majhnih podjetjih (tj. z 10–49 
zaposlenimi) 28 %, v srednje velikih (tj. s 50–249 
zaposlenimi) in v velikih podjetjih (z najmanj 250 
zaposlenimi) pa po 26 % zaposlenih.
 
Pri delu od doma so ključna tudi podporna orodja 
za timsko delo in sodelovanje. Ta uporabljala 30 % 
podjetij (26 % majhnih, 45 % srednje velikih in 77 % 
velikih). Gre za orodja, ki omogočajo sodelovanje, 
skupinsko delo z dokumenti, komunikacijo med 
zaposlenimi (npr. MS Teams), aplikacije za 
videokomuniciranje in takojšnje sporočanje (npr. 
Skype, Slack, Google Chat).
 
Storitve računalništva v oblaku najema 39 % 
podjetij z vsaj 10 zaposlenimi (v 2018: 26 %).

Digitalizacija 
gospodarstva 



Koliko podjetji z vsaj 10 zaposlenimi se ukvarja s 
spletno prodajo? V 2019 je prihodek s prodajo 
izdelkov ali storitev, s prejemanjem naročil ali 
rezervacij prek spletnih strani ustvarilo 21 % 
omenjenih podjetij, kar je enako kot v letu 2018 (s 
spletno prodajo prek lastne ali spletne strani 
matičnega podjetja, prek ekstraneta je ustvarilo 
prihodek 15 % podjetij, prek e-tržnic pa 8 %).

Robote (ali industrijske ali storitvene), tj. naprave, 
ki nadomeščajo delavce v težjih, ponavljajočih se 
delovnih postopkih, ki povečujejo produktivnost, 
znižujejo stroške in ohranjajo stalno kakovost 
izdelkov, uporablja 8 % podjetij z vsaj 10 
zaposlenimi (v 2018: 7 %). 8 % jih uporabljala 
industrijske robote (tj. avtomatsko krmiljene, 
programirane, večnamenske manipulatorje, ki jih je 
mogoče reprogramirati v treh ali več oseh, npr. 
robote za varjenje, lasersko rezanje, barvanje, 
sestavljanje), 1 % pa storitvene robote (tj. stroje z 
določeno stopnjo avtonomije, ki so zmožni delovati 
v kompleksnem in dinamičnem okolju, ki zahteva 
interakcijo z osebami, objekti ali drugimi 
napravami).
 
Pametne naprave ali sisteme (internet stvari), tj. 
med seboj povezane naprave ali sisteme, ki zbirajo 
in izmenjujejo podatke in ki jih je mogoče nadzirati 
ali upravljati na daljavo prek interneta (npr. 
pametne termostate, pametne alarmne sisteme, 
senzorje), uporablja 17 % podjetij. Pametne 
naprave ali sisteme za optimizacijo uporabe 
energije v prostorih podjetij (npr. v proizvodnji, 
distribucijskih ali prodajnih prostorih) je uporabljalo 
8 % podjetij, za spremljanje gibanja ali vzdrževanja 
vozil ali izdelkov, za nudenje prediktivnega 
vzdrževanja vozil 5 %, za nadziranje ali 
avtomatizacijo proizvodnih procesov, za 
upravljanje logistike, spremljanje gibanja izdelkov  
7 % in za druge namene 6 % podjetij.
 
In koliko podjetij z vsaj 10 zaposlenimi ima 
izdelano in od vodstva potrjeno digitalno strategijo 
za poslovno preoblikovanje poslovanja podjetja? 
Teh je 10 %: med majhnimi podjetji 8 %, med 
srednje velikimi 17 % in med velikimi 40 %.



Konec leta 2019 je bilo v Sloveniji skoraj 1,2 
milijona registriranih osebnih avtomobilov in so 
tedaj predstavljali tri četrtine (75 %) vseh cestnih 
motornih vozil, registriranih v Sloveniji.
 

Od konca 2018 do konca 2019 se je število osebnih 
avtomobilov povečalo za 2 %. Med vsemi osebnimi 
avtomobili, ki so bili v 2019 prvič registrirani v 
Sloveniji, je bilo okoli 73.000 oz. več kot dve tretjini 
(68 %) novih osebnih avtomobilov, tj. takih, ki pred 
tem niso bili registrirani v tujini.
 

