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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 19. do 23. julija 2021 
 
Promet tovornih vozil po slovenskih avtocestah je bil tudi sredi julija razmeroma visok in na primerljivi ravni kot v 
enakem obdobju leta 2019. Poraba elektrike pa se je ob postopno večji aktivnosti v turističnem delu gospodarstva 
ravni iz enakega obdobja 2019 precej približala. Julija se je vrednost kazalnika gospodarske klime nekoliko poslabšala, 
a ostala, predvsem zaradi sproščanja zajezitvenih ukrepov v preteklih mesecih, pri vseh kazalnikih precej višja kot v 
povprečju lani in približno na ravni iz leta 2019. Rast cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev se je 
predvsem zaradi višjih cen surovin tudi junija precej okrepila in bila najvišja v zadnjih desetih letih. Maja je bila rast 
povprečne plače ponovno razmeroma visoka, predvsem zaradi visoke rasti v javnem sektorju. 
 

Gospodarska klima, julij 2021  

 
 

Julija se je vrednost kazalnika gospodarske klime 
nekoliko poslabšala. Na mesečni ravni se je tokrat, 
po povečanju v prejšnjem mesecu kot posledica 
sproščanja ukrepov, zaupanje v trgovini in 
storitvenih dejavnostih znižalo na majsko raven, za 
malenkost se je znižalo tudi zaupanje v gradbeništvu, 
predelovalnih dejavnostih in med potrošniki. Potem 
ko se je zaupanje potrošnikov maja povišalo na raven 
lanskega marca, je zadnje tri mesece ostalo enako, 
predvsem potrošnike skrbi prihodnje gospodarsko 
stanje. Pri vseh kazalnikih pa je bilo zaradi majskega 
in junijskega postopnega sproščanja zajezitvenih 
ukrepov precej višje kot v povprečju lanskega leta in 
približno na ravni iz leta 2019.  
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Promet elektronsko cestninjenih vozil na slovenskih avtocestah, julij 2021  

 

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je 
bil v tretjem tednu julija medletno večji za 8 % in 
enak kot v primerljivem tednu leta 2019. Opazna 
medletna rast je še vedno predvsem posledica nizke 
osnove, to je manjšega prometa v enakem obdobju 
lani po prvem valu epidemije. Obseg prometa 
tovornih vozil je bil, podobno kot že prva dva tedna 
julija, tudi v tretjem tednu relativno visok1 in tolikšen 
kot v enakem tednu leta 2019 (z malenkost višjim 
deležem domačih vozil).  
 
 
 
 
 

Poraba elektrike, julij 2021  

 
 
 

Poraba elektrike je bila v tednu med 12. in 16. 
julijem medletno višja za 4 %, za primerljivim 
tednom leta 2019 pa je zaostajala za 2 %. Razlog 
za medletno višjo porabo je bila zlasti nizka lanska 
osnova, zaostanek za primerljivim tednom leta 2019 
pa se je še zmanjšal, kar pripisujemo zlasti postopno 
večji aktivnosti v turističnem delu gospodarstva. 
Predvsem zaradi učinka osnove je bila poraba 
medletno višja tudi v večini naših najpomembnejših 
trgovinskih partneric (v Avstriji za 2 %, v Nemčiji za 
4 %, v Italiji in na Hrvaškem pa za okoli 9 %), v Franciji 
pa je bila enaka. Tudi glede na primerljivi teden leta 
2019 je večina naših partneric beležila enako 
(Nemčija) ali višjo porabo (Avstrija in Italija za 2 %, 
Hrvaška za 6 %), z izjemo Francije (-6 %). 
 

                                                                      
1 Z 21,3 mio prevoženih kilometrov sicer ni dosegel rekordno visokih vrednosti, ki presegajo 22 mio, saj je promet poleti zelo gost tudi zaradi 
povečanega števila avtomobilov. 
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Cene industrijskih proizvodov domačih proizvajalcev, maj 2021  

 
 

