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Gospodarska 
rast      

Po pandemiji covida-19 je slovensko gospodarstvo 
okrevalo hitro in že sredi lanskega leta preseglo 
predkrizno raven. Visoka gospodarska aktivnost se 
je nadaljevala tudi v prvi polovici letošnjega leta, v 
3. četrtletju pa smo zaznali umirjanje. Med 
januarjem in septembrom letos se je bruto domači 
proizvod (BDP) v primerjavi z istim obdobjem 2021 
realno povečal za 7,0 %.

V primerjavi s preostalimi evropskimi državami je 
bilo gospodarsko okrevanje Slovenije hitrejše od 
povprečja držav EU. BDP se je na ravni EU povečal 
za 4,1 %, v Sloveniji pa za 7,0 %. V prvih devetih 
mesecih letos je bila gospodarska rast v Sloveniji 
tako med najvišjimi v Evropi, višjo sta imeli le Irska 
in Portugalska. Tudi v letih pred pandemijo, vse od 
2016, je bila rast slovenskega BDP nad povprečjem 
držav EU in upad gospodarske aktivnosti v 2020 v 
Sloveniji podpovprečen.

K visoki rasti BDP v 2022 je največ prispevalo 
domače povpraševanje, tako končna poraba kot 
tudi investicije. Končna potrošnja gospodinjstev je 
bila v prvih devetih mesecih letos realno večja za 
11,1 %. Končna potrošnja sektorja država se je v 
istem obdobju realno povečala za 1,4 %, bruto 
investicije v osnovna sredstva pa za 7,9 %.

Povečano domače povpraševanje se je odražalo 
tudi v uvozu. Ta je bil od januarja do septembra 
letos v primerjavi z istim lanskim obdobjem realno 
višji za 12,8 %, izvoz pa za 9,3 %. Čeprav se je uvoz 
povečal bolj kot izvoz, je imela Slovenija v prvih 
treh četrtletjih pozitiven saldo zunanje menjave, 
znašal je 1,1 milijarde EUR.

Zaposlenost je letos še naraščala, izraziteje v prvi 
polovici leta. V prvih devetih mesecih skupaj je v 
primerjavi z istim obdobjem 2021 zrasla za 2,7 
odstotka in je bila najvišja doslej (tj. od leta 1995, 
odkar imamo na voljo te podatke). Zaposlenih ali 
samozaposlenih je bilo 1.082.000 oseb.



Ob negotovih in zaostrenih razmerah v mednarodnem 
okolju ter razmeroma visokem domačem 
povpraševanju (zlasti potrošnji gospodinjstev) je bila 
v letošnjem 1. polletju v primerjavi z istim obdobjem 
lani nominalna rast pri uvozu blaga in storitev (36,0 %) 
bistveno višja kot pri izvozu (25,2 %).

Blagovna menjava se je v primerjavi s prvo polovico 
leta 2021 povečala izraziteje na uvozni (36,6 %) kot 
na izvozni strani (22,5 %). Še izrazitejša, 38,7-
odstotna je bila rast izvoza storitev, medtem ko je 
uvoz storitev naraščal nekoliko počasneje (32,4 %).

Blagovna in storitvena 
menjava s tujino     

Saldo blagovne menjave se je po desetletju 
presežkov v letošnjem 1. polletju prevesil v 
primanjkljaj, ta je znašal 1.063 milijonov EUR    
(3,8 % BDP). Presežek v menjavi storitev pa se je 
ob sproščanju omejitvenih ukrepov in vplivu 
turistične sezone zlasti zaradi izvoza potovanj 
povečal in znašal 1.584 milijonov EUR (5,6 % BDP). 
Presežek v menjavi blaga in storitev se je v 
primerjavi s 1. polletjem 2021 občutno zmanjšal 
(za 1.490 milijonov EUR) in je znašal 521 milijonov 
EUR ali 1,8 % BDP.



Slovenska podjetja so v letošnjem 1. polletju 
ustvarila 954 milijonov EUR primanjkljaja (3,4 % 
BDP). V primerjavi z lanskim 1. polletjem se je 
primanjkljaj tako povečal za več kot dvakrat, 
natančneje za 535 milijonov EUR. Na to so vplivali 
zlasti upad prihodkov od subvencij ter rast izdatkov 
za investicije in sredstev za zaposlene. Prihodki od 
subvencij so se v primerjavi z lanskim 1. polletjem 
izrazito zmanjšali (za 738 milijonov EUR, na             
98 milijonov EUR), ob umirjanju epidemičnih razmer 
se je namreč skrčil obseg interventnih izplačil za 
blaženje gospodarsko-socialnih posledic epidemije.

Bruto investicije nefinančnih družb so bile v 
primerjavi s 1. polletjem lani višje za 1.296 
milijonov EUR ali za 39,6 %. V okviru teh so se 
občutno povečali izdatki za bruto investicije v 
osnovna sredstva kot tudi za investicije v zaloge; 
rast je bila izrazitejša pri slednjih.

Sredstva za zaposlene (plače in socialni prispevki), 
ki so jih podjetja izplačala svojim zaposlenim, so se 
povečala za 914 milijonov EUR ali za 9,9 %, bruto 
poslovni presežek – tj. tisti del dohodka podjetij, ki 
ostane za izplačilo dividend in (delno) financiranje 
investicij – pa za 887 milijonov EUR ali za 20,7 %.

Podjetja     
Investicijska aktivnost, merjena s stopnjo 
investiranja (razmerje med bruto investicijami v 
osnovna sredstva in bruto dodano vrednostjo), se je 
v primerjavi s 1. polletjem lani nekoliko okrepila, 
bila je 21,9-odstotna. Po tem kazalniku se je ob 
okrevanju gospodarske aktivnosti in večjem 
zaupanju v gospodarstvu neskladje med 
investicijsko aktivnostjo slovenskih podjetij in 
povprečjem na ravni EU in evrskega območja, 
ustvarjeno med pandemijo, nekoliko zmanjšalo. 
Stopnja investiranja podjetij je bila na ravni EU 24,4-
odstotna, v evrskem območju pa 24,0-odstotna.

Podjetja so v letošnjem 
1. polletju poslovala s 
primanjkljajem v 
višini 3,4 % BDP.



Ob ugodnih razmerah na trgu dela (tj. rekordno 
visoki stopnji zaposlenosti in rasti plač) se je 
nominalna rast bruto razpoložljivega dohodka 
gospodinjstev nadaljevala in bila v letošnjem          
1. polletju 11,1-odstotna ali za 4,2 odstotne točke 
višja kot v istem obdobju lani. Izmed njegovih 
komponent so k rasti največ prispevali bruto 
poslovni presežek plus raznovrstni dohodek       
(5,2 odstotne točke) in sredstva za zaposlene oz. 
dohodki iz dela (4,6 odstotne točke).

Potrošnja gospodinjstev se je ob vztrajni rasti bruto 
razpoložljivega dohodka in sprostitvi omejitvenih 
ukrepov ob pojemanju pandemije izrazito povečala 
(za 27,2 %), vendar je pri tem treba upoštevati nizko 
osnovo iz lanskega 1. polletja.

Gospodinjstva 

Posledično se je stopnja varčevanja gospodinjstev 
(delež bruto varčevanja v bruto razpoložljivem 
dohodku) občutno znižala (za 10,6 odstotne točke), 
na 16,0 %. Nagnjenost gospodinjstev k varčevanju 
je bila tako v prvi polovici letošnjega leta manjša 
kot pred izbruhom pandemije v istem obdobju leta 
2019 (18,0 %).

V povprečju so gospodinjstva v Sloveniji v 
letošnjem 1. polletju za varčevanje namenila večji 
delež razpoložljivega dohodka kot povprečno 
gospodinjstvo v evrskem območju (15,5 %) in EU 
(14,8 %).



Type something

Epidemija koronavirusne bolezni je v preteklih dveh 
letih močno vplivala na izdatke države, saj je ta 
uvedla številne ukrepe za blaženje posledic vpliva 
epidemije na gospodarstvo in gospodinjstva. V 1. 
polletju 2022 je država te ukrepe še vedno 
sprejemala, vendar je bil njihov vpliv na poslovanje 
države manjši kot v prejšnjih letih. Kljub nižjim 
tovrstnim izdatkom je država poslovala s 
primanjkljajem, ob koncu 1. polletja 2022 je ta znašal 
927 milijonov EUR ali 3,3 % BDP.

Rast skupnih prihodkov države je bila v 1. polletju 
2022 za 6,9 odstotne točke višja od rasti skupnih 
izdatkov države. Skupni prihodki države so v tem 
času znašali 12.106 milijonov EUR, kar je bilo za 882 
milijonov EUR ali za 7,9 % več kot v 1. polletju lani. 
Najbolj so zrasli davčni prihodki, in sicer za 530 
milijonov EUR ali za 9,9 %. Od tega so se najbolj 
povečali prihodki od davkov na proizvodnjo in uvoz; v 
primerjavi s 1. polletjem lani so bili višji za 457 
milijonov EUR ali za 14,6 %. Tekoči davki na dohodke 
in premoženje so bili višji za 70 milijonov EUR ali za 
3,1 %, prihodki iz socialnih prispevkov pa so se 
dvignili za 189 milijonov EUR ali za 4,3 %.

Skupni izdatki države so v 1. polletju letos znašali 
13.033 milijonov EUR in so bili v primerjavi z istim 
lanskim obdobjem višji za 120 milijonov EUR ali za 
0,9 %. Najbolj so se zvišali izdatki za socialna 
nadomestila v denarju in naravi, in sicer za 647 
milijonov EUR ali za 13,3 %. Vmesna potrošnja 
države se je povečala za 189 milijonov EUR ali za 
11,6 %, bruto investicije v osnovna sredstva pa so 
bile višje za 150 milijonov EUR ali za 13,3 %. Najbolj 
izrazito so upadli izdatki za subvencije; bili so za 
587 milijonov EUR ali za 65,5 % nižji kot v 1. polletju 
lani. Izdatki za subvencije so bili v preteklih letih 
nadpovprečno visoki zaradi ukrepov države za 
blaženje posledic epidemije na gospodarstvo. 
Manjši je bil tudi obseg sredstev za zaposlene, bila 
so nižja za 279 milijonov EUR ali za 8 %. Nadaljevalo 
se je upadanje izdatkov za obresti, ti so bili v 1. 
polletju nižji za 17 milijonov EUR ali za 5,2 %.

Dolg države je ob koncu letošnjega 1. polletja v 
absolutnem merilu narasel na 41.053 milijonov EUR, 
po merilu deleža BDP pa se je znižal na 73,5 %. V 
primerjavi s stanjem ob koncu leta 2021 se je povečal 
za 2.176 milijonov EUR. Najbolj se je zvišal dolg iz 
naslova dolgoročnih dolžniških vrednostnih papirjev. 
Največji del dolga, 87 %, so predstavljali dolžniški 
vrednostni papirji, posojila pa 12,5 %. Večina 
celotnega dolga je bila na centralni ravni, saj je ob 
koncu 1. polletja 2022 dolg centralnega proračuna 
znašal 40.311 milijonov EUR ali 72,2 % BDP, na lokalni 
ravni pa 937 milijonov EUR ali 1,7 % BDP. Skladi 
socialne varnosti so bili po drugi strani brez dolga.

Primanjkljaj
in dolg države  



Po več letih upadanja števila gradbenih dovoljenj za 
stavbe jih je bilo v 2021 izdanih za 14 % več kot leto 
prej. Kot kažejo najnovejši podatki, se naraščanje 
števila gradbenih dovoljenj za stavbe predvidoma 
ne bo nadaljevalo, saj jih je bilo v prvih desetih 
mesecih letos izdanih za 10 % manj kot v istem 
obdobju lani.

Gradbeništvo            

Pri gradbeni dejavnosti v Sloveniji smo lani drugič 
zapored zaznali rahel upad, saj je bila vrednost 
opravljenih gradbenih del v primerjavi z letom prej 
nižja za 0,5 %. Vendar pa trenutni podatki za leto 
2022 kažejo boljšo sliko, saj je bila omenjena 
vrednost v prvih treh četrtletjih letos za 25,7 % višja 
od tiste v istem obdobju prejšnjega leta.



Gospodarska klima    
Kazalniki zaupanja so v prejšnjem letu izmerili 
izboljševanje razpoloženja v gospodarstvu, na 
začetku tega leta pa se je trend obrnil pri 
predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu ter v 
spomladanskih mesecih še v trgovini na drobno. V 
storitvenih dejavnostih po drugi strani ni bilo 
izrazitega nihanja. Novembra je bilo znova zaznati 
izboljšanje na vseh štirih področjih.

Proizvodnjo so omejevale negotove gospodarske 
razmere, trgovino konkurenca v sektorju, 
gradbeništvo visoki stroški materiala in storitvene 
dejavnosti pomanjkanje delovne sile. Vojno v 
Ukrajini, inflacijske pritiske in motnje v dobavnih 
verigah so podjetja navajala med dejavniki, ki so 
vplivali na njihovo delovanje. Rezultat vseh naštetih 
razlogov je bilo slabše razpoloženje v gospodarstvu 
in strmo upadanje gospodarske klime. Ta je bila od 
julija pod dolgoletnim povprečjem, novembra pa se 
je pokazalo izboljšanje. V primerjavi z državami 
članicami EU je bilo upad zaznati že prej, in sicer 
novembra lani.

Tudi v EU je bil trend po gospodarskih področjih 
podoben; zniževanje kazalnika zaupanja v predelovalnih 
in storitvenih dejavnostih ter gradbeništvu na začetku 
leta. Rahlo upadanje je bilo zaznati pri kazalniku 
zaupanja v trgovini na drobno.