V 2020 se je do konca septembra prvič v Sloveniji 
registriralo okoli 43.000 novih osebnih 
avtomobilov, kar je za četrtino (25 %) manj kot v 
prvih treh četrtletjih 2019. Razlog za manjše število 
prvih registracij osebnih avtomobilov gre pripisati 
tudi razglasitvi epidemije covida-19, saj sta bila v 
Sloveniji začasno onemogočena nakup in 
registracija cestnih vozil.
 

Večino osebnih avtomobilov v Sloveniji sta v 2019 
poganjala dizel (okoli 50 %) in bencin (okoli 49 %). 
Število »bencinarjev« se je v petih letih (od leta 
2014) zmanjšalo za 7 %, število »dizlov« pa 
povečalo za 28 %.
 

Število osebnih avtomobilov na hibridni pogon je v 
letu 2019 preseglo 6.800 (0,6 % vseh). Število 
hibridnih osebnih avtomobilov se je v petih letih 
povečalo za 516 %. Osebnih vozil na električni pogon 
je bilo v Sloveniji v 2019 približno 2.000 (0,2 % vseh). 
Vsi so bili manj zmogljivi (s prostornino motorja do 
1.399 ccm). Število električnih osebnih avtomobilov 
se je od leta 2014 povečalo za 1.402 %. Delež 
osebnih avtomobilov na električni pogon med vsemi 
osebnimi avtomobili je bil v 2018 po razpoložljivih 
podatkih Eurostata najvišji na Norveškem (7,1 %), 
sledile so države Lihtenštajn (0,8 %), Avstrija, Švica, 
Danska in Francija (po 0,4 %). Norveška je prednjačila 
tudi po najvišjih deležih osebnih avtomobilov, ki 
vozijo na enega od hibridnih pogonov.

Osebni avtomobili

Na koncu leta 2019 smo imeli v Sloveniji povprečno 
556 osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev oz. 
56-odstotno stopnjo motorizacije. To pomeni, da je 
bil povprečno vsak drugi prebivalec Slovenije 
uporabnik registriranega osebnega avtomobila.
 
Po stopnji motorizacije se je Slovenija med 
državami članicami EU-27 v 2018 uvrstila na 10. 
mesto in višje od povprečja v celotni EU-27 (503 
osebni avtomobili na 1.000 prebivalcev). Prvi je bil 
Luksemburg (676 osebnih avtomobilov na 1.000 
prebivalcev), zadnja pa Romunija (332 osebnih 
avtomobilov na 1.000 prebivalcev).
 
Povprečna starost osebnih avtomobilov v Sloveniji 
narašča. V 2019 je bila 10,2 leta. Tedaj smo v 
Sloveniji vozili povprečno več kot dve leti starejše 
avtomobile kot v 2009.

Povprečna 
starost osebnih 
avtomobilov še 
vedno raste.



Ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 v 2020 so 
močno prizadeli celoten transport, javni potniški 
prevoz in promet pa povsem ohromili.
 
Od začetka januarja do konca junija 2020 je bilo s 
slovenskimi tovornimi vozili prepeljanega za 5,1 % 
manj blaga in opravljenih za 9,4 % manj tonskih 
kilometrov kot v istem obdobju 2019.
 
V železniškem blagovnem transportu je bilo v prvi 
polovici leta 2020 na ozemlju RS prepeljanega za 10,1 % 
manj blaga in opravljenih za 10,7 % manj tonskih 
kilometrov kot v istem obdobju 2019. V železniškem 
potniškem prevozu je bilo v prvi polovici leta 2020 na 
ozemlju RS prepeljanih nekaj manj kot 4,3 milijona 
potnikov ali za 37 % manj kot v istem obdobju 2019 in 
opravljenih 200,3 milijona potniških kilometrov ali za 
41,1 % manj kot v istem obdobju 2019.

Transport 

Tovorni promet je 
bil zaradi epidemije 
covida-19 v prvi polovici 
leta 2020 manj prizadet 
od potniškega.

Letališki potniški promet sodi med panoge, ki jih je 
epidemija covida-19 najbolj prizadela. Tudi Letališče 
Jožeta Pučnika Ljubljana ni bilo izjema. Od januarja 
do septembra 2020 je s tega letališča odpotovalo ali 
na to letališče pripotovalo nekaj več kot 267.000 
potnikov ali 81,5 % manj kot v istem obdobju 2019. V 
letališkem blagovnem prometu je bilo v omenjenem 
obdobju pretovorjenega nekaj manj 7.600 ton blaga 
ali 11,5 % manj kot v istem obdobju v  2019.
 