Medletna rast cen industrijskih proizvodov 
slovenskih proizvajalcev se je tudi junija precej 
okrepila in bila s 4,8 % najvišja v zadnjih desetih 
letih. Še naprej medletno hitreje naraščajo cene na 
domačem trgu (5,1 %), le nekoliko nižja pa je rast na 
tujih trgih (4,6 %). Ta se je v primerjavi z majem skoraj 
podvojila in je bila v veliki meri posledica okrepljene 
rasti cen proizvodov slovenskih proizvajalcev na trgih 
evrskega območja, rast cen na trgih izven evrskega 
območja pa je bila zmerna. Okrevanje gospodarske 
aktivnosti poganja rasti cen proizvodov v skupini 
surovin (7 %), ki tako še naprej največ prispevajo k 
skupni rasti, krepi pa se tudi rast cen proizvodov za 
investicije (6 %). Junija se je na medletni ravni 
okrepila tudi rast cen proizvodov za široko porabo, 
tako na domačih kot na tujih trgih, in je bila z 1,1 % 
na najvišji ravni po aprilu lani. 

Plače, maj 2021  

 

Po zmerni rasti aprila, je bila medletna rast 
povprečne plače maja ponovno razmeroma 
visoka (6,1 %), predvsem v javnem sektorju. Tu je 
dosegla 13,4 %, kljub že visoki lanski osnovi 
(izplačevanje dodatka za nevarnost in posebne 
obremenitve ter dodatka za delo v rizičnih razmerah 
po kolektivni pogodbi), na kar je vplival visok obseg 
dodatkov maja in tudi delovna uspešnost, ki se je po 
večletni zamrznitvi ponovno začela izplačevati sredi 
lanskega leta. V zasebnem sektorju je bila povprečna 
plača maja medletno višja za 2,4 %. Razmeroma nizka 
medletna rast je povezana z visoko ravnjo v enakem 
mesecu lani (učinek osnove) zaradi izplačevanja 
kriznih dodatkov in metodologije izračuna plač. 
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Tabela: izbrani makroekonomski kazalci za Slovenijo 

Za bralnike zaslona dostopna oblika tabel se nahaja na spletni strani UMAR, med prilogami ob aktualnih grafih tedna 
(Aktualni podatki v Sloveniji). 
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Zadnja Naslednja 2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-1)3 1,3 -5,6 -9,9 12,6 -0,6 1,4
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-4) 2,0 -2,3 -12,9 -2,4 -4,5 1,6
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-1)3 -0,2 -6,3 -11,5 18,9 -14,3 12,1
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-4) 2,2 -6,4 -17,3 -0,6 -14,5 0,4
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-1)3 -0,9 4,7 -4,4 1,9 0,6 0,2
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-4) -0,3 4,1 -1,1 1,3 2,8 -1,7
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-1)3 -9,8 -0,1 -6,2 -0,7 14,3 -0,8
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-4) -1,3 -2,4 -10,1 -17,4 8,2 6,4
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-1)3 -0,2 -1,0 -21,4 15,5 8,0 3,0
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-4) 1,1 -0,8 -23,4 -9,5 -0,4 0,8
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-1)3 -2,6 -0,4 -21,4 13,5 7,7 5,0
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-4) -0,3 -1,9 -24,0 -12,5 -2,0 0,5

2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6 2021 m 7
Trgovinska bilanca1 14.07.2021 13.08.2021 mio EUR 144,5 166,5 155,2 36,7 : :
Tekoči račun1 14.07.2021 13.08.2021 mio EUR 166,3 344,2 323,8 142,8 : :

09.07.2021 09.08.2021 % (M/M-1)4 0,2 1,2 1,5 -4,9 : :
09.07.2021 09.08.2021 % (M/M-12) 2,6 17,1 53,1 28,0 : :
09.07.2021 09.08.2021 % (M/M-1)4 2,8 4,3 4,1 -1,4 : :
09.07.2021 09.08.2021 % (M/M-12) -1,3 17,8 59,4 39,5 : :

2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6 2021 m 7
30.06.2021 30.07.2021 % (M/M-1) 0,3 0,3 1,0 0,9 0,6 :
30.06.2021 30.07.2021 % (M/M-12) -1,0 0,1 2,1 2,1 1,4 :

2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6 2021 m 7
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-1) -1,6 3,3 -0,7 0,7 : :
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-12) 8,1 14,3 3,0 6,1 : :
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-1) 0,8 2,8 -1,8 2,1 : :
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-12) 3,9 12,8 2,0 2,4 : :
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-1) -4,9 4,1 1,0 5,1 : :
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-12) 14,8 16,0 5,6 13,4 : :
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-1) -5,8 2,1 2,3 7,8 : :
22.07.2021 23.08.2021 % (M/M-12) 18,1 18,3 6,2 16,8 : :