Slovenski potrošniki so bili letos razmeroma 
pesimistični; njihovo zaupanje je razen na začetku leta 
večinoma upadalo in bilo pod dolgoletnim povprečjem, 
se je pa v zadnjih mesecih rahlo izboljšalo. Pojav je 
najverjetneje povezan z negotovostjo zaradi vojne v 
Ukrajini in inflacijo. Višje cene so povzročile bolj 
pesimistična mnenja in pričakovanja glede finančnega 
stanja v gospodinjstvu, vplivale so tudi na zmanjšanje 
porabe. Učinek inflacije je posebno močan pri 
gospodinjstvih z nižjimi dohodki. Da potrošniki vse bolj 
občutijo podražitve, je opaziti tudi pri kazalniku gibanje 
cen v preteklih 12 mesecih; njegova vrednost je bila 
vse leto na visokih ravneh. Po drugi strani pa se zadnje 
pol leta postopno znižuje vrednost kazalnika gibanje 
cen v prihodnjih 12 mesecih. To pomeni, da se število 
potrošnikov, ki pričakujejo višjo stopnjo inflacije, 
zmanjšuje.
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Leto 2022 mineva v znamenju velikih podražitev 
hrane in energentov, tako v Sloveniji kot tudi drugih 
evropskih državah. V Sloveniji smo zaznali najvišje 
podražitve v zadnjih 20 letih na skoraj vseh 
področjih končne potrošnje. Od januarja do 
novembra so se drobnoprodajne cene zvišale za  
10 %, prav tolikšna je bila novembra tudi letna 
inflacija. V primerjavi z lanskim novembrom so se 
cene hrane ter goriv in energije zvišale skoraj za 
petino (za 19,4 oz. 19,1 %); pri tem so se pogonska 
goriva in maziva podražila za 15,0 %, goriva in 
energija za ogrevanje za 21,9 %, med živili pa so 
izstopale velike podražitve olj in maščob (za      
37,6 %), mleka, sira in jajc (za 26,3 %), kruha in 
izdelkov iz žit (za 20,2 %) ter mesa (za 18,0 %). V 
celoti gledano so se cene blaga zvišale občutno 
bolj (za 12,1 %) kot cene storitev (za 5,9 %).

Letne rasti cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih so v 2022 prvič presegle 20 %. V 
primerjavi s prejšnjim oktobrom so cene zrasle za 
20,6 %. Najbolj so se zvišale v oskrbi z električno 
energijo (za 127,8 %). Na letni ravni so bile višje v 
skoraj vseh opazovanih dejavnostih; nižje so bile le 
v proizvodnji drugih vozil in plovil (za 2,9 %). Visoko 
rast smo zaznali tudi pri cenah uvoženih 
proizvodov, oktobra so bile na letni ravni višje za 
17,7 %. V enem letu so se najizraziteje podražili 
proizvodi v skupinah premog in lignit (za 203,6 %) 
ter surova nafta in zemeljski plin (za 180,3 %). Tudi 
cene storitev pri proizvajalcih še vedno naraščajo. 
V 3. četrtletju 2022 so bile za 7,7 % višje kot v istem 
četrtletju prejšnjega leta. Po posameznih 
dejavnostih so se najbolj dvignile v prometu in 
skladiščenju (za 13,0 %) ter gostinstvu (za 10,3 %).

Cene 
Cene stanovanjskih nepremičnin so se v 1. polletju 
2022 v povprečju zvišale za 7,7 %. Tedaj je bila 
skupna vrednost vseh prodanih stanovanjskih 
nepremičnin 884 milijonov EUR. To je bilo za 
približno 7 % več kot v istem obdobju lani (823 
milijonov EUR), medtem ko je skupno število 
prodanih stanovanjskih nepremičnin ostalo na zelo 
podobni ravni (približno 6.800). Skupna vrednost 
vseh stanovanjskih nepremičnin v Sloveniji, 
prodanih v 2. četrtletju 2022 (449 milijonov EUR), je 
bila skoraj za 10 % nižja kot v istem obdobju 2021, 
ko je dosegla najvišjo raven (491 milijonov EUR), 
odkar statistično spremljamo ta kazalnik. Cene 
stanovanjskih nepremičnin pa so rasle tudi v drugih 
državah. Med sosednjimi državami so se cene v 1. 
polletju 2022 v povprečju bolj kot pri nas zvišale na 
Madžarskem (za približno 14 %) in Hrvaškem (za 
približno 9 %), manj pa v Avstriji in Italiji, za približno 
5 oz. 4 %, kar je zelo podobno povprečnemu 
zvišanju na ravni EU (za 4,4 %).

Cene poslovnih nepremičnin (pisarne in lokali 
skupaj) so bile v prvi polovici leta 2022 v povprečju 
za 9,1 % višje kot v istem obdobju lani. Cene 
lokalov so zrasle za 9,9 %, cene pisarn pa za 6,9 %. 
Ob tem se je skupna vrednost prometa s 
poslovnimi nepremičninami zelo znižala – v 1. 
polletju 2021 je znašala 130,2 milijona EUR, leto 
pozneje pa 84,7 milijona EUR. Tudi skupna površina 
prodanih poslovnih nepremičnin (84.242 m2) je bila 
v prvi polovici leta 2022 izrazito manjša od 
vrednosti iz prve polovice leta 2021 (134.866 m2).
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Kupna moč prebivalstva

Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v 
standardih kupne moči, ki odraža materialno 
blaginjo gospodinjstev in s tem kupno moč 
prebivalstva, je v Sloveniji leta 2021 dosegla 85 % 
povprečja v EU-27, kar je bilo za 3 odstotne točke 
več kot leto prej. Po vrednosti tega kazalnika sta ji 
bili najbližji Češka in Španija, obe s 85 % povprečja 
v EU-27.

BDP na prebivalca po kupni moči, ki meri 
gospodarsko razvitost države, je dosegel 90 % 
povprečja v EU-27, kar je bilo za 1 odstotno točko 
več kot v letu 2020. Sloveniji sta bili po vrednosti 
BDP na prebivalca najbližja Ciper in Litva, v katerih 
je bila vrednost omenjenega kazalnika prav tako za 
okoli desetino nižja od povprečja v EU-27; pri prvem 
za 9 % in pri drugi za 11 %.

V standardih kupne 
moči je bil BDP na 
prebivalca v Sloveniji 
v 2021 za 10 % nižji od 
povprečja v EU-27.



Povprečna mesečna bruto plača za obdobje od 
januarja do septembra 2022 je bila nominalno za 
1,5 % višja, realno (tj. ob upoštevanju indeksa rasti 
cen življenjskih potrebščin) pa za 6,4 % nižja kot v 
istem obdobju lani. V zasebnem sektorju se je 
nominalno zvišala za 6,0 %, medtem ko je bila v 
javnem sektorju nižja za 5,3 %. V institucionalnem 
sektorju država, ki je del javnega sektorja (vanj 
spadajo državna uprava, občine, javne bolnišnice, 
javne šole ipd.), se je znižala za 8,0 %. Na dinamiko 
gibanja plač v javnem in zasebnem sektorju so med 
drugim vplivali ukrepi, povezani z epidemijo covida-
19, ki so veljali v 1. polletju 2021.

Plače 

Plače v zasebnem sektorju od leta 2015 stalno 
rastejo, medtem ko so plače v javnem sektorju od 
januarja 2022 na medletni ravni začele upadati. 
Pojav negativne medletne rasti plač v javnem 
sektorju je predvsem posledica rasti plač v prvi 
polovici leta 2021, na katero so vplivali ukrepi, 
povezani z epidemijo, npr. izplačilo (izrednih) 
dodatkov.

Plače v zasebnem 
sektorju od leta 
2015 stalno rastejo.



Stopnja brezposelnosti v Sloveniji se je v letu 2022 
gibala med 4,0 % (v 3. četrtletju) in 4,3 % (v 1. 
četrtletju). V zadnjem desetletju je upadla na tako 
nizko raven le še v zadnjem četrtletju 2019. V 2. 
četrtletju 2022 je bila 4,2-odstotna in s tem za 1,8 
odstotne točke nižja od evropskega povprečja (6,0 
%). Na ravni držav članic EU so imeli najvišjo stopnjo 
brezposelnosti v Španiji in Grčiji (okoli 13 %), najnižjo 
pa na Češkem, Poljskem in Malti (pod 3 %).

Delež zaposlenih, ki so svoje delo pogosto ali 
včasih opravljali od doma, je bil letos največji v 1. 
četrtletju, ko je od doma vsaj občasno delala več 
kot petina zaposlenih (22,3 %). V primerjavi z istim 
obdobjem prejšnjega leta se je delež povečal za 
nekaj manj kot odstotno točko. Med julijem in 
septembrom pa je od doma delalo manj zaposlenih 
– 17,4 %. Delež tistih, ki so vsaj občasno delali od 
doma, je bil večji pri ženskah.

Tudi po mesečnih podatkih iz eksperimentalnega 
raziskovanja o delu in življenjskih pogojih je v 2022 
največ zaposlenih delalo od doma januarja, najmanj 
pa junija. Proti koncu poletja se je delež ponovno 
nekoliko zvišal. Delo od doma je bilo, poleg 
kategorije žensk, bolj razširjeno še med terciarno 
izobraženimi, v storitvenih dejavnostih in pri tistih, 
ki opravljajo poklice nefizičnih delavcev.

Brezposelnost 
in delo od doma     

V 3. četrtletju je bila 
stopnja brezposelnosti     
 4,0-odstotna, kar je 
najmanj v zadnjem 
desetletju.



Izredne razmere na trgu dela, ki so bile posledica 
epidemije covida-19, so se v 2021 počasi umirjale. 
Delodajalci so intenzivneje povpraševali po novi 
delovni sili, saj je bilo lani in v prvih dveh četrtletjih 
2022 zaznati stalno rast števila prostih ter tudi 
zasedenih delovnih mest. Stopnja prostih delovnih 
mest je prvič presegla mejo 3 %. V 2. četrtletju 
2022 se je Slovenija s 3,1 % uvrstila na osmo mesto 
med državami članicami EU oz. tik nad povprečje 
EU (3,0-odstotna stopnja prostih delovnih mest).

Veliko povpraševanje po novi delovni sili se je 
odrazilo v večji zaposlenosti. Tudi pri številu 
zasedenih delovnih mest je bila dosežena najvišja 
raven v 2. četrtletju 2022 – bilo jih je skoraj 
797.400, od tega 82 % pri delodajalcih z 10 ali več 
zaposlenimi.

Prosta delovna mesta  

V letošnjem
1. četrtletju je 
stopnja prostih 
delovnih mest 
prvič dosegla 
3-odstotno raven.



Turistična nastanitvena dejavnost je bila na 
začetku leta 2022 še vedno pod vplivom posledic 
epidemije covida-19. V poznopomladanskih, 
predvsem pa poletnih mesecih se je turizem pri nas 
ponovno razcvetel, na vrhuncu sezone smo zaznali 
tudi absolutne rekorde v nastanitveni statistiki. Do 
konca septembra je Slovenijo obiskalo 4,9 milijona 
turistov ali za 64 % več kot v istem obdobju lani. 
Ustvarili so nekaj več kot 13,2 milijona prenočitev. 
To je bilo več kot v celotnem letu 2021 in toliko kot 
v istem obdobju turistično rekordnega leta 2019. 
Skupno so največkrat prenočili v občini Piran, 
sledile so občine Ljubljana, Bled, Kranjska Gora in 
Bohinj. Povprečna doba bivanja turistov pri nas je 
bila 2,7 prenočitve (lani je v tem obdobju znašala 
2,9 prenočitve, leta 2019 pa 2,6 prenočitve).

Turizem  

V preteklih dveh letih so velik delež prenočitev 
ustvarili domači turisti, letos pa so se ob 
sproščanju ukrepov v prvi polovici leta začeli 
vračati tuji. Razmerje med domačimi in tujimi turisti 
se je približalo vrednostim pred epidemijo, od 
začetka januarja do konca septembra je v Sloveniji 
prenočilo 35 % domačih in 65 % tujih turistov. 
Domači turisti so ustvarili skoraj 1,6 milijona 
prihodov in nekaj manj kot 4,6 milijona prenočitev; 
to je bilo približno toliko kot v istem obdobju lani. 
Največkrat so prenočili v občinah Piran, Izola, 
Kranjska Gora in Brežice.



Tujih turistov je bilo nekaj več kot 3,3 milijona, 
ustvarili so približno 8,6 milijona prenočitev oz. več 
kot dvakrat toliko kot lani v istem obdobju. Največ 
prenočitev so, tako kot lani, ustvarili turisti iz 
Nemčije – 1,7 milijona oz. petino vseh tujih 
prenočitev. Sledili so turisti iz Avstrije in Italije (po    
8 % iz vsake) ter iz Nizozemske, Češke, Madžarske 
in Hrvaške. Največkrat so prenočili v občini Ljubljana 
– v prestolnico se je tako letos znova vrnil turistični 
utrip –, sledile so občine Piran, Bled in Bohinj.

Turisti so tudi v 2022 ustvarili največ prenočitev v 
hotelih (5,2 milijona oz. 40 % vseh prenočitev). To je 
bilo za skoraj 70 % več prenočitev kot v istem obdobju 
lani, vendar za 10 % manj kot leta 2019. V zasebnih 
sobah, apartmajih in hišah so jih ustvarili 3,1 milijona 
(24 % vseh), v kampih pa 2,2 milijona (17 % vseh).

V prvi polovici 2022 so domači turisti potovali več 
kot v istem obdobju prejšnjega leta, ki je bilo še 
zmeraj pod vplivom epidemije covida-19. Ponovno 
se je povečalo število potovanj v tujino.

V 1. četrtletju 2022 se je na vsaj eno zasebno 
potovanje odpravilo 22 % prebivalcev Slovenije, 
starih najmanj 15 let, oz. za 14 odstotnih točk več 
kot v istem lanskem obdobju. Preostali so kot 
razlog, da v tem obdobju zasebno niso potovali, 
navedli pomanjkanje prostega časa. V 2. četrtletju 
smo med prebivalci Slovenije zaznali razmah 
potovanj. Med aprilom in junijem se je na zasebno 
potovanje odpravilo 39 % prebivalcev, starih 15 let 
in več, kar je bilo več kot pred epidemijo covida-19 
v letu 2019. Opazno je zraslo tudi število poslovnih 
potovanj; v 2. četrtletju so predstavljala 11 % vseh 
potovanj.

Več potovanj so domači turisti v prvi polovici 2022 
opravili v Sloveniji. V 1. četrtletju 68 %, v 2. četrtletju 
pa 51 %. Najbolj priljubljena tuja destinacija je bila 
Hrvaška.



Kmetijstvo – ocena 
ekonomskih rezultatov

Vrednost rastlinske pridelave naj bi bila v 2022 v 
primerjavi z letom prej višja za 15 %, ob čemer naj 
bi bila količina pridelave manjša za 2 %, cene pa 
višje za 16 %.