V vsa tri slovenska pristanišča je v obdobju od 
januarja do septembra 2020 priplulo ali iz njih 
odplulo za 25,2 % manj ladij kot v istem obdobju v 
2019. Celoten potniški promet v slovenskih 
pristaniščih ni v omenjenem obdobju 2020 dosegel 
niti 1 % prometa iz istega obdobja v 2019. Zaradi 
epidemioloških razmer ni v 2020 v njih pristala 
nobena ladja za križarjenje. Blagovni promet v 
pristanišču Koper je bil v obdobju od januarja do 
septembra 2020 za 18,6 % manjši kot v istem 
obdobju preteklega leta.



Tudi upad števila prvih registracij osebnih 
avtomobilov v Sloveniji v prvih treh četrtletjih 2020 
je bil v glavnem posledica razglasitve epidemije 
covida-19 spomladi 2020, saj so bili v Sloveniji 
začasno onemogočeni prodaja in nakup ter 
registracija cestnih vozil. To je vidno tudi na ravni 
mesečnih podatkov. Število prvih registracij vseh 
osebnih avtomobilov je na letni ravni upadlo v vseh 
mesecih, razen v juliju 2020 (ko je bilo za 5 % višje 
kot v juliju 2019). Enako velja za število prvih 
registracij novih osebnih avtomobilov; tudi to je bilo 
v vseh mesecih od januarja do septembra 2020, 
razen v juliju, nižje kot v istih mesecih leta prej; v 
juliju 2020 je bilo namreč prvič registriranih za 7 % 
več novih osebnih avtomobilov kot v juliju 2019. 
Upadlo je število prvih registracij novih osebnih 
avtomobilov, v medletni primerjavi najizraziteje v  
marcu in aprilu 2020, in sicer za 63 % in 71 %.

Javni potniški promet je bil v obdobju od januarja 
do septembra 2020 za približno 50 % manjši kot 
istem obdobju 2019. Razlog za to so bili vladni 
ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s 
koronavirusom in med temi Odlok o začasni 
prepovedi in omejitvah javnega prevoza potnikov v 
Republiki Sloveniji, s katerim je bil promet te vrste 
16. marca 2020 ustavljen. Znova, čeprav le v 
prilagojeni obliki, je bil vzpostavljen 11. maja 2020.
 
Število prvič v Sloveniji registriranih osebnih 
avtomobilov je bilo v prvih 9 mesecih 2020 za 
petino (21 %) nižje kot v istem obdobju 2019. V 
register vozil v Sloveniji je bilo namreč prvič 
vpisanih okoli 65.300 osebnih avtomobilov. Od 
tega je bilo okoli 43.000 prvih registracij novih 
osebnih avtomobilov, kar je za četrtino (25 %) manj 
kot v prvih treh četrtletjih leta 2019. Število prvih 
registracij osebnih avtomobilov v uporabi fizičnih 
oseb je glede na isto obdobje prejšnjega leta 
upadlo za 16 %, število prvih registracij novih 
osebnih avtomobilov pa za 20 %.

Javni prevoz močno prizadet 
zaradi ukrepov za zajezitev 
epidemije covida-19.



V 2019 je bila v primerjavi z 2018 v Sloveniji 
nekoliko večja potrošnja na prebivalca pri zelenjavi, 
jajcih in rižu. V Sloveniji smo za prehrano tako 
porabili več žit in zelenjave, manj pa mesa in 
svežega sadja. Prebivalec Slovenije je v 2019 (v 
primerjavi z 2018) za prehrano v povprečju porabil 
120 kg žit (2 % manj) in 118 kg zelenjave (6 % več). 
Porabil je tudi 91 kg mesa (2 % manj), 75 kg 
svežega sadja (15 % manj), 62 kg krompirja (7 % 
manj), 12 kg jajc (8 % več), 5 kg riža ter skoraj 
kilogram medu. Popil je v povprečju 38 l vin, od 
tega 64 % belih vin (24 l).
 
Stopnje samooskrbe v Sloveniji so posebno nizke 
pri sadju, zelenjavi, medu in krompirju. V letu 2019 
je bila stopnja samooskrbe s sadjem 30-odstotna, z 
zelenjavo 43-odsotna, z medom 44-odstotna, s 
krompirjem 47-odstotna, z žiti pa 75-odstotna. 
Nekoliko višji sta bili stopnji samooskrbe z mesom, 
ki je bila 81-odstotna, in z jajci, kjer smo s 95 % bili 
skoraj popolnoma samooskrbni. Imeli pa smo 
presežek vin, saj je stopnja samooskrbe z vini 
presegla 100 % (bila je 111-odstotna).
 