2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6 2021 m 7
16.07.2021 17.08.2021 % (M/M-1)4 0,5 0,4 0,3 0,4 : :
16.07.2021 17.08.2021 % (M/M-12) -1,4 -0,5 1,0 1,6 : :
05.07.2021 04.08.2021 % (M/M-1)4 -1,7 -1,4 -2,0 -3,7 -3,2 :
05.07.2021 04.08.2021 % (M/M-12) 13,6 6,1 -10,6 -16,9 -20,5 :

Stopnja registrirane brezposelnosti 16.07.2021 17.08.2021 % 9,0 8,5 8,2 7,7 : :

2019 Q4 2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-1)5 0,3 0,9 -2,1 0,7 0,9 -5,1
31.05.2021 31.08.2021 % (Q/Q-4) -0,4 0,4 -2,3 -0,3 0,4 -5,5

Stopnja anketne brezposelnosti, ADS 31.05.2021 31.08.2021 % 4,0 4,6 5,2 5,1 5,1 5,6

2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6 2021 m 7
21.07.2021 20.08.2021 % (M/M-1) 0,7 0,1 0,6 1,3 1,4 :
21.07.2021 20.08.2021 % (M/M-12) 1,7 2,6 3,0 4,6 5,1 :
09.07.2021 10.08.2021 % (M/M-1)3 0,7 0,3 1,0 -0,5 : :
09.07.2021 10.08.2021 % (M/M-12) -2,2 16,6 39,6 29,3 : :
15.07.2021 13.08.2021 % (M/M-1)3 -1,9 4,3 -3,3 -7,5 : :
15.07.2021 13.08.2021 % (M/M-12) -9,4 2,1 6,6 -2,6 : :
29.06.2021 28.07.2021 % (M/M-1)3 12,4 1,1 -2,0 : : :
29.06.2021 28.07.2021 % (M/M-12) -3,3 28,3 34,8 : : :
30.06.2021 30.07.2021 % (M/M-1)3 11,6 -2,5 -2,4 : : :
30.06.2021 30.07.2021 % (M/M-12) -7,1 13,7 28,4 : : :

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Primanjkljaj/presežek sektorja država (ESA 2010) 31.03.2021 30.09.2021 % BDP -2,8 -1,9 -0,1 0,7 0,4 -8,4
Konsolidirani bruto dolg države (ESA 2010) 31.03.2021 30.09.2021 % BDP 82,6 78,5 74,1 70,3 65,6 80,8

2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6 2021 m 7
Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 23.07.2021 25.08.2021 %3 -3,1 -0,8 -0,5 5,8 7,9 5,7

2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6 2021 m 7
EURIBOR, 3-mesečni % -0,5411 -0,5391 -0,5382 -0,5401 -0,5429 :
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % 0,0400 0,0240 0,0600 0,2300 0,1455 :
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,2098 1,1899 1,1979 1,2146 1,2047 :

* Izračun UMAR. 

Delovno aktivni

Registrirane brezposelne osebe

Uvoz blaga, realno2

- zasebni sektor

Izvoz proizvodov in storitev, realno

Inflacija (CPI)

Izvoz blaga, realno2

Uvoz proizvodov in storitev, realno

Bruto plača na zaposlenega, nominalno

- javni sektor

Za primerjavo z EU in EMU gl.: http://ec.europa.eu/eurostat/web/euro-indicators/peeis

Opombe: 1Plačilnobilančna statistika BS. 2Zunanjetrgovinska statistika SURS. 3Desezonirano - SURS. 4Desezonirano - UMAR. 5Razlika med pozitivnimi in negativnimi odgovori, v %.

Vir podatkov: SURS, BS, ECB, EUROSTAT, EURIBOR.org, preračuni UMAR. 

začetek meseca

začetek meseca*
začetek meseca

Prihodek v trgovini, realno

Cene industrijskih proizvodov, domači trg

Zaposlenost, ADS

Prihodek v tržnih storitvah, realno

Gradbeništvo, realna vrednost opravljenih del

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti, realno

Referenčno obdobje

BDP, realno

Potrošnja države, realno

Zasebna potrošnja, realno

Enota
Datum objave

Bruto investicije, realno

- od tega sektor država
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