Količinsko manjšo pridelavo kot posledico manj 
ugodnih vremenskih razmer (predvsem suše) je 
pričakovati na skoraj vseh področjih rastlinske 
pridelave. Edina izjema so sadje in oljke oz. oljčno 
olje. Pri teh se pričakuje večja pridelava v 
primerjavi z izrazito slabo lansko letino. 
Ocenjujemo, da bo vrednost živinoreje višja za 
skoraj četrtino. Na agregatni ravni se ne pričakujejo 
večje spremembe v prirastu prireje živine, zaradi za 
petino višjih cen pa naj bi se prav tako za petino 
zvišala vrednost prireje živine. Vrednost živalskih 
proizvodov naj bi bila kljub manjšemu prirastu višja 
za več kot četrtino. Največji vpliv na vrednost teh 
proizvodov ima mleko – pričakujejo se manjša 
prireja in za tretjino višje cene.

Tako visokih rasti cen v kmetijstvu do zdaj še 
nismo zaznali, za leto 2022 pa je značilna visoka 
rast cen tako pridelkov kot inputov. Faktorski 
dohodek v kmetijstvu naj bi bil v primerjavi s 
prejšnjim letom realno višji za 15 %, pri čemer je 
bila predhodna letina podpovprečna. Vrednost 
kmetijske pridelave bo predvidoma za skoraj petino 
višja, stroški pa naj bi zaradi podražitev inputov 
prav tako zrasli za skoraj petino. Ob tem 
predpostavljamo, da so bile subvencije realno 
tolikšne kot v prejšnjem letu. Faktorski dohodek na 
polnovredno delovno moč naj bi bil višji za 16 %, 
ker ni pričakovati večjih sprememb v zaposlenosti.

Po prvi oceni 
naj bi letošnja 
vrednost kmetijske 
proizvodnje znašala 
1.657 mio. EUR.



Kmetijska gospodarstva 

Ob zadnjem popisu kmetijstva leta 2020 smo 
ugotovili, da so kmetijska gospodarstva v Sloveniji 
imela v uporabi skupno skoraj 475.000 hektarjev 
kmetijskih zemljišč, kar je bilo za 2 odstotni točki 
manj kot pred 20 leti. Površina kmetijskih zemljišč 
v uporabi se je v tem obdobju izraziteje zmanjšala v 
kohezijski regiji zahodna Slovenija (za 6 odstotnih 
točk) kot v vzhodni Sloveniji (za 1 odstotno točko). 
Hkrati smo zaznali precejšnji upad števila 
kmetijskih gospodarstev (na ravni države za več 
kot petino, v zahodni Sloveniji za 17 % in vzhodni 
Sloveniji za 23 %), kar kaže, da kmetijska 
gospodarstva v Sloveniji postajajo večja.

V 2020 je bilo v Sloveniji več kot 68.300 kmetijskih 
gospodarstev, ta so povprečno imela v uporabi    
6,9 hektarja kmetijskih zemljišč in redila 6 glav 
velike živine. Struktura rabe kmetijskih zemljišč v 
uporabi je v letu 2020 ohranila razmerje: večino, 57 
%, so predstavljali trajni travniki in pašniki, 37 % 
njive in 6 % trajni nasadi (sadovnjaki, oljčniki, 
vinogradi, drevesnice, trsnice in matičnjaki). Tako 
kot v 2010 je bil največji delež kmetijskih 
gospodarstev, skoraj tretjina (32 %), specializiran 
za rejo pašne živine.



Kmetijska rastlinska 
pridelava   

Skupni pridelek krušnih žit (pšenice, pire, rži in soržice) 
je v 2022 tehtal več kot 154.000 ton oz. za 2 % manj od 
lanskega. Na pšeničnih poljih smo pridelali 150.000 
ton zrnja, to je primerljivo s prejšnjim letom. Površina, 
namenjena pridelavi pšenice, je bila za 3 % večja, 
povprečni pridelek (5,5 tone na hektar) pa za 6 % 
manjši. Za približno četrtino se je povečala površina, 
posejana z ržjo in soržico. Za četrtino je bil težji tudi 
skupni pridelek teh žit, zato je bil povprečni pridelek (4 
tone na hektar) primerljiv z lanskim.

Vseh treh krmnih žit (ječmena, ovsa in tritikale) se 
je pridelalo za 6 % manj kot v prejšnjem letu (nekaj 
manj kot 140.700 ton). Povprečni pridelek ječmena, 
pri nas najbolj razširjenega krmnega žita, je bil 
primerljiv s povprečjem zadnjega desetletja in je 
znašal 5 ton na hektar. Ječmen je bil posejan na 
največji površini do zdaj (na skoraj 22.600 
hektarjih). Površina njiv, posejanih s tritikalo, je bila 
po obsegu na lanski ravni, povprečni pridelek pa s 
4,9 tone na hektar za 5 % manjši.

Po začasnih podatkih za leto 2022 naj bi skupni 
pridelek koruznega zrnja tehtal le okoli 263.000 
ton; to je v primerjavi z lanskim dobrim pridelkom 
za skoraj tretjino (za 32,4 %) manj. Povprečni 
pričakovani pridelek koruze za zrnje naj bi dosegel 
6,3 tone na hektar, to je za 26 % manj od 
povprečnega pridelka v zadnjem desetletju. V tem 
obdobju smo slabši pridelek zaznali le v 2013, ko je 
znašal 5,4 tone na hektar. Silažna koruza je bila v 
2022 posejana na približno tolikšni površini kot 
lani, količinsko pa bo skupnega pridelka 
predvidoma za 29 % manj. Pričakujemo tudi 
najmanjši skupni pridelek silažne koruze v zadnjih 
desetih letih – okoli 862.000 ton. Povprečni 
pričakovani pridelek silažne koruze naj bi tehtal 
32,1 tone na hektar. To je v primerjavi z lanskim 
pridelkom za več kot četrtino (za 27 %) manj, od 
desetletnega povprečja pa za 29 % manj.



Skupni pridelek poznega krompirja naj bi tehtal 
približno 50.700 ton oz. 15 % manj od lanskega. 
Povprečni hektarski pridelek te poljščine naj bi 
dosegel 19,2 tone na hektar. To je za skoraj petino 
manj kot lani in za več kot četrtino manj od 
povprečja zadnjih desetih let. Manjši hektarski 
pridelek smo v tem obdobju imeli le v 2013 (18,8 
tone na hektar), ko je – tako kot letos – Slovenijo 
prizadela huda suša.

Površina za pridelavo industrijskih oljnic (oljne 
ogrščice, soje in sončnic) je bila v 2022 večja kot 
leto prej. Na skoraj 3.000 hektarjih njiv smo 
pridelali več kot 7.500 ton oljne ogrščice oz. za 9 % 
več. Tudi povprečni pridelek te oljnice je bil dober – 
2,6 tone na hektar oz. za skoraj 3 % več. 
Pridelovalci oljnih buč naj bi letos zaradi manjše 
površine, namenjene pridelavi te oljnice, in 
predvsem neugodnih vremenskih razmer pospravili 
le okoli 1.700 ton pridelka. To je za tretjino manj 
kot lani. Povprečni hektarski pridelek suhih bučnih 
semen naj bi bil 0,5 tone, to je za skoraj četrtino (za 
23,6 %) manj kot v prejšnjem letu in za 27 % manj 
od povprečnega hektarskega pridelka v zadnjem 
desetletju. Kljub večji površini, namenjeni pridelavi 
sončnic (za 34 %), pričakujemo manjši pridelek – 
okoli 1.040 ton oz. za okoli 9 % manj od lanskega. 
Pričakovani povprečni hektarski pridelek sončnic 
naj bi znašal 1,9 tone oz. za skoraj 23 % manj od 
desetletnega povprečja. Pridelka soje naj bi bilo po 
drugi strani skupno za 13 % več, vendar je to 
predvsem posledica povečanja površine (za skoraj 
četrtino) v primerjavi z lani. Pričakovani povprečni 
pridelek naj bi tako znašal 2,3 tone na hektar oz. 
naj bi bil za skoraj 8 % manjši.

Hmeljarji naj bi letos s sicer nekoliko večje površine 
kot lani (za skoraj 6 %) pospravili za več kot 15 % 
manj hmelja. Povprečni hektarski pridelek te 
industrijske rastline naj bi obsegal 1,1 tone na 
hektar oz. za četrtino manj od povprečja zadnjega 
desetletja.

Najpomembnejši zgodnji stebelni sadni vrsti, 
marelice in češnje, sta zelo dobro obrodili, 
predvsem zaradi ugodnejših vremenskih razmer, 
saj je bila površina teh dveh sadnih vrst primerljiva 
s tisto v 2021. Skupni pridelek marelic v intenzivnih 
sadovnjakih je tehtal okoli 900 ton, kar je bila druga 
največja količina od leta 1991. Povprečni pridelek 
je bil 10,1 tone na hektar; to je bilo za polovico več 
od desetletnega povprečja. Marelice so dobro 
obrodile tudi v ekstenzivnih sadovnjakih. Skupno je 
bilo nabranih okoli 350 ton, medtem ko je bil 
povprečni pridelek 12,3 kilograma na drevo 
primerljiv s tistim v zadnjem desetletju. Pridelovalci 
češenj so pobrali skoraj 1.700 ton tega sadja oz. za 
približno 60 % več od desetletnega povprečja, 
povprečni pridelek pa je znašal 7,8 tone na hektar 
oz. je bil za tretjino večji. Drevesa češenj v 
ekstenzivnih nasadih so bila dobro obložena – - 
povprečni pridelek je znašal 24,8 kilograma na 
drevo in je bil za skoraj 16 % večji od povprečja 
zadnjega desetletja.

Letina večine 
poznih poljščin 
naj bi bila pod 
desetletnim 
povprečjem.

Type something

Type something



Jagode so pridelovali na nekoliko večji površini kot v 
2021 (za več kot 8 %), težji je bil tudi skupni pridelek 
(okoli 2.300 ton), in sicer za polovico. Na hektar so 
pridelali 17,9 tone jagod, kar je primerljivo s 
povprečnim pridelkom v zadnjem desetletju.

Pri jabolkih in hruškah v intenzivnih nasadih 
pričakujemo večji povprečni pridelek kot v 
prejšnjem letu, ko je bila letina zelo slaba. Pri 
jabolkih v intenzivnih sadovnjakih naj bi znašal 23,6 
tone na hektar, kar je primerljivo z desetletnim 
povprečjem, pri hruškah pa bo po napovedih s 16,4 
tone na hektar za skoraj 19 % večji od tega 
povprečja.

V ekstenzivnih sadovnjakih pričakujemo boljše 
letine vseh poznih sadnih vrst. Jabolka naj bi 
obrodila povprečno – povprečni pridelek 33,1 
kilograma na drevo je namreč primerljiv s 
povprečnim pridelkom zadnjih desetih let. Z enega 
drevesa hruške naj bi nabrali 24,5 kilograma tega 
sadja, kar je podobno povprečnemu pridelku v 
desetletnem obdobju.

Vinogradniki naj bi na približno 14.300 hektarjih 
vinogradov v Sloveniji pridelali okoli 78.000 ton 
grozdja; to je za 7 % manj kot lani. Bele sorte 
grozdja naj bi obrodile 5,6 tone na hektar oz. 5 % 
manj kot lani in za 14 % manj od desetletnega 
povprečja. Pridelek na hektar naj bi bil pri rdečih 
sortah nekoliko manjši kot pri belih. Pridelali naj bi 
približno 22.300 ton rdečih sort grozdja, 
pričakovani povprečni pridelek pa naj bi znašal 5 
ton na hektar oz. za skoraj petino manj od 
omenjenega povprečja.

Po podatkih Eurostata so vinogradi v EU leta 2021 
obrodili na okoli 3 milijone hektarjih. Grozdja niso 
pridelovali samo v štirih državah članicah EU. 
Največ vinogradov so obdelovali v Španiji (912.000 
ha), Franciji (752.000 ha) in Italiji (652.000 ha). 
Slovenija ima z manj kot 15.000 hektarji vinogradov 
0,5-odstotni delež v EU in se uvršča med manjše 
pridelovalke grozdja. Čeprav je trta rastlina, ki ji 
ugaja toplejše podnebje, očitno uspeva tudi v 
nekoliko zahtevnejših razmerah na severu, saj je 
tudi na Švedskem 90 hektarjev vinogradov.



Na kmetijskih gospodarstvih so lani redili približno 
1,7 milijona kokoši in te so znesle 415 milijonov jajc.

V 2021 je bilo namolzenega približno 640.000 ton 
kravjega mleka oziroma 1,5 % več kot v predhodnem 
letu. 92 % tega mleka so odkupile mlekarne in drugi 
registrirani odkupovalci. V prvih devetih mesecih 
letos je bil odkup kravjega mleka za 2,1 % manjši kot 
v istem obdobju lani, do konca leta pa pričakujemo 
še izrazitejše zmanjšanje in ocenjujemo, da bo v 
2022 namolzenega skupno okoli 621.000 ton 
kravjega mleka. V EU je bilo v 2021 namolzenega 
skoraj 155,2 milijona ton kravjega mleka oz. za 0,5 % 
več kot leto prej. V prvih devetih mesecih letos se 
odkup mleka ni zmanjšal tako izrazito kot v Sloveniji, 
saj je bilo zbranega le 0,4 % manj kravjega mleka kot 
v istem obdobju lani. Poleg kravjega mleka, ki 
predstavlja kar 99,5 % celotne prireje mleka, je bilo 
na kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji v 2021 
prirejenega še skoraj 2.400 ton kozjega mleka in 
nekaj več kot 650 ton ovčjega mleka.

V Sloveniji se je v 2021 priredilo približno 73.000 
ton perutninskega, 48.000 ton govejega in 30.000 
ton prašičjega mesa. Delež perutninskega mesa v 
prireji se je po rasti v zadnjih nekaj letih zmanjšal 
na približno 48 %. Prireja prašičjega mesa se je 
nekoliko povečala in je obsegala okoli 19 % celotne 
prireje mesa. Prav tako se je nekoliko povečal delež 
domače prireje govejega mesa, znašal je približno 
32 %. V prvih treh četrtletjih letos je bilo v klavnicah 
pridobljenega za okoli 1 % manj govejega (približno 
274 ton manj) in 6 % manj prašičjega mesa 
(približno 1.061 ton manj) ter 1 % več 
perutninskega mesa (približno 612 ton več) kot v 
istem lanskem obdobju.

Živinoreja  

Konzumnega mleka, 
smetane, sirotke in 
drugih mlečnih 
izdelkov so mlekarne 
v 2021 proizvedle več 
kot leto prej.