Ob tem je v Sloveniji v 2019 nastalo 140.804 ton 
odpadne hrane, 67 kg odpadne hrane na prebivalca. 
Po oceni je bilo v odpadni hrani 39 % užitnega dela, 
tj. takega, ki ga – ob skrbnejšem in odgovornejšem 
ravnanju – lahko ne bi zavrgli ali bi to količino vsaj 
zmanjšali. 61 % odpadne hrane pa je bil neužitni del 
(kosti, olupki, lupine ipd.), katerega količine se 
načeloma ne da zmanjšati.

Največ odpadne hrane, kar polovica (50 %), je nastalo 
v gospodinjstvih, skoraj tretjina (31 %) v gostinstvu in 
drugih dejavnostih, kjer se streže hrana (šole, vrtci, 
bolnišnice, domovi za ostarele itd.), desetina (10 %) v 
distribuciji hrane in trgovinah z živili, malo manj kot 
desetina (9 %) pa pri proizvodnji hrane (vključno s 
primarno proizvodnjo hrane).
 
Največ odpadne hrane se predela v bioplinarnah     (50 
%) in kompostarnah (28 %). 20 % se jih pred 
odlaganjem biološko stabilizira, preostanek (2 %) pa 
se sežge ali ponovno rafinira.

Hrana, samooskrba in 
odpadna hrana

Prebivalec Slovenije 
je v 2019 zavrgel 
povprečno
67 kg hrane.



Količina energije, namenjene za končno rabo, je v 
Sloveniji v letu 2019 znašala skoraj 208.000 TJ. 
Največji delež te energije, 39 %, je bil namenjen rabi 
v prometu, v strukturi končne rabe energije pa so 
prevladovali naftni proizvodi (45 %). Končna raba 
energije na prebivalca v Sloveniji je v 2018 znašala 
78 kWh na dan, kar nas je uvrstilo nekoliko nad 
povprečje EU-28 (72 kWh).
 
V 2019 je bilo za končno rabo energije v 
gospodinjstvih namenjenih več kot 44.000 TJ 
energije. Največji delež te energije, 62 %, je bil 
namenjen za ogrevanje prostorov. V strukturi rabe 
energentov za ogrevanje prostorov so s 54 % 
prevladovala lesna goriva.

Energetika
Cene električne energije so se v 2019 v primerjavi z 
letom prej zvišale tako za gospodinjske kot tudi 
negospodinjske odjemalce; za prve so bile cene 
višje za 1,0 %, za druge pa za 5,6 %. Gospodinjski 
odjemalci so v 2019 za kilovatno uro (kWh) z vsemi 
davki plačali povprečno 0,16 EUR, negospodinjski 
pa 0,08 EUR (brez DDV).
 
Cene zemeljskega plina so se v 2019 glede na leto 
prej za gospodinjske odjemalce zvišale za 2,6 %, za 
negospodinjske odjemalce pa za 3,5 %. V 2019 so 
gospodinjski odjemalci za kilovatno uro (kWh) z 
vsemi davki povprečno plačali 0,06 EUR, 
negospodinjski odjemalci pa 0,03 EUR (brez DDV).



V 2019 je bilo v Sloveniji načrpanih 944 milijonov m3 
vode oziroma 1,7 % manj kot v 2018. Večina te vode 
(80 %) je bila načrpana iz površinskih virov, 
preostalih 20 % pa iz podzemnih virov. Največ vode 
(skoraj 82 %) so načrpala podjetja, ki se ukvarjajo z 
industrijskimi dejavnostmi. Za potrebe vodovodnega 
omrežja je bilo načrpanih 18 % vode, za namakalne 
sisteme pa nekaj manj kot 0.5 % vse načrpane vode.
 
V 2019 je prebivalec Slovenije v povprečju uporabil 
približno 104 litre vode na dan, nazaj v okolje pa je 
je izpustil približno 76 litrov. Gospodinjstva so v 
2019 uporabila za 1 odstotek manj vode, proizvedla 
pa za 1 odstotek več komunalne odpadne vode kot 
v 2018.
 