Število ekoloških kmetijskih gospodarstev je v 
2021 ostalo enako kot leto prej (3.358), število 
kmetijskih gospodarstev v preusmeritvi pa se je 
povečalo za 11 %; bilo jih je 366. Površina 
ekoloških kmetijskih zemljišč v uporabi (brez tistih 
v preusmeritvi) je obsegala 44.761 hektarjev ali za 
3 % več kot v 2020. Pridelek ekoloških žit je znašal 
5.866 ton oz. za 4 % več, pridelek zelenjadnic pa 
1.963 ton oz. za 6 % več. Ekološko pridelanega 
sena s trajnega travinja je bilo več za 2 % ali za 242 
hektarjev. Oljk iz ekoloških oljčnikov je bilo znatno 
manj, in sicer za 52 % (tehtale so 315 ton). Pridelek 
v ekoloških vinogradih je bil za 6 % večji kot v 
prejšnjem letu (tehtal je 2.034 tone). Ekološko 
pridelanega sadja je bilo manj kljub 15 % (268 
hektarjev) večji površini. Znašal je 1.327 ton, kar je 
bilo za 82 % manj kot leto prej.

Skupna masa mesa iz ekološke reje je bila v 2021 na 
letni ravni za okoli 48 % večja. Ekološko je bilo 
prirejenega za 57 % več govejega mesa (skupno 408 
ton) in za 22 % več prašičjega mesa (23 ton), po 
drugi strani pa za 8 % manj perutninskega mesa (25 
ton). Ekološkega kravjega mleka so rejci namolzli 
7.843 ton ali skupno za 7 % več, ovčjega mleka 173 
ton ali 10 % manj, kozjega mleka pa 220 ton ali 3 % 
več. Pridelanega je bilo manj ekološkega medu in 
jajc, pri slednjih se je prireja zmanjšala za 6 %.

Ekološka kmetijska 
proizvodnja 

Površina ekoloških 
kmetijskih zemljišč 
v uporabi se je 
povečala za 3 %.



Samooskrba s 
kmetijskimi pridelki  

Stopnje samooskrbe so bile v 2021 zaradi 
neugodnih vremenskih razmer na letni ravni nižje 
pri vseh rastlinskih pridelkih, pri živalskih 
proizvodih pa višje, razen pri medu. Stopnja 
samooskrbe se je pri sadju znižala za 23 odstotnih 
točk (na 14 %), pri krompirju za 16 odstotnih točk 
(na 44 %), zelenjavi za 5 odstotnih točk (na 43 %) in 
žitih za 4 odstotne točke (na 84 %). Pri živalskih 
proizvodih se je zvišala pri jajcih, in sicer za 2 
odstotni točki (na 97 %), ter mesu za 1 odstotno 
točko (na 85 %), pri medu pa se je znižala, in sicer 
za 52 odstotnih točk (na 15 %).

Neugodne vremenske 
razmere so imele 
velik vpliv na 
domačo proizvodnjo 
sadja in medu.



Podatke o akvakulturi spremljamo od leta 2011. V 
tem obdobju smo zaznali povečanje količine 
vzrejenih vodnih organizmov za več kot petino, 
predvsem zaradi vzreje v kopenskih vodah.

Leta 2021 je bilo vzrejenih okoli 1.692 ton vodnih 
organizmov, kar je za 1 % več kot leto prej.

Akvakultura 

V celinskih vodah je bilo vzrejenih približno 1.181 
ton rib oz. prav tako za 1 % več. Vzreja hladnovodnih 
rib je bila približno enaka (933 ton), vzreja 
toplovodnih rib pa se je povečala za 6 % (248 ton).

V marikulturi je bilo vzrejenih okoli 511 ton morskih 
organizmov (rib in školjk), kar je bilo v letni 
primerjavi za 1 % več. Ocenjujemo, da se je skupna 
odkupna vrednost vzrejenih vodnih organizmov v 
2021 povečala za 6 % (na več kot 6,1 milijona EUR ).



Pri morskem gospodarskem ulovu že vrsto let 
zaznavamo upad. Tako je v 2011 skupni ulov 
znašal 719 ton, v 2021 pa 106 ton oz. za 85 % 
manj. Od 1991 (4.947 ton) do 2021 se je zmanjšal 
za 98 %.

Morski ribolov 
Približno 77 % skupnega ulova v 2021 so 
predstavljale ribe, 5 % sveži raki, 18 % pa mehkužci. 
Ulovljenih je bilo skoraj za tretjino (32 %) manj ribjih 
proizvodov kot leto prej. Odkupna vrednost 
skupnega ulova rib (889.000 EUR) se je prav tako 
znižala, in sicer za 27 %.



Lani je umrlo 23.261 prebivalcev oz. za 3 % manj 
kot leta 2020, ki ga je močno zaznamovala 
epidemija covida-19, zaradi česar je bilo število 
umrlih precej večje kot v predhodnih letih. V 2021 
je bilo med umrlimi 11.841 moških in 11.420 žensk. 
Osnovni kazalnik umrljivosti (število umrlih na 
1.000 prebivalcev) je bil 11,0. Povprečna starost 
umrlih je znašala 78,3 leta in je bila za 0,9 leta nižja 
od tiste v 2020. Po spolu je pri moških znašala 74,6 
leta, pri ženskah pa 82,2 leta. Oboji so bili ob smrti 
v povprečju za 0,7 leta mlajši kot v 2020. Največ 
prebivalcev je umrlo januarja (2.642 ali povprečno 
85 na dan). Najizraziteje so izstopali prvi trije tedni 
tega meseca, dan z največjim številom umrlih pa je 
bil 17. januar, ko je umrlo 113 prebivalcev. Dnevi, v 
katerih je umrlo 100 prebivalcev ali več, so bili lani 
štirje (leto prej je bilo takšnih dni 38).

Prebivalstvo  

Slovenija ima po zadnjih razpoložljivih podatkih 
nekaj več kot 2.100.000 prebivalcev, njihova 
povprečna starost je 43,9 leta, 21,3 % pa jih je 
starih najmanj 65 let. V 2021 se je na dan v 
povprečju rodilo 52 otrok, umrlo 64 prebivalcev, 65 
se jih je priselilo iz tujine, 58 se jih je odselilo, 32 se 
jih je poročilo in 12 se jih je ločilo.

V 2021 se je število prebivalcev zmanjšalo za 
približno 1.800. Naravni prirast je bil lani namreč 
peto leto zapored negativen. Znašal je –4.277 
prebivalcev oz. –2,0 na 1.000 prebivalcev. 
Pozitiven je bil le v dveh poletnih mesecih.

Tudi lani se je rodilo manj kot 19.000 otrok, in sicer 
18.984 ali za 1 % več kot v 2020. Na 1.000 
prebivalcev se je rodilo 9 otrok. Upadanje števila 
rojenih je pričakovano, saj v rodno dobo vstopajo 
številčno manjše generacije žensk. Zadnja tri leta 
(od 2019) se povprečne starosti mater ob rojstvu 
otrok niso spremenile. Ženske so lani v povprečju 
rodile pri starosti 31,1 leta. Tiste, ki so rodile prvič, 
so imele 29,6 leta. To so sicer najvišje vrednosti po 
2. svetovni vojni. 58 % otrok je bilo rojenih 
neporočenim materam. 13 % mater, ki so rodile v 
2021, je bilo tujih državljank in so bile ob rojstvu 
otroka v povprečju za 2 leti mlajše od državljank 
Slovenije. Med tujkami je bilo največ državljank 
Bosne in Hercegovine ter Kosova. Potem ko je bilo 
v 22 zaporednih letih najbolj priljubljeno ime za 
novorojene dečke Luka, ga je lani zamenjalo ime 
Filip. Največ deklic je dobilo ime Ema.

Type something



V 2021 se je v Slovenijo priselilo 23.623 
prebivalcev, iz države pa se jih je odselilo 21.144. 
Selitveni prirast je bil za 86 % nižji kot leto prej: 
priselilo se je 2.500 oseb več, kot se jih je odselilo. 
Med prebivalci Slovenije je bilo 8,5 % tujih 
državljanov. Selitveni prirast tujih državljanov je bil 
že 23. leto zapored pozitiven: v Slovenijo se jih je 
priselilo skoraj 4.300 več, kot se jih je iz nje 
odselilo.

V 1. polletju 2022 se je v Slovenijo priselilo približno 
5.300 prebivalcev več kot v istem obdobju 
prejšnjega leta in odselilo okoli 160 prebivalcev več. 
V 1. polletju je bilo registriranih 62.648 notranjih 
selitev ali za 15 % več kot v istem polletju lani.

V prvih šestih mesecih letos je po začasnih 
podatkih zakonsko zvezo sklenilo 3.008 parov ali 
za skoraj tretjino (32 %) več kot v istem obdobju 
lani. Razvezalo se je 1.074 parov ali za 16 % manj.

Začasni podatki za 2022 kažejo, da je bil naravni 
prirast v prvih devetih mesecih negativen (–3.345). 
Od začetka januarja do konca septembra se je 
rodilo 13.189 otrok, 16.534 prebivalcev Slovenije 
pa je v tem obdobju umrlo. Število rojenih je bilo v 
primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta manjše 
za 8 %, število umrlih pa skoraj enako.

V 1. polletju 
letošnjega leta se je 
število prebivalcev 
povečalo za več 
kot 1.500.



Po zadnjih podatkih iz raziskovanja Življenjski 
pogoji, izvedenega v 2021 (z dohodki iz leta 2020), 
je v Sloveniji z dohodki, ki so bili nižji od praga 
tveganja revščine, živelo 11,7 % ali 243.000 oseb, 
kar je bilo 11.000 manj kot leto prej. Letni prag 
tveganja revščine je dosegel najvišjo raven; v 
primerjavi s predhodnim letom se je zvišal za 385 
EUR in je za enočlansko gospodinjstvo znašal 771 
EUR na mesec (9.249 EUR na leto).

Povprečna stopnja tveganja revščine v EU-27 pa se 
je nekoliko zvišala, s 16,7 % na 16,8 %. Nižja od 
slovenske je bila le v dveh državah članicah EU. Po 
višini praga tveganja revščine se je Slovenija med 
omenjenimi državami uvrstila na sredino. Prag v 
EUR je bil višji od slovenskega v 14 članicah EU, 
nižji pa v 12. Prag v standardih kupne moči (SKM), 
s katerim upoštevamo razlike v ravni cen med 
državami, pa je bil, ravno obrnjeno, višji od 
slovenskega v 12 članicah EU in nižji v 14.

Če osebam pod pragom tveganja revščine 
prištejemo še resno materialno in socialno 
prikrajšane (37.000) ter osebe, ki so živele v 
gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo 
(55.000), je bilo tveganju socialne izključenosti 
izpostavljenih 275.000 oseb  ali 13,2 %. To je bilo 
približno 20.000 oseb manj kot leto prej in najmanj 
v zadnjih 15 letih. Tudi deleža resno materialno in 
socialno prikrajšanih oseb (1,8 %) ter oseb v 
gospodinjstvih z zelo nizko delovno intenzivnostjo 
(3,6 %) sta bila najmanjša v zadnjih 15 letih, delež 
oseb pod pragom tveganja revščine pa je bil med 
nižjimi (manjši je bil le v letih 2006, 2007 in 2009).

Revščina in socialna 
izključenost     

Povprečna stopnja tveganja socialne izključenosti v 
EU-27 se je nekoliko zvišala, z 21,6 % na 21,7 % 
(višja je bila v 13 državah EU, nižja v 12, v dveh 
državah pa je ostala enaka), nižja od slovenske je 
bila le v eni državi članici EU.

Po svojem težkem položaju še posebno izstopajo 
osebe, ki so sočasno izpostavljene vsem trem 
oblikam socialne izključenosti. Teh najranljivejših 
oseb je bilo v Sloveniji enako kot leto prej, tj. 0,3 % 
ali približno 6.000. V zadnjih 15 letih se je njihovo 
število zmanjšalo za več kot polovico.



Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 
2020 namenjenih 12,2 milijarde EUR oz. za 14 % 
več kot leto prej. Največ sredstev je bilo 
namenjenih za področje starost (4,7 milijarde 
EUR), sledila so sredstva za področje bolezen in 
zdravstveno varstvo (4,1 milijarde EUR), izdatki 
za področje družina in otroci (907 milijonov EUR) 
ter brezposelnost (765 milijonov EUR). V strukturi 
izdatkov za socialno zaščito so se izdatki 
povečali za večino področij, in sicer izdatki za 
področje bolezen in zdravstveno varstvo za 13 %, 
za invalidnost za 12 %, starost za 8 %, družina in 
otroci za 3 %, nastanitev za 8 %. Najizraziteje so 
se povečali izdatki za področje brezposelnost, in 
sicer jih je bilo na letni ravni skoraj trikrat toliko, k 
čemur so prispevali interventni ukrepi ob 
epidemiji covida-19.

Slovenija je v
 2020 namenila za 
socialno zaščito 
četrtino BDP.

Socialni prispevki (prispevki delodajalcev in 
zavarovancev) so predstavljali največji, to je nekoliko 
manj kot dvotretjinski vir financiranja socialnega 
varstva; vrednost deležev socialnih prispevkov 
zavarovancev in delodajalcev se je v primerjavi z letom 
2019 znižala, po drugi strani pa so se izrazito povečali 
prispevki države. K porastu so prispevali predvsem 
interventni ukrepi ob epidemiji covida-19 na področju 
bolezen in zdravstveno varstvo, izplačila dodatkov za 
omilitev posledic epidemije na področju družina in 
otroci, dodatki najbolj ranljivim skupinam prebivalcev 
ter oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost za 
delavce, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo 
ali zaradi višje sile niso mogli opravljati dela. Pri 
področju brezposelnost pa so vključeni tudi ukrepi, 
povezani s povračili nadomestil plač za čas čakanja na 
delo, povračili nadomestil za skrajšani delovni čas, 
začasnimi denarnimi nadomestili ipd. Na skupni ravni 
so se prispevki države nominalno povečali za 60 %.

Slovenija je v 2020 namenila za socialno zaščito 
četrtino BDP (26 %), kar je sicer nekoliko pod 
povprečjem držav članic EU (32 %). Največji delež 
svojega BDP je namenila Francija (38 %), sledile so 
Italija in Avstrija (obe po 34 %) ter Nemčija, Belgija, 
Danska in Nizozemska (vse po 33 %); države z 
najmanjšimi deleži pa so bile Irska, Romunija, Latvija in 
Madžarska (od 16 do 18 % BDP).

Socialna
zaščita



Finančni položaj gospodinjstev se je po zadnjih 
podatkih izboljšal. Delež gospodinjstev, ki so v 
2021 ocenila, da so s svojimi dohodki mesec 
preživela brez težav (lahko oz. zelo lahko), se je v 
primerjavi z letom prej povečal za osem odstotnih 
točk (na 28 %). Delež tistih, ki so s svojimi dohodki 
težko oz. zelo težko preživela mesec, pa se je 
zmanjšal za 6 odstotnih točk (na 20 %). Pri obeh 
vrednostih je šlo za največje medletno izboljšanje 
in najvišjo oz. najnižjo vrednost, odkar spremljamo 
ta podatek (od leta 2005).

Enotedenske letne počitnice zunaj doma (tudi pri 
sorodnikih, v počitniški hišici) za vse člane 
gospodinjstva si je v 2021 finančno lahko privoščilo 
80 % gospodinjstev oz. 3 odstotne točke več kot v 
predhodnem letu. Na ravni statističnih regij je bil 
delež gospodinjstev, ki bi lahko vsem svojim članom 
omogočila tak oddih, največji v goriški (87 %), 
najmanjši pa v posavski (65 %). V primerjavi z letom 
prej je bilo izboljšanje najizrazitejše v koroški 
statistični regiji (s 65 % na 78 %).

Življenjski pogoji   
Nepričakovane izdatke v znesku 700 EUR bi si lani lahko 
privoščilo 72 % gospodinjstev. Med gospodinjstvi v 
najnižjem dohodkovnem razredu (prvi kvintil) je bilo 
takih, ki bi si lahko privoščila tolikšne nepričakovane 
izdatke, 45 %, med gospodinjstvi z najvišjimi dohodki 
(peti kvintil) pa 95 %.

S slabimi stanovanjskimi razmerami (puščajoča 
streha, vlažne stene, vlažni temelji, trhli okenski 
okvirji ali trhla tla) se je spopadalo 20 % 
gospodinjstev oz. za dve odstotni točki manj kot v 
2020. Delež gospodinjstev brez primernega 
ogrevanja je upadel s 4 % na 2 %; to je najmanjši 
delež, odkar spremljamo ta podatek (od leta 2005).



Zadovoljstvo z 
življenjem    Splošno zadovoljstvo 

z življenjem so osebe, 
stare 16 ali več let, 
ocenile s povprečno 
oceno 7,7.

Podatki kažejo, da je pri ocenjevanju splošnega 
zadovoljstva z življenjem najodločilnejši dejavnik 
splošno zdravstveno stanje. Tisti, ki so svoje 
zdravstveno stanje v 2021 ocenili kot zelo dobro, 
so bili tudi med najbolj zadovoljnimi s svojim 
življenjem (povprečna samoocena 8,4).

Splošno zadovoljstvo z življenjem so v 2021 ocenili 
z najvišjo povprečno oceno, s 7,8 (na lestvici od 0 – 
povsem nezadovoljen do 10 – zelo zadovoljen) 
prebivalci gorenjske, osrednjeslovenske in goriške 
statistične regije, stari 16 let ali več. To je bilo za 
0,1 vrednosti ocene več od slovenskega povprečja 
(7,7) – slednje je bilo višje kot leto prej (7,4) – in 
hkrati tudi najvišja ocena zadovoljstva z življenjem, 
odkar spremljamo ta podatek (od leta 2012). Z 
najnižjo oceno so svoje zadovoljstvo z življenjem 
ocenili prebivalci pomurske statistične regije (7,3).



Splošno zdravstveno stanje vključuje fizično, 
socialno in čustveno stanje oseb, pri čemer se ne 
upoštevajo trenutne zdravstvene težave. Poudariti 
je treba, da gre za subjektivno mnenje. Po zadnjih 
podatkih (za leto 2021) je svoje splošno 
zdravstveno stanje ocenilo kot zelo dobro 26 % 
prebivalcev, starih 16 let ali več. V zadnjih 15 letih 
se je delež prebivalcev, ki so svoje zdravje ocenili 
kot zelo dobro ali dobro, povečal za 15 odstotnih 
točk, na 69 %. 2 % prebivalcev Slovenije pa sta 
menila, da je njihovo splošno zdravstveno stanje 
zelo slabo.

Zdravje 
Pričakovano je, da mlajši svoje splošno 
zdravstveno stanje ocenjujejo z višjimi ocenami kot 
starejši. Tako je ocenilo svoje zdravstveno stanje 
kot zelo dobro ali dobro 93 % mladih (16–25 let) in 
le 40 % starejših od 56 let.

Svoje zdravje
kot zelo dobro 
ocenjuje četrtina 
prebivalcev 
Slovenije.



Podatki, zbrani v 2020, so pokazali, da je 22 % 
žensk in 16 % moških od svojega 15. leta starosti 
doživelo fizično (vključno z grožnjami) ali spolno 
nasilje bodisi v partnerskem odnosu bodisi zunaj 
njega. Več žensk kot moških je žrtev  nasilja, ki se 
ponavlja in ima hujše posledice.

V partnerskih odnosih doživlja nasilje večji delež 
žensk kot moških. Nasilje intimnega partnerja je 
utrpela skoraj tretjina žensk, ki so bile kadar koli v 
partnerskem razmerju. Nasilje v družini je od 
svojega 15. leta starosti doživelo 110.200 žensk, 
starih 18‒74 let. Delež fizičnega ali spolnega 
nasilja nad ženskami v družini (15 %) je bil nekoliko 
večji od deleža žensk, ki doživljajo istovrstno 
partnersko nasilje (13 %). To pomeni, da nasilje v 
družini izvajajo tudi drugi člani družine oz. drugi 
sorodniki, ki živijo z žrtvijo v istem gospodinjstvu. 
Ženske v Ljubljani in Mariboru so pogosteje (20 % 
teh žensk) poročale o nasilju v družini kot ženske 
na redkeje naseljenih območjih (okoli 14 %).

Skoraj tretjina žensk (32 %), ki so kadar koli delale, 
je doživela spolno nadlegovanje v delovnem okolju. 
Delež je bil najvišji med ženskami v starostni 
skupini 18‒29 let, ki opravljajo delo na področju 
osebnih storitev (natakarice, kuharice, frizerke 
ipd.), financ in računovodstva ali prodajno-
nabavnega sektorja. V teh skupinah poklicev je 
spolno nadlegovanje utrpela vsaka druga ženska, 
povzročitelji pa so bili najpogosteje moški, ki niso 
del delovnega okolja žrtve (npr. stranke).

Nasilje v medosebnih 
odnosih    

V otroštvu je bila žrtev nasilja svojih staršev skoraj 
vsaka tretja ženska. Skoraj 49.000 žensk v starostni 
skupini 18–74 let je do svojega 15. leta doživelo 
eno izmed oblik spolnega nasilja. Povzročitelj je bil 
v 73 % primerov moški, ki so ga poznale.

Več kot 60 % žrtev je spregovorilo o svojih 
izkušnjah z nasiljem, in sicer so se najpogosteje 
zaupale osebi, ki jim je blizu. Vendar pa nasilja 
večinoma niso prijavile, le nekaj izmed njih se jih je 
obrnilo na policijo ali druge institucije.



Za skoraj tri četrtine otrok (74 %), starih 0–15 let, 
so v 2021 starši ali skrbniki ocenili, da je bilo 
njihovo splošno zdravstveno stanje zelo dobro. To 
je bilo za 10 odstotnih točk več kot v 2017, ko smo 
prav tako zbirali te podatke. Za 24 % otrok so 
ocenili, da je njihovo splošno zdravstveno stanje 
dobro, za 2 % otrok pa niti dobro niti slabo.

Dostopnost dobrin, kot so obutev, oprema za zunanje 
aktivnosti (npr. kolo, rolerji, kotalke, smuči, sani), 
igrače oz. igre in knjige, primerne starosti otroka, se 
od leta 2014, ko smo nazadnje merili te podatke, do 
leta 2021 ni občutneje spremenila. Otroci so jih imeli 
na voljo v 98 % oz. igrače/igre za notranjo uporabo v 
99 % gospodinjstev. V primerjavi z letom 2014 je 
najbolj upadel delež gospodinjstev, v katerih je vsak 
otrok občasno povabil prijatelje, da so se skupaj igrali 
in obenem kaj prigriznili; zmanjšal se je za 13 
odstotnih točk, na 79 %. Med preostalo petino 
gospodinjstev (21 %), ki ni imela te možnosti, jih je 
kot glavni razlog največ navedlo epidemijo covida-19 
in z njo povezane ukrepe. Prav tako se je v teh 
sedmih letih za 9 odstotnih točk, na 59 %, zmanjšal 
delež gospodinjstev, v katerih so vsi otroci redno 
obiskovali plačljive prostočasne dejavnosti, npr. 
krožek, glasbeno šolo, športno dejavnost ali druge 
aktivnosti. Zaradi finančnih razlogov si teh aktivnosti 
za vse otroke ni moglo privoščiti 4 % gospodinjstev, 
preostali pa zaradi drugih okoliščin, med katerimi so 
bili tudi razlogi, povezani z epidemijo.

Med zaprtjem šol zaradi epidemije so imeli v 2021 na 
voljo vse potrebno za šolanje na daljavo, tj. 
računalnik ali mobilno napravo ter ustrezno/primerno 
internetno povezavo, otroci v 91 % gospodinjstev.

Življenjski pogoji otrok   

V obdobju enega leta pred anketiranjem v 2021 je 
94 % otrok, starih 0–17 let, večkrat na dan 
preživljalo čas s svojimi starši, npr. med obroki, pri 
igri, opravljanju domačih nalog, hoji, sprehodih, 
športu, pogovarjanju. 5 % otrok se je na tak način 
družilo s starši enkrat na dan, 1 % pa večkrat na 
teden. Pričakovano je bil ta delež nekoliko manjši 
(89 %) pri starejših otrocih, starih 16 ali 17 let.

V zelo dobrem 
zdravstvenem 
stanju je tri 
četrtine otrok.

https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5427


Podatki Registrskega popisa prebivalstva, 
gospodinjstev in stanovanj kažejo, da je bilo na 
začetku leta 2021 v stanovanjskem skladu Slovenije 
864.300 stanovanj. Od tega je bilo 698.700 
stanovanj naseljenih, 165.600 pa nenaseljenih 
(skupaj s počitniškimi stanovanji in stanovanji za 
sekundarno rabo). 92 % vseh stanovanj je bilo v lasti 
fizičnih oseb.

Največ prebivalcev, 66 %, je živelo v eno- ali 
dvostanovanjskih stavbah (hišah), v večstanovanjskih 
stavbah jih je prebivalo 31 %, preostali (3 %) pa so 
živeli v skupinskih in drugih posebnih oblikah 
nastanitev.

V zadnjem desetletju (2011–2021) je bilo zgrajenih 
36.400 stanovanj. Lastniki večine novih stanovanj 
so bile fizične osebe (87 %). Skoraj 70 % (25.100) 
jih je bilo v eno- ali dvostanovanjskih hišah. V 
povprečju so imela ta stanovanja 131 m2 uporabne 
površine, novozgrajena stanovanja v tri- ali 
večstanovanjskih in drugih stavbah (bilo jih je 
11.300) pa 63 m2.

Stanovanja      

V zadnjem desetletju 
(2011–2021) je bilo 
zgrajenih 36.400 
stanovanj.

Za Slovenijo je značilno, da je večina stanovanj 
lastniških. V skoraj 79 % naseljenih stanovanj so 
živeli lastniki teh stanovanj in njihovi družinski 
člani. Najemnih stanovanj je bilo 9 %, v 12 % pa so 
prebivali uporabniki, ki niso bili ne lastniki ne 
najemniki.



Število otrok, vključenih v vrtce, se že nekaj let 
povečuje. Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu 
Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva, da 
naj bi bilo do leta 2020 v predšolsko izobraževanje 
vključenih 95 % otrok v starostni skupini 4–5 let. 
Slovenija tega cilja še ni dosegla, se mu je pa zelo 
približala (94,1 % v šolskem letu 2021/22).

Od leta 2011/12 se povečuje tudi število otrok v 
osnovni šoli; v preteklem šolskem letu jo je tako 
obiskovalo 195.414 učencev. Ponovno se povečuje 
tudi vpis v srednjo šolo. V šolskem letu 2021/22 je 
bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 75.414 
dijakov, 2 % več kot v letu pred tem. Večje zanimanje 
za poklicne in strokovne programe (ti imajo 
pomembno vlogo pri pripravi mladih na delo oz. pri 
odzivu na potrebe trga dela), ki ga opažamo že od 
leta 2008, se je nadaljevalo tudi v lanskem šolskem 
letu, ko je bilo med vsemi srednješolci dve tretjini 
dijakov poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Izobraževanje  
Število študentov terciarnega izobraževanja se je 
od študijskega leta 2009/10 v Sloveniji 
zmanjševalo, v zadnjih dveh študijskih letih pa se je 
znova povečalo. V študijskem letu 2020/21 je bilo 
prvič po 2015/16 znova vpisanih več kot 80.000 
študentov, v študijskem letu 2021/22 pa je to 
število zraslo na 81.715. Podobno se giblje tudi 
delež mladih v starosti 19–24 let, vključenih v 
izobraževanje – po upadanju v prejšnjem desetletju 
se je z letom 2020/21 začel ponovno povečevati. V 
študijskem letu 2021/22 je bilo tako v terciarno 
izobraževanje vključena skoraj polovica mladih 
(49,1 %). Iz tujine je na študij prišlo 9,5 % 
študentov. Tako kot v prejšnjih letih so med 
študenti terciarnega izobraževanja prevladovale 
ženske, razen med višješolskimi študenti in 
študenti informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij ter tehnike, proizvodnih tehnologij in 
gradbeništva. Podobno velja tudi za diplomante 
terciarnega izobraževanja. Tudi število 
diplomantov se je v prejšnjem desetletju, z izjemo 
2016 in 2018, zmanjševalo. V 2020 je diplomiralo 
najmanj študentov terciarnega izobraževanja v 
Sloveniji v zadnjih 15 letih (15.494). V 2021 je bilo 
diplomantov spet več (16.663). V zadnjih letih se je 
povprečna starost diplomantov znižala (v 2015: 
28,4 leta, v 2021: 27,2 leta), študenti 
univerzitetnega študija 1. stopnje so lani v 
povprečju diplomirali pri 24,1 leta, doktorski 
študenti pa so bili ob pridobitvi doktorata znanosti 
v povprečju stari 37,5 leta. Struktura diplomantov 
po področjih se v zadnjih letih ni opazneje 
spremenila, največ je diplomantov poslovnih in 
upravnih ved, prava ter tehnike, proizvodnih 
tehnologij in gradbeništva.