V 2019 je bilo proizvedenih in nazaj v okolje 
izpuščenih skupaj 997 m3 odpadnih voda, od tega 
sta bila 702 milijona m3 teh voda le toplotno 
onesnažena. Največ odpadnih voda, skoraj 76 %, je 
bilo izpuščenih v površinske vode; 24 % teh voda je 
bilo izpuščenih v sistem javne kanalizacije, manj 
kot 0,2 % pa jih je odteklo v zemljo.

Voda

68 % odpadnih voda se je pred izpustom iz 
kanalizacijskih sistemov prečistilo, kar je 5 
odstotnih točk manj kot v letu 2018.
 
V 2019 je bilo za namakanje zemljišč uporabljenih 
3,2 milijona m3 vode, to je za 4 % več kot v 2018. 2,1 
milijona m3 vode je bilo porabljene iz povodja 
Jadranskega morja (25 % več kot v 2018), 
preostanek pa iz povodja Donave (22 % manj kot v 
2018). Največ vode, uporabljene za namakanje, se 
je uporabilo za namakanje njiv in vrtov (64 %) ter 
sadovnjakov (17 %). Kar petina vode, uporabljene za 
namakanje, se je uporabila za namakanje športnih 
igrišč (8 %) ter smučišč (zasneževanje; 7 %).

V 2019 je prebivalec 
Slovenije v povprečju 
uporabil približno 
104 litre vode na dan.



V Sloveniji je v 2019 nastalo 8,4 milijona ton vseh 
vrst odpadkov, od tega več kot polovica v 
storitvenih dejavnostih, tretjina v proizvodnih 
dejavnostih in skoraj desetina v gospodinjstvih.
 
Količina ločeno zbranih komunalnih odpadkov in 
stopnja recikliranja komunalnih odpadkov sta se v 
2019 glede na 2018 nekoliko povečali. V 2019 se je 
namreč v Sloveniji ločeno zbralo 73 % komunalnih 
odpadkov, v 2018 pa 71 %. Stopnja recikliranja 
komunalnih odpadkov je bila v 2019 59,2-odstotna, 
v 2018 pa 58,8-odstotna.
 
V 2019 se je predelalo za skoraj 7 % manj 
odpadkov kot v 2018, količina odloženih odpadkov 
pa je bila za skoraj 8 % večja kot v prejšnjem letu. 
Razlog za to, da se je predelalo manj odpadkov kot 
v letu prej, je bilo začasno skladiščenje (predvsem 
gradbenih odpadkov), ki so ob koncu leta 2019 
čakali na postopke končne predelave (predvsem 
zasipanje). Nihanje količin odloženih odpadkov 
med posameznimi leti je prav tako posledica v 
opazovanem letu začasno skladiščenih in še 
neobdelanih količin odpadkov.

Odpadki

Skoraj 1,1 milijona ton odpadkov se je v Slovenijo v 
2019 tudi uvozilo, malo več kot 1,1 milijona ton 
odpadkov pa se je iz Slovenije izvozilo. Med 
uvoženimi in izvoženimi odpadki je bilo največ 
kovinskih odpadkov (med uvoženimi jih je bilo 54 %, 
med izvoženimi 40 %). SURS je v 2020 v okviru 
pilotnega projekta, ki ga je financirala Evropska 
komisija, začel analizirati podatke o uvozu in izvozu 
odpadkov ter sekundarnih surovin, v 2021 pa bo za 
namen spremljanja učinkovitosti prehoda v krožno 
gospodarstvo skušal pridobiti in analizirati tudi 
podatke o nastajanju surovih odpadkov in ravnanju 
z njimi, česar v okviru statistike odpadkov ne 
spremljamo. Ti podatki bodo na voljo konec marca 
2021.

V 2019 je nastalo 4 %
več komunalnih 
odpadkov kot
v letu prej.



Okoljski davki so v letu 2019 znašali 1,6 milijarde EUR in 
so bili glede na leto 2018 nižji za 0,3 %. Največji delež 
okoljskih davkov je bil zbran z davki na energijo, skoraj 
84 %. Največji delež vseh okoljskih davkov so plačala 
gospodinjstva (61 %). Okoljski davki so v 2019 
predstavljali 3,3 % bruto domačega proizvoda (BDP).
 