Izobrazbena raven prebivalstva v Sloveniji se 
postopno dviguje. V primerjavi z letom 2011 se je 
delež terciarno izobraženih prebivalcev v 2020 
povečal za 6,2 odstotne točke, tj. na točno četrtino 
prebivalcev, delež prebivalcev z doseženo največ 
osnovnošolsko izobrazbo pa zmanjšal na 22,2 % 
(upad za 5,9 odstotne točke). Več kot tretjino 
terciarno izobraženih prebivalcev so v 2020 imele 
občine Trzin (39 %), Kranjska Gora (37 %) in Ljubljana 
(36 %) ter točno tretjino občina Log - Dragomer        
(33 %). Delež terciarno izobraženih prebivalcev je višji 
med ženskami kot med moškimi, razlika med njima 
pa se povečuje, kar je povezano s strukturo študentov 
in diplomantov po spolu, v kateri je delež višji pri 
ženskah. Na začetku 2021 je bilo terciarno 
izobraženih 29,2 % prebivalk (v 2015: 24,4 %) in     
20,7 % prebivalcev (v 2015: 18,2 %).

Izobrazbena raven 
prebivalstva v 
Sloveniji se 
postopoma dviguje.

V Sloveniji je stopnja zgodnjega opuščanja 
izobraževanja in usposabljanja med mladimi (18–24 
let) nizka in je občutno nižja od povprečja EU. V 
2020 je izobraževanje (pre)zgodaj opustilo 3,1 % 
mladih, starih 18–24, kar je bila ena najnižjih stopenj 
v EU – nižja je bila le še na Hrvaškem (2,4 %). V 2021 
je imela najvišjo stopnjo zgodnjega opuščanja 
izobraževanja med državami članicami EU Romunija 
(15,3 %). Povprečna stopnja na ravni EU pa je 
znašala 9,7 %; cilj Unije je znižati ta delež pod 9 % do 
leta 2030.

V 2020 je bilo terciarno izobraženih 49,2 % mladih v 
starosti 30–34 let; to je bilo 21,1 odstotne točke več 
kot pred 15 leti (v 2006: 28,1 %). Slovenija spada 
med države z največjo razliko med deležem žensk in 
moških s terciarno izobrazbo med 30–34-letniki. 
Predlani je ta znašala 25,2 odstotne točke v korist 
žensk, kar je bila ena najvišjih razlik v EU.



Kultura

Prispevek kulture, izražen kot delež dodane vrednosti 
v BDP, se je enako kot leto prej tudi v 2021 obdržal pri 
1,0 %. Poudariti velja, da pri tem upoštevamo t. i. čiste 
kulturne dejavnosti (založništvo, radio in televizija, 
knjižnice, muzeji, arhivi, kulturne in razvedrilne 
dejavnosti, dejavnosti v zvezi s filmi, video ipd.), niso 
pa upoštevani posredni učinki na gostinstvo, turizem, 
trgovino itd. Država je za kulturo lani namenila 
povprečno 244 EUR na prebivalca oz. 1 % BDP, enako 
kot v 2020. Poleg tega je prebivalec v povprečju za ta 
namen porabil 204 EUR; to je bilo 27 EUR več kot v 
prvem letu epidemije covida-19, ko je bila kultura 
izrazito prizadeta.

Med kulturnimi domovi, gledališči in glasbenimi 
ustanovami jih je 89 % (9 odstotnih točk manj kot v 
2020) za leto 2021 sporočilo, da je bila njihova 
dejavnost zaradi epidemije covida-19 okrnjena, 
hkrati pa jih je 74 % (3 odstotne točke več) tudi 
odgovorilo, da so te razmere spodbudile druge 
oblike dejavnosti v njihovi ustanovi. Med muzeji in 
galerijami jih je 88 % (6 odstotnih točk manj) 
sporočilo, da je bila njihova dejavnost v 2021 zaradi 
epidemije okrnjena, 73 % pa jih je odgovorilo, da so 
razmere spodbudile druge oblike dejavnosti v 
njihovi ustanovi (enako tudi v 2020).

Na odrih kulturnih domov, gledališč, oper in glasbenih 
ustanov je bilo lani izvedenih 15.885 kulturnih 
prireditev; ogledalo si jih je približno 2 milijona 
obiskovalcev. Odrska produkcija se je tako skrčila na 
približno 64 % tiste v letu 2019. Te kulturne ustanove 
so pripravile še 3.597 e-prireditev za virtualni prostor, 
s čimer so celotno kulturno produkcijo povečale za 
skoraj 23 %.

Muzeji, ustanove z muzejskimi zbirkami in galerije 
pa so pripravili 955 občasnih in 137 stalnih razstav. 
Ogledalo si jih je 1,3 milijona obiskovalcev oz. 
povprečno 3.500 na dan. Epidemija je muzejsko in 
galerijsko dejavnost skrčila tako po številu razstav 
kot tudi obiskovalcev, vendar manj kot v 2020. 
Poleg tega je bilo v tej dejavnosti objavljenih 123 e-
razstav, število ogledov pa je bilo ocenjeno na več 
kot 526.000.



Digitalna  
družba  

Digitalna transformacija družbe in gospodarstva se 
nadaljuje. Njen vpliv je zaznati na vseh področjih. 
Po indeksu DESI za leto 2022 se je Slovenija med 
državami članicami EU uvrstila na 11. mesto (v 
2021 na 13. mesto).

V 1. četrtletju 2022 je internet uporabljalo 89 % 
oseb v opazovani starostni skupini 16–74 let; delež 
uporabnikov je bil največji v osrednjeslovenski 
statistični regiji (93 %), najmanjši pa v pomurski  
(80 %). 84 % jih je internet uporabljalo večkrat na 
dan; najmanj v starostni skupini 65–74 let (51 %).

Internet je pomembno orodje za komuniciranje, 
izobraževanje in izvajanje različnih vsakodnevnih 
aktivnosti. 64 % oseb je uporabljalo neposredno 
sporočanje in pošiljalo sporočila prek programov, kot 
so Viber, WhatsApp, Messenger in Snapchat. 57 % 
jih je uporabljalo storitve e-bančništva; po 
statističnih regijah je bil ta delež največji v gorenjski 
(64 %), najmanjši pa v pomurski regiji (46 %). 37 % se 
jih je prek interneta tudi izobraževalo – 22 % za 
službene namene, 19 % za neformalne, zasebne 
namene (npr. uporaba YouTuba) in 10 % kot del 
formalnega izobraževanja (srednješolskega, 
visokošolskega ali univerzitetnega).

Internet je postal nepogrešljiv tudi za razvedrilo.  
56 % jih je prek interneta gledalo videovsebine na 
YouTubu in podobnih spletnih straneh za delitev 
videovsebin ter 47 % televizijske programe v živo 
ali s časovnim zamikom, npr. NEO, EON, tv2go, RTV 
SLO. 29 % jih je uporabljalo pretočne storitve in 
gledalo filme oz. nadaljevanke na zahtevo pri 
ponudnikih videovsebin, kot so npr. Netflix, Voyo ali 
HBO Max; ta delež je bil največji pri mladih (do 24 
let) (64 %). 58 % jih je prek interneta poslušalo 
glasbo, npr. prek spletnega radia, YouTuba ali 
aplikacij, kot so Deezer, Apple Music, Google Play 
Music in Spotify, ter 16 % jih je z interneta preneslo 
glasbo. 14 % jih je poslušalo ali preneslo podkaste.

Internet je v 
1. četrtletju 2022 
uporabljalo 89 % 
oseb, starih 
16–74 let.



Povečala se je tudi uporaba pametnih naprav ali 
sistemov. Te je že vsaj enkrat uporabilo več kot dve 
tretjini prebivalcev (67 %, v 2020: 63 %). Omenjene 
naprave so povezane z internetom ali med seboj in 
omogočajo storitve, kot so daljinsko upravljanje, 
prilagajanje nastavitev in prejemanje povratnih 
informacij. 49 % oseb je za brskanje po internetu 
oz. gledanje videovsebin uporabljalo pametno 
televizijo ali televizijo, povezano z internetom prek 
Chromecasta. Pametno uro, zapestnico, očala, 
brezžične slušalke ali druge pametne dodatke je 
uporabljala skoraj tretjina prebivalcev (32 %), 18 % 
pametne gospodinjske aparate ali naprave in 14 % 
virtualne asistente v obliki mobilne aplikacije ali 
pametnega zvočnika (npr. Applovo Siri, Amazonovo 
Alexo, Telekomov Neo).

Informacije o blagu in storitvah so po internetu 
iskale tri četrtine prebivalcev. V zadnjih 3 mesecih 
pred anketiranjem (januar–marec 2022) je opravila 
vsaj en spletni nakup (tj. oddala naročilo ali kupila 
izdelek ali storitev po spletu) polovica prebivalcev; 
največ iz gorenjske statistične regije (55 %), 
najmanj pa iz koroške in pomurske (po 41 % v 
vsaki). Po starostnih skupinah je bil delež e-kupcev 
največji med 25–34-letniki (74 %) in najmanjši med 
65–74-letniki (18 %). Glavna motiva e-kupcev sta 
bila časovni (82 %) in finančni prihranek (56 %). 
Skoraj polovica prebivalcev je po spletu kupila 
fizične izdelke (48 %), najpogosteje oblačila, čevlje 
ali dodatke (33 %). 17 % jih je rezerviralo 
nastanitev, 11 % kupilo vstopnice za kulturne ali 
druge prireditve (npr. kino, koncert, sejem) in 7 % 
karto za letalo, avtobus ali vlak, najelo prevoz (npr. 
prek GoOpti), taksi ali avtomobil.

Med podjetji z 10 ali več zaposlenimi in 
samozaposlenimi jih je v 2021 ustvarilo prihodek s 
spletno prodajo izdelkov ali storitev, s prejemanjem 
naročil ali rezervacij prek spleta 22 %  – od tega    
21 % malih, 25 % srednje velikih in 38 % velikih 
podjetij. Vrednost prihodka, ustvarjenega s spletno 
prodajo, je znašala okoli 4.480 milijonov EUR (brez 
DDV) in je bila za 42 % višja kot leto prej. 33 % tega 
prihodka so ustvarila mala podjetja, 39 % srednje 
velika in 28 % velika podjetja.

Med podjetji v dejavnosti trgovina na drobno, razen 
z motornimi vozili (po SKD 2008: G 47), jih je v 2021 
del prihodka ustvarilo s spletno prodajo 45 %; tako 
so ustvarila 5,4 % celotne vrednosti prihodka (brez 
DDV) ali okoli 744 milijonov EUR. 89 % tega zneska 
so ustvarila s spletno prodajo fizičnim osebam.

Največ e-kupcev 
je opravilo po en 
do pet spletnih 
nakupov (76 %).

Type something



11 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in 
samozaposlenimi je ustvarilo prihodek s spletno 
prodajo prek e-tržnice: 11 % majhnih, desetina 
srednje velikih in 11 % velikih podjetij. Tako so 
ustvarila za okoli 370 milijonov EUR (brez DDV) 
prihodka ali 0,4 % celotne vrednosti prihodka (brez 
DDV). Prek e-tržnic je ustvarilo prihodek 77 % 
podjetij v gostinskih nastanitvenih dejavnostih (po 
SKD 2008: I 55) – 10,1 % vrednosti celotnega 
prihodka (brez DDV), in 31 % podjetij v dejavnosti 
strežba jedi in pijač (po SKD 2008: I 56) – okoli 3,2 % 
vrednosti celotnega prihodka (brez DDV).

S težavami pri digitalni preobrazbi poslovanja 
podjetja se je srečalo 58 % podjetij z 10 ali več 
zaposlenimi in samozaposlenimi (60 % v 2021): 56 % 
majhnih, 67 % srednje velikih in 79 % velikih podjetij. 
36 % se jih je soočalo s pomanjkanjem ustreznega 
kadra ali znanja in 31 % s pomanjkanjem finančnih 
sredstev. 43 % podjetij je menilo, da ta ni bistvena za 
uspešno poslovanje (46 % v 2021). Z digitalizacijo 
poslovnih procesov, avtomatizacijo in uporabo novih 
tehnologij v podjetjih se povečuje njihova 
izpostavljenost kibernetskim napadom. 86 % podjetij 
z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi je zanje 
uredilo oddaljeni dostop in 46 % jih izvaja sestanke 
na daljavo, npr. prek programov MS Teams,     
Webex, Zoom.

Podjetja zagotavljajo kibernetsko varnost z ukrepi, 
nadzorom in postopki, katerih namen je 
zagotavljanje zaupnosti in celovitosti podatkov in 
sistemov IKT v podjetju ter dostopnosti do njih. 
Varnostne ukrepe ali postopke za varno uporabo 
IKT v podjetju izvaja 87 % opazovanih podjetij. 69 % 
podjetij hrani kopije podatkov na drugi lokaciji ali v 
oblaku, 68 % jih uporablja močno geslo, tj. geslo z 
določeno minimalno dolžino, ki mora vsebovati 
številke in posebne znake ter ga je treba redno 
spreminjati. Kontrolo dostopa do omrežja 
(upravljanje pravic uporabnikov v omrežju) ima     
61 % podjetij, navidezno zasebno omrežje (VPN), ki 
prek javnega omrežja razširi zasebno omrežje s 
ciljem varne izmenjave podatkov prek javnih 
omrežij, pa 43 %.

Zaposleni so lahko najšibkejši člen pri uporabi IKT, 
saj lahko njihova ravnanja vplivajo na varnost 
sistemov IKT. 51 % podjetij obvešča svoje 
zaposlene o njihovih obveznostih v zvezi z varno 
uporabo IKT: 45 % majhnih, 74 % srednje velikih in 
94 % velikih podjetij. V zahodni Sloveniji je takih   
56 % podjetij, v vzhodni Sloveniji pa 46 %. 44 % 
podjetij svoje zaposlene obvešča s prostovoljnim 
izobraževanjem ali z informacijami, razpoložljivimi 
v podjetju, npr. z informacijami na intranetu, 21 % s 
pogodbo, npr. v pogodbi o zaposlitvi, in 17 % z 
obveznimi tečaji ali obveznim ogledom gradiva.

V 2021 je 15 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in 
samozaposlenimi naletelo na varnostne incidente; 
ti so pustili različne posledice v 12 % majhnih, 25 % 
srednje velikih in 30 % velikih podjetij. Posledice je 
utrpelo 16 % podjetij v zahodni Sloveniji in 14 % v 
vzhodni Sloveniji. Pri 12 % podjetij (okoli 1.000) je 
varnostni incident povzročil nedosegljivost storitev 
IKT – 11 % zaradi okvare strojne ali programske 
opreme in 2 % zaradi zunanjih napadov, npr. 
napada ransomware ali DoS.



Konec leta 2021 je bilo v Sloveniji skoraj 1,2 
milijona registriranih osebnih avtomobilov. 
Predstavljali so okoli tri četrtine (74 %) vseh 
cestnih motornih vozil, registriranih v Sloveniji. 
Njihovo število se je na letni ravni povečalo za 2 %. 
Med vsemi v Sloveniji prvič registriranimi osebnimi 
avtomobili je bilo okoli 53.400 oz. 61 % novih 
osebnih avtomobilov, tj. takih, ki pred tem niso bila 
registrirana v tujini.

Do konca septembra 2022 pa je bilo v Sloveniji 
prvič registriranih skoraj 60.500 osebnih 
avtomobilov, kar je povprečno 6.720 na mesec. 
Izmed teh je bilo prvič registriranih skoraj 36.200 
novih osebnih avtomobilov ali povprečno 4.018 na 
mesec. Prvič registriranih osebnih avtomobilov je 
bilo za 13 % manj kot v prvih devetih mesecih 
prejšnjega leta, samo novih pa za 15 % manj.

Osebni avtomobili  
V 2021 sta večino osebnih avtomobilov v Sloveniji 
poganjala dizel (51 %) in bencin (47 %). Število 
prvih se je v enem letu povečalo za 2 %, število 
drugih pa je ostalo na enaki ravni. Število osebnih 
avtomobilov na hibridni pogon je zraslo za 70 % in 
preseglo 16.000; to je bilo 1,3 % vseh registriranih 
osebnih avtomobilov v Sloveniji. Osebnih vozil na 
električni pogon je bilo za 47 % več, skupno nekaj 
več kot 5.400 (0,5 % vseh registriranih osebnih 
avtomobilov v Sloveniji). Vsi so bili manj zmogljivi, 
tj. s prostornino motorja do 1.399 ccm.

Po razpoložljivih podatkih Eurostata je bil v 2020 
delež osebnih avtomobilov na električni pogon med 
vsemi osebnimi avtomobili največji na Norveškem 
(11,7 %), sledili so Islandija, Nizozemska, 
Lihtenštajn, Danska, Švedska, Luksemburg, Švica in 
Avstrija. Norveška je imela tudi najvišji delež 
osebnih avtomobilov na hibridni pogon (9,4 %).

Struktura v Sloveniji prvič registriranih novih 
osebnih avtomobilov v 2021 kaže povečanje 
deležev novih osebnih avtomobilov na hibridni in 
električni pogon v primerjavi s celotnim voznim 
parkom osebnih avtomobilov. Prvih je bilo 15 % 
(rast za 169 %), drugih pa 3 % (dvig za 1 %).

V Sloveniji smo imeli ob koncu leta 2021 povprečno 
564 osebnih avtomobilov na 1.000 prebivalcev oz. 
56-odstotno stopnjo motorizacije, kar pomeni, da je 
bil povprečno vsak 2. prebivalec uporabnik 
registriranega osebnega avtomobila. Stopnja 
motorizacije se je v primerjavi z letom prej zvišala v 
vseh statističnih regijah; najvišja je bila v goriški 
statistični regiji (610), najnižja pa v zasavski (539).



Prebivalci Slovenije, stari 15–84 let, so v 2021 
opravili povprečno po 2,2 poti na dan, prepotovali 
so po 31 km in za to porabili približno 52 minut. 
Največkrat so uporabili avtomobil; takšnih poti je 
bilo 67 %. Pri 70 % poti z avtomobilom se je v njem 
peljal le voznik, tako je povprečna zasedenost 
avtomobila znašala 1,5 osebe (1,7 osebe v 2017). Z 
avtomobili je bilo prevoženih 85 % razdalj vseh poti.

Drugi najpogostejši način premikanja je bila hoja 
(vključno s tekom); tako je bilo opravljenih 21 % 
vseh poti. Hoja je bila najpogostejši (71 %) način 
premikanja le na poteh, krajših od 1 km. Na poteh, 
dolgih od 1 do 2,5 km, je bilo 36 % poti opravljenih 
peš, polovica pa z avtomobilom. Le pri poteh, 
opravljenih z namenom izobraževanja, je bil 
največkrat uporabljen javni potniški prevoz (46 %), 
pri vseh preostalih namenih poti so prebivalci 
najpogosteje uporabili avtomobil.

Zaradi epidemije covida-19 se je delež prebivalcev, 
ki na povprečen dan niso opravili nobene poti (v 
dolžini od 100 m do 300 km), v primerjavi z letom 
2017 povečal za 7 odstotnih točk, na 24 %.

Slovenija je bila po tem merilu med državami 
članicami EU-27 leta 2020 na 13. mestu in s tem 
nad evropskim povprečjem. Najvišjo stopnjo 
motorizacije je imel Luksemburg (682 osebnih 
avtomobilov na 1.000 prebivalcev), najnižjo 
Romunija (379 osebnih avtomobilov na 1.000 
prebivalcev).

Povprečna starost osebnih avtomobilov v Sloveniji 
narašča, v 2021 je bila 10,6 leta. V opazovanem 
letu smo vozili povprečno 2,2 leta starejše 
avtomobile kot pred desetletjem. Starost voznega 
parka osebnih avtomobilov se je zvišala v vseh 
statističnih regijah    – povprečno najstarejše so 
vozili v goriški (12,2 leta), najmanj stare pa v 
osrednjeslovenski (9,9 leta). Ta statistična regija 
ostaja edina, v kateri so osebni avtomobili stari 
povprečno manj kot 10 let.

Kazalnik stopnja obnavljanja (voznega parka) 
osebnih avtomobilov prikazuje delež prvih 
registracij novih osebnih avtomobilov med vsemi 
registriranimi osebnimi avtomobili. Ta stopnja je 
bila leta 2021 4,5-odstotna; to je bilo za 0,1 
odstotne točke manj kot leto prej in za 2 odstotni 
točki manj kot v 2018.

Povprečna starost 
osebnih avtomobilov
v statističnih regijah 
je večinoma 
presegala 10 let.



Transport   

Obseg javnega potniškega prometa je bil med 
januarjem in septembrom 2022 občutno večji kot v 
istem obdobju leto prej. Potnikov v mestnem 
javnem potniškem prevozu je bilo okoli 29 
milijonov ali za 52 % več, v cestnem javnem 
potniškem prevozu pa je bilo prepeljanih približno 
16 milijonov potnikov ali za okoli 59 % več kot v 
prvih devetih mesecih predhodnega leta.

Z vlaki je bilo v prvih treh četrtletjih 2022 
prepeljanih 11 milijonov potnikov ali za 30 % več 
kot v istem obdobju prejšnjega leta. Opravljenih je 
bilo skoraj 640 milijonov potniških kilometrov; to je 
bilo za dve tretjini več. V železniškem blagovnem 
transportu je bilo v prvi polovici leta 2022 na 
ozemlju Slovenije prepeljanega za 5 % več blaga in 
opravljenih za 1 % več tonskih kilometrov kot v 
istem obdobju leto prej.

Z Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana je od januarja 
do konca septembra 2022 odpotovalo ali na to 
letališče pripotovalo približno 748.000 potnikov ali 
skoraj trikrat toliko kot v istem obdobju lani. V 
letališkem blagovnem prometu je bilo pretovorjenega 
nekaj manj kot 9.300 ton blaga ali za 13 % več.

V slovenska pristanišča je v 2021 priplulo ali iz njih 
odplulo 3.050 ladij. To je bilo za 9 % več kot leto 
prej. Potnikov v teh treh pristaniščih je bilo skupno 
skoraj 6.800 oz. veliko več kot leta 2020, ko so 
našteli nekaj več kot 100 potnikov. V koprskem 
pristanišču je bilo pretovorjenih 20 milijonov ton 
blaga ali na letni ravni za 9 % več.

Slovenska cestna tovorna vozila so v prvi polovici 
2022 prepeljala 52,5 milijona ton blaga ali za 7 % 
več kot v istem obdobju lani. Pri tem so opravila 
12,6 milijarde tonskih kilometrov ali za 1 % več. 
Čeprav je tudi na cestni blagovni prevoz nekoliko 
vplivala epidemija, se njegov obseg povečuje  – 
konec leta 2022 je pričakovati, da bo skupna 
količina blaga, prepeljanega v enem letu, prvič 
presegla 100 milijonov ton.



Type something

Type something

Voda   

Lani so gospodinjstva porabila za 0,5 % več pitne 
vode kot v 2020. Prebivalec Slovenije je tako v 
povprečju porabil približno 110 litrov vode na dan. 
Gospodinjstva so proizvedla za 17 % več 
komunalne odpadne vode. Uporaba vode v 
industriji se je zmanjšala za desetino. Razlog je v 
manjši količini vode, uporabljene za pogon turbin v 
hidroelektrarnah, predvsem zaradi nekoliko manj 
ugodnih hidroloških razmer v 2021. Več vode (za 
18 %) se je uporabilo le v rudarstvu. V predelovalnih 
dejavnostih se je uporaba vode zmanjšala za 5 %, v 
oskrbi z električno energijo, plinom in paro za 10 %, 
pri oskrbi z vodo, ravnanju z odplakami in odpadki 
ter saniranju okolja pa za 17 %.

Iz industrijskih dejavnosti je bilo lani nazaj v okolje 
izpuščenih 751 milijonov m3 odpadne vode oz. za  
9 % manj kot leto prej. 690 milijonov m3 odpadnih 
voda je bilo le toplotno onesnaženih, kar je bilo za 
desetino manj. V zadnjih letih se razmerje med 
prečiščeno in neprečiščeno odpadno vodo v 
predelovalnih dejavnostih čedalje bolj nagiba k prvi, 
njen delež je bil namreč 57-odstoten. V zadnjem 
desetletju je bilo v predelovalnih dejavnostih 
zaznati zmanjšanje količine odpadne vode, in sicer 
za 19 %.

Za namakanje zemljišč je bilo v 2021 uporabljenih 
2,7 milijona m3 vode, to je bilo na letni ravni za 2 % 
manj. Največ te vode se je uporabilo za namakanje 
njiv in vrtov (72 %), sledili so sadovnjaki (14 %) in 
športna igrišča (8 %) ter zasneževanje smučišč     
(3 %). Za rastlinjake, travnike in vinograde se je 
uporabilo 3 % vse vode, namenjene namakanju.

V 2021 je bilo v Sloveniji načrpanih 931,6 milijona 
kubičnih metrov vode oziroma 7 % manj kot leto 
prej. Iz podzemnih vodnih virov je bilo načrpanih 
191 milijonov m3 (20 %), od tega največ za potrebe 
javnega vodovodnega omrežja – 169 milijonov m3, 
21 milijonov m3 so načrpala industrijska podjetja, 
nekoliko več kot pol milijona m3 te vode pa je bilo 
namenjene namakanju. Iz površinskih vodnih virov 
je bilo načrpanih 741 milijonov m3 vode (80 %). 
Večino te vode so načrpala podjetja, registrirana v 
industrijskih dejavnostih (področja B, C, D in E po 
SKD 2008) – 735 milijonov m3; 4 milijoni m3 te vode 
so bili načrpani za javni vodovod, nekaj manj kot    
2 milijona m3 pa za namakanje.

V okolje je bilo v 2021 izpuščenih 974 milijonov m3 
odpadnih voda. 690 milijonov m3 je bilo le toplotno 
onesnaženih, 178 milijonov m3 jih je bilo pred 
izpustom prečiščenih, 106 milijonov m3 pa je bilo 
izpuščenih v okolje neprečiščenih. Pred izpustom iz 
javne kanalizacije se je prečistilo 69 % odpadnih 
voda – največ s terciarnim načinom čiščenja (49 %), 
najmanj (skoraj 2 %) pa s primarnim načinom. 
Prečiščena odpadna voda je bila izpuščena v okolje, 
in sicer 96 % v površinske vode, približno 2 % v 
morje, nekaj več kot 2 % v podzemne vode. 
Preostalih 31 % odpadnih voda je ostalo 
neprečiščenih, od tega jih je bilo skoraj 98 % 
izpuščenih neposredno v površinske vode, 
preostala 2 % pa v podzemne vode in na obale.



V 2021 je nastalo za skoraj četrtino več odpadkov 
kot leto prej. Precej več je bilo gradbenih odpadkov, 
ti so predstavljali skoraj dve tretjini vseh nastalih 
odpadkov. Za nekaj več kot 6 % (oz. za 65.000 ton) 
se je povečala tudi količina komunalnih odpadkov. 
Nevarni odpadki, več kot polovica teh je nastala v 
predelovalnih dejavnostih, so s 140.000 tonami 
predstavljali 1,5 % vseh odpadkov. S končnimi 
postopki je bilo predelanih 8,1 milijona ton 
odpadkov oz. za petino več kot v predhodnem letu. 
Za 36 % se je povečala količina odpadkov, ki so se 
uporabili za zasipanje, in za 5 % količina odpadkov, 
ki so se reciklirali. Med slednjimi je bilo največ 
mineralnih (56 %), sledili so kovinski (21 %), živalski 
in rastlinski (7 %) ter odpadki iz papirja in kartona 
(6 %). Odstranjenih je bilo približno 404.000 ton 
odpadkov, med njimi so prevladovale mešane 
frakcije komunalnih odpadkov in ostanki po 
mehansko-biološki obdelavi (skupno 48 %).

Stopnja recikliranja odpadkov (brez mineralnih) je 
bila skoraj 86-odstotna, stopnja recikliranja 
komunalnih odpadkov pa 60-odstotna. Po zadnjih 
dostopnih podatkih za EU-27 iz leta 2020 je bila 
Slovenija z 59-odstotnim deležem recikliranja 
komunalnih odpadkov na tretjem mestu, le za 
Nemčijo in Avstrijo ter precej nad evropskim 
povprečjem (49 %). S tem je tudi presegla 
zastavljeni cilj 50 % recikliranih komunalnih 
odpadkov do leta 2020.