Med državami članicami EU-28 sodi Slovenija med 
države z najvišjimi okoljskimi davki. Po podatkih 
Eurostata za leto 2018 se je Slovenija po višini okoljskih 
davkov glede na delež v BDP uvrstila na četrto mesto. 
Pred Slovenijo sta se uvrstili Hrvaška s 3,59 % in 
Danska s 3,63 %, na prvem mestu je bila Grčija s 3,69 % 
okoljskih davkov glede na BDP.

Okoljski davki



Po izračunih SURS, ki temeljijo na metodologiji 
sistema okoljsko-ekonomskih računov (SEEA), so se v 
zadnjem opazovanem letu (2018) glede na leto prej 
emisije CO2 zvišale za 1,9 %; nastalo jih je 15,9 

milijona ton. V istem obdobju so se emisije NOX 

zmanjšale za 2,1 % (nastalo jih je 38.600 ton), emisije 
trdnih delcev PM10 pa za 3,7 % (na 14.100 ton).

 
Slovenija je v letu 2018 v ozračje izpustila 9,2 ton 
ekvivalenta CO2 toplogrednih plinov na prebivalca, kar 

je približno 0,4 tone na prebivalca več, kot je znašalo 
povprečje v EU-28. Največ toplogrednih plinov na 
prebivalca je v ozračje v 2018 izpustil Luksemburg 
(16,7 tone ekvivalenta CO2 na prebivalca), najmanj pa 

Hrvaška (6,0 tone ekvivalenta CO2 na prebivalca).

Emisije v zrak



V 2018 je bilo v gospodarstvo neposredno vnesenih skoraj 49 milijonov ton 
snovi ali za 6,8 % več kot v 2017. Tako je bilo v Sloveniji v 2018 izkoriščenih 
skoraj 26 milijonov ton snovi, pridelanih ali načrpanih na domačem ozemlju, kar 
je 8 % več kot v 2017. 61 % teh snovi so bile nekovinske mineralne surovine    
27 % biomasa, 12 % pa fosilne energetske surovine.
 
Domača poraba snovi na prebivalca je v Sloveniji v 2018 znašala 14.412 ton, v 
EU-28 pa 13.473 ton. Tako je bila v Sloveniji domača poraba snovi v 2017 
nekoliko višja od povprečja v EU-28.

Računi snovnih tokov



Vrednost gozdarske proizvodnje je v 2019 znašala 548 
milijonov EUR, za 7 % manj kot v prejšnjem letu. Vzrok 
za nižjo vrednost je bila precej nižja vrednost 
gozdarskih storitev; vrednost gozdarskih proizvodov je 
bila namreč višja kot v prejšnjem letu. Vrednost 
gozdarskih proizvodov je v 2019 znašala 495 milijonov 
EUR (3 % več kot v 2018), vrednost gozdarskih storitev 
pa le 53 milijonov EUR, kar je za približno pol manj kot 
v 2018.
 
Vrednost proizvodnje gozdarskih proizvodov je v 
strukturi proizvodnje gozdarstva predstavljala 90 % 
(nekaj več kot 490 milijonov EUR). Najvišja deleža sta v 
2019 predstavljala vrednost naravnega prirastka lesa v 
gospodarskih gozdovih (48 %) in hlodovine (32 %). 
Delež gozdarskih storitev je pomenil 10-odstotni delež 
skupne proizvodnje in je bil za 9 odstotnih točk manjši 
kot v 2018.
 
V gozdarsko proizvodnjo je bilo vključenih 7.306 
zaposlenih. Od teh so bili najštevilnejši 
samozaposleni, bilo jih je 5.809, plačanih delavcev pa 
je bilo 1.497 oz. za 3 % več kot v 2018.

Gozdni računi

Vrednost gozdarske 
proizvodnje nižja 
zaradi nižje vrednosti 
gozdarskih storitev.



V 2018 je bilo proizvedeno za 2,0 milijarde EUR 
okoljskega blaga in storitev ali za 10,2 % več kot v 2017. 
Največji del celotne okoljske proizvodnje so ustvarile 
proizvodne dejavnosti, za več kot 977 milijonov EUR ali 
skoraj polovico.
 
Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti v 
2018 proizvedenih okoljskih izdelkov in storitev 
ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov 
(40,8 %). Druge okoljske domene so si sledile takole: 
ravnanje z odpadki (18,2 %), varstvo zraka in klime   (14,7 
%) in upravljanje odpadnih voda (13,3 %).

Računi sektorja okoljskega 
blaga in storitev

https://www.stat.si/StatWeb/