Lani je v Sloveniji nastalo 1.091.177 ton 
komunalnih odpadkov, kar pomeni več kot pol tone 
na prebivalca. Največ komunalnih odpadkov (576 
kg na prebivalca) je nastalo v osrednjeslovenski 
statistični regiji, sledili sta obalno-kraška (564 kg 
na prebivalca) in goriška (515 kg na prebivalca). 
Najmanj komunalnih odpadkov je nastalo v koroški 
statistični regiji, in sicer 396 kg na prebivalca. V 
gospodinjstvih je nastalo skoraj 700.000 ton 
komunalnih odpadkov oz. 11 % več kot leto prej. 
Več kot četrtino so predstavljali mešani komunalni 
odpadki, njihova količina pa se je v primerjavi z 
letom prej zmanjšala za 1 %.

Na letni ravni sta se povečala tako uvoz kot izvoz 
odpadkov; prvi za 4 %, drugi za 10 %. Uvoz 
odpadkov se je povečal predvsem zaradi količin 
odpadkov, uvoženih iz držav nečlanic EU, po drugi 
strani pa se je izvoz povečal zaradi količin 
odpadkov, izvoženih v države članice EU. Italija in 
Avstrija sta državi, kamor Slovenija uvozi in iz njiju 
izvozi največ odpadkov.

Odpadki  
Prebivalec Slovenije 
je v povprečju 
proizvedel več kot 
pol tone komunalnih 
odpadkov.



Odpadna hrana

Prebivalec Slovenije 
je zavrgel povprečno 
68 kg hrane.

V 2021 je nastalo 143.254 ton odpadne hrane ali  
0,2 % manj kot leto prej. Prebivalec Slovenije je 
tako zavrgel povprečno 68 kg hrane.

V gospodinjstvih je nastalo 53 % vse nastale 
odpadne hrane (ali za 1 % več kot v 2020), v 
gostinstvu in strežbi hrane 28 % (ali za 6 % manj), v 
trgovini z živili 10 % (ali za 5 % manj) ter v 
proizvodnji hrane 9 % (ali za 24 % več). Hkrati se je 
za 2 odstotni točki zmanjšal delež užitnega dela v 
odpadni hrani in upadel na 38 %. Zmanjšanje 
užitnega dela znotraj odpadne hrane se je pokazalo 
v gostinstvu in strežbi hrane (z 48 na 45 %). V vseh 
preostalih dejavnostih je razmerje med užitnim in 
neužitnim deležem odpadne hrane ostalo enako.

Največ odpadne hrane (43 %) se je predelalo 
anaerobno v bioplinarnah in aerobno v 
kompostarnah (34 %). 19 % odpadne hrane je bilo 
pred odlaganjem biološko stabilizirane v obratih za 
mehansko biološko obdelavo mešanih komunalnih 
odpadkov. Količina kompostirane odpadne hrane je 
bila za 7 % večja kot v predhodnem letu, medtem ko 
je bila količina v bioplinarnah predelane odpadne 
hrane zaradi sanacij v bioplinarnah manjša za 9 %.



Količina energije, namenjene končni rabi, je bila v 
2021 za 7 % višja kot leto prej in je znašala skoraj 
202.000 teradžulov (TJ). Najbolj se je povečala v 
prometu (za 14 %), kjer je bil porabljen tudi največji 
delež vse energije, namenjene končni rabi (38 %). V 
strukturi rabe energentov so prevladovali naftni 
proizvodi (43 %). Končna raba energije na 
prebivalca Slovenije je v 2020 obsegala 70 
kilovatnih ur (kWh) na dan, kar je bilo enako 
povprečju EU-27.

Proizvodnja električne energije na pragu se je na 
letni ravni zmanjšala za 8 % in je znašala 15.048 
gigavatnih ur (GWh). Največ električne energije je 
proizvedla jedrska elektrarna (36 %), sledile so 
hidroelektrarne s 33 % in termoelektrarne z 28 %. 
Delež proizvodnje v sončnih in vetrnih elektrarnah 
je bil 3-odstoten.

Za končno rabo energije v gospodinjstvih je bilo v 
2021 namenjenih skoraj 48.600 TJ. Največji delež te 
energije, 64 %, je bil porabljen za ogrevanje 
prostorov. V strukturi rabe energentov za ogrevanje 
prostorov so prevladovala lesna goriva s skoraj 55 %.

Uvoz električne energije se je v primerjavi z letom 
prej povečal za 18 %, medtem ko se je izvoz 
zmanjšal za 5 %. Največ smo je uvozili iz Hrvaške 
(52 % celotnega uvoza) in izvozili v Italijo (63 % 
celotnega izvoza).

Končna poraba električne energije je bila največja v 
predelovalnih dejavnostih (44 %), sledila so 
gospodinjstva z 28 %. V prometu se je porabilo 2 % 
električne energije, namenjene končni rabi.

Energetika

Cena električne energije za gospodinjske odjemalce 
se je v 2021 zvišala za 6 % in je znašala 0,161 
EUR/kWh, cena za negospodinjske odjemalce pa za 
8 % in je znašala 0,095 EUR/kWh (brez DDV).

Cena zemeljskega plina za gospodinjske odjemalce 
se je znižala za 2 % in je znašala 0,056 EUR/kWh, 
medtem ko se je cena za negospodinjske 
odjemalce zvišala za 31 % in je brez DDV znašala 
0,044 EUR/kWh.

V mednarodni primerjavi cene električne energije je 
ta v Sloveniji za gospodinjske odjemalce (2.500–
5.000 kWh letne porabe) v 2. polletju 2021 z vsemi 
davki znašala 72 % povprečja na ravni EU, cena brez 
DDV za negospodinjske odjemalce (500–2.000 MWh 
letne porabe) pa 69 % omenjenega povprečja.

V istem obdobju je cena zemeljskega plina za 
gospodinjske odjemalce v Sloveniji (20–200 GJ ali 
5.556–55.556 kWh letne porabe) z vsemi davki 
znašala 75 % povprečja na ravni EU, cena brez DDV 
za negospodinjske odjemalce (10.000–100.000 GJ 
ali 2.777.778–27.777.778 kWh letne porabe) pa 
110 % omenjenega povprečja.



Vrednost investicij v varstvo okolja je bila v 2020 
občutno višja kot leto prej in je znašala 412 
milijonov EUR (rast za 69,4 %). Največji delež tega 
zneska je bil namenjen investicijam za varstvo 
zraka in klime, in sicer 48,5 % (200 milijonov EUR).

Tekoči izdatki za varstvo okolja so se povečali za 
1,6 % in so znašali 698 milijonov EUR. Največji 
delež tega zneska je bil namenjen tekočim 
izdatkom za ravnanje z odpadki, skoraj 56,3 % (393 
milijonov EUR).

Izdatki za varstvo okolja sektorja država I 
(seštevek investicij za varstvo okolja in tekočih 
izdatkov, zmanjšan za prihodke, dobljene v zvezi s 
sekundarnimi proizvodi in od aktivnosti v zvezi z 
varstvom okolja) so znašali 201,64 milijona EUR in 
so bili v primerjavi z letom prej malenkost višji (za 
0,04 %).

Izdatki za varstvo okolja sektorja država II 
(seštevek izdatkov za varstvo okolja I, pristojbin in 
nabav za varstvo okolja ter subvencij oz. 
transferjev, zmanjšan za prihodke od aktivnosti v 
zvezi z varstvom okolja, dobljene od drugega 
sektorja) so znašali 294,98 milijona EUR in so bili 
na letni ravni višji za 8,6 %.

Izdatki za 
varstvo okolja  

Skupna vrednost 
izdatkov države za 
varstvo okolja je 
bila nekoliko višja 
kot leto prej.



Prihodki države od okoljskih davkov so bili v 2021 za 5 % 
višji kot leto prej. Znašali so 1,4 milijarde EUR in obsegali 
2,8 % BDP. Največji delež so predstavljali davki na 
energijo (82,7 %). Največji delež skupne vrednosti vseh 
okoljskih davkov so plačala gospodinjstva (57,3 %).

Med članicami EU-28 spada Slovenija med države z 
najvišjimi okoljskimi davki. Po Eurostatovih podatkih za 
2020 se je po višini okoljskih davkov glede na delež 
BDP uvrstila na osmo mesto. Pred njo so bile Bolgarija 
(3,03 %), Italija (3,04 %), Latvija (3,10 %), Nizozemska 
(3,16 %), Danska (3,17 %), Hrvaška (3,28 %) in na prvem 
mestu Grčija (3,77 %).

Okoljski davki   



Največ emisij trdnih delcev PM10 je nastalo v 

gospodinjstvih, in sicer 55,7 %, medtem ko jih je v 
proizvodnih in storitvenih dejavnostih nastalo    
44,3 %. Količina nastalih emisij trdnih delcev PM10 v 

gospodinjstvih se je sicer v primerjavi z 2019 
zmanjšala za 6,6 %, v proizvodnih in storitvenih 
dejavnostih pa povečala za 12,8 %.

Količina emisij vseh toplogrednih plinov v 
ekvivalentu CO2 na prebivalca je leta 2020 v 

Sloveniji znašala 7,0 tone oz. je bila za 0,7 tone 
večja od povprečja EU-27. Med članicami EU-27 je 
bila količina emisij toplogrednih plinov na 
prebivalca največja v Luksemburgu (13,3 tone 
ekvivalenta CO2 na prebivalca), najmanjša pa na 

Švedskem (3,6 tone ekvivalenta CO2 na prebivalca).

Emisije v zrak 
V 2020 je tudi zaradi epidemije covida-19 in s tem 
povezanih ukrepov nastalo za 5,8 % manj emisij 
ogljikovega dioksida (CO2), in sicer 13,4 milijona 

ton (leto prej 14,2 milijona ton). V tem obdobju pa 
so se povečale emisije trdnih delcev PM10, in sicer 

za 1,1 %.

SURS-ovi izračuni, ki temeljijo na metodologiji 
sistema okoljsko-ekonomskih računov (SEEA), 
kažejo, da je 77,3 % emisij CO2 nastalo v 

proizvodnih in storitvenih dejavnostih, od tega 
največ v oskrbi z električno energijo, plinom in paro 
(34,1 % vseh), medtem ko je v gospodinjstvih 
nastalo 22,7 % vseh emisij CO2.



V 2020 je bilo v gospodarstvo neposredno vnesenih za 2,6 % manj snovi kot leto 
prej. V absolutnih vrednostih je to pomenilo neposredni vnos več kot 45 milijonov 
ton snovi. Tako je bilo v Sloveniji izkoriščenih nekaj manj kot 24,3 milijona ton 
snovi, pridelanih ali načrpanih na domačem ozemlju, oz. za 1,2 % manj kot leto 
prej. Največ je bilo nekovinskih mineralnih surovin (60 %), sledili sta izkoriščanje 
biomase s 27 % ter izkoriščanje fosilnih energetskih surovin s 13 %.

Domača poraba snovi na prebivalca je v Sloveniji znašala 13.093 ton, v EU-27 
pa 13.587 ton. Tako je bila Slovenija pri domači porabi snovi nekoliko pod 
povprečjem EU-27.

Računi snovnih tokov  



Bruto dodana vrednost v gozdarstvu je v 2021 
znašala 353 milijonov EUR ali 0,7 % BDP. Faktorski 
dohodek je dosegel 264 milijonov EUR in je bil na 
letni ravni za 44 % višji. Na vrednost dohodkovnih 
kategorij je vplivalo razmerje med vrednostmi 
gozdarske proizvodnje (višja za 32 %), vmesne 
potrošnje (rast za 34 %) ter zaposlenosti (upad za   
8 %). Leto so namreč zaznamovale nekoliko večja 
proizvodnja sortimentov, višja cena lesa na panju 
ter višji vrednosti gozdarskih storitev in stroškov 
proizvodnje.

Vrednost gozdarske proizvodnje je bila 621 
milijonov EUR, k njeni rasti sta prispevali višji 
vrednosti gozdarskih proizvodov (569 milijonov 
EUR) in gozdarskih storitev (53 milijonov EUR). 
Vrednost prvih se je zvišala zaradi nekoliko večje 
proizvodnje sortimentov, predvsem pa zaradi višjih 
odkupnih cen in cene lesa na panju. V vrednosti 
gozdarskih proizvodov je imel največji delež 
naravni prirastek gospodarskih gozdov (stoječi les) 
– 55 % (za 4 odstotne točke več kot v 2020), sledila 
je hlodovina – 31 % (za 2 odstotni točki več). Obseg 
proizvodnje hlodovine je v primerjavi z letom prej 
ostal na primerljivi ravni, povprečne cene hlodovine 
pa so se zvišale za 24 %, zato se je občutno 
dvignila tudi vrednost njene proizvodnje (za 39 %).

Gozdni računi    
Vrednost vmesne potrošnje (stroškov proizvodnje) 
je bila 269 milijonov EUR in je občutno zrasla zaradi 
višje vrednosti posekanega lesa, ki ga vrednotimo s 
povprečno ceno lesa na panju (medletno višja za 
42 %), ter nekaterih drugih kategorij potrošnje. V 
opazovanem letu so se v primerjavi s predhodnim 
namreč zvišale tudi vrednosti energije, porabljene v 
proizvodnem procesu (za 49 %), opravljenih 
gozdarskih storitev (za 34 %) in vzdrževanja 
opreme (za 16 %).

Zaposlenost je bila nekoliko nižja kot v 2020. V 
gozdarsko proizvodnjo je bilo vključenih 6.352 
zaposlenih, manj je bilo samozaposlenih (5.186 oz. 
za 8 % manj) in tudi plačanih delavcev (1.166 oz. za 
9 % manj).



V 2020 je Slovenija proizvedla za 2,03 milijarde EUR okoljskega blaga in storitev 
ali na letni ravni za 1,1 % več. Največji del celotne okoljske proizvodnje so 
ustvarile proizvodne dejavnosti, tj. skoraj 864 milijonov EUR ali 42,6 %.

Z vidika okoljskih domen je bil največji del vrednosti proizvedenih okoljskih 
izdelkov in storitev ustvarjen v okoljski domeni upravljanje energetskih virov    
(44,9 %). Sledili so ravnanje z odpadki (15,9 %), upravljanje odpadnih voda (12,5 %) 
ter varstvo zraka in klime (11,8 %).

Računi sektorja 
okoljskega blaga in 
storitev   

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

