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TEKOČA GOSPODARSKA GIBANJA 
od 5. do 9. julija 2021 
 
 
Obsega blagovne menjave in proizvodnje predelovalnih dejavnosti sta maja še naprej precej presegala primerljive 
ravni izpred začetka epidemije. Junija so se izvozna pričakovanja zopet izboljšala, nadaljevanje ugodnih gibanj v 
izvoznem delu gospodarstva na prehodu v julij nakazujeta tudi obseg prometa tovornih vozil po slovenskih 
avtocestah in poraba elektrike. Promet tovornih vozil je bil medletno precej večji, nekoliko je presegal tudi obseg v 
istem obdobju leta 2019. Tudi poraba elektrike je bila ob nizki lanski osnovi medletno višja, zaostanek za primerljivim 
obdobjem leta 2019 pa je bil ob postopno večji aktivnosti v turizmu nekoliko manjši kot v prejšnjih tednih. 
 
 

Promet elektronsko cestninjenih vozil na slovenskih avtocestah, julij 2021  

 

Promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah je 
bil v prvem tednu julija medletno večji za 12 % in 
malenkost večji kot v primerljivem tednu leta 
2019. Obseg prometa tovornih vozil je bil primeren 
začetku dopustov, ko je promet na avtocestah 
zgoščen zaradi osebnih vozil1, ki predstavljajo 
omejitev za večjo pretočnost in večji obseg prevozov 
tovornih vozil. Velika medletna rast je še vedno 
predvsem posledica manjšega prometa v enakem 
obdobju lani po prvem valu epidemije. Pri domačih 
vozilih je bil v primerjavi z istim tednom leta 2019 
promet višji za 4 %, pri tujih pa nižji za 2 %, a je bil 
delež prevozov tujih vozil še vedno skoraj enak 
povprečnemu deležu v omenjenem predkriznem 
letu. 

 
1 Po podatkih DARS je bil tudi promet vozil, ki uporabljajo vinjeto, v začetku julija že povsem na ravni primerljivega tedna v predkriznem letu 2019. 
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Poraba elektrike, julij 2021  

 

Poraba elektrike je bila v tednu med 28. junijem 
in 2. julijem medletno višja za 6 %, za istim 
tednom leta 2019 pa je za 6 % zaostajala. Razlog 
za medletno višjo porabo je bila zlasti nizka lanska 
osnova. Zaostanek za primerljivim tednom leta 2019 
je bil nekoliko manjši kot v prejšnjih tednih, kar 
pripisujemo zlasti večji aktivnosti v turističnem delu 
gospodarstva zaradi začetka počitnic. Predvsem 
zaradi učinka osnove je bila poraba medletno višja 
tudi v večini naših najpomembnejših trgovinskih 
partneric (v Franciji za 1 %, v Italiji, Nemčiji in na 
Hrvaškem pa za okoli 6 %), v Avstriji pa je bila enaka. 
Glede na primerljivi teden leta 2019 so vse partnerice 
beležile nižjo porabo, Francija za 10 %, Italija za 5 %, 
Avstrija, Nemčija in Hrvaška pa za 2 %. 
 
 

 

Blagovna menjava, maj 2021  

 

Blagovna menjava se je maja nadalje znižala, a 
ostala višja kot lani. Realni izvoz in uvoz blaga v 
države EU že od konca lanskega leta dosegata 
primerljive ravni pred izbruhom epidemije, hkrati pa 
prihaja do vidnejših mesečnih nihanj, predvsem 
zaradi spreminjanja zajezitvenih ukrepov v Sloveniji 
in naših trgovinskih partnericah. V aprilu in maju je 
prišlo do prekinitve rasti izvoza blaga, kar je po naši 
oceni povezano z nižjim izvozom vozil, deloma pa 
tudi z upočasnitvijo rasti industrije v naših največjih 
trgovinskih partnericah (Nemčija, Italija, Francija). Ta 
je vplivala na prekinitev rasti menjave proizvodov za 
vmesno porabo. Manj ugodna gibanja uvoza pa tudi 
povezujemo z nekoliko nižjo aktivnostjo 
predelovalnih dejavnosti v Sloveniji. V prvih petih 
mesecih letos sicer ostaja medletna rast blagovne 
menjave visoka in je deloma povezana z zelo nizko 
aktivnostjo aprila in maja lani (učinek osnove). Obeti 
so še naprej ugodni in povezani s pričakovanim 
okrevanjem aktivnosti v naših glavnih trgovinskih 
partnericah. Junija so se izvozna pričakovanja zopet 
izboljšala, podjetja pa so bila glede prihodnjega 
tujega povpraševanja še naprej bolj optimistična kot 
pred pričetkom epidemije. 
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Obseg proizvodnje predelovalnih dejavnosti, maj 2021  

 

Proizvodnja predelovalnih dejavnosti je maja po 
nekajmesečni rasti malenkost upadla. K temu je 
največ prispevalo tekoče zmanjšanje obsega 
proizvodnje v visoko tehnološko zahtevnih panogah, 
do manjšega upada pa je prišlo tudi v srednje 
tehnološko zahtevnih panogah. Proizvodnja v nizko 
tehnološko zahtevnih panogah se je že šesti mesec 
zapored okrepila. Medletno je proizvodnja v 
predelovalnih dejavnostih zopet dosegla razmeroma 
visoko rast, povečanje glede na enako obdobje v letu 
2019 pa je bilo precej skromnejše. Visoko medletno 
rast so zabeležile srednje in nizko tehnološko 
zahtevne panoge, v visoko tehnološko zahtevnih 
panogah pa je prišlo do upada kljub dobremu 
medletnemu rezultatu v proizvodnji računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov. Medletno je visoko 
rast zabeležila večina večjih panog, vključno z 
avtomobilsko industrijo, ki še vedno precej zaostaja 
za obsegom proizvodnje v istem obdobju leta 2019. 

 
 

mailto:matic.slapsak@gov.si


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 1 2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6
Trgovinska bilanca1 14.06.2021 14.07.2021 mio EUR 252,5 153,8 170,1 167,6 : :
Tekoči račun1 14.06.2021 14.07.2021 mio EUR 304,8 167,5 339,3 338,0 : :

09.07.2021 09.08.2021 % (M/M-1)
4 7,9 0,2 1,2 1,5 -4,9 :

09.07.2021 09.08.2021 % (M/M-12) -2,2 2,6 17,1 53,1 28,0 :
09.07.2021 09.08.2021 % (M/M-1)

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

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

2021 m 1 2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-1) -2,2 -1,6 3,3 -0,7 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-12) 9,4 8,1 14,3 3,0 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-1) -3,6 0,8 2,8 -1,8 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-12) 3,7 3,9 12,8 2,0 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-1) -0,4 -4,9 4,1 1,0 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-12) 18,4 14,8 16,0 5,6 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-1) 2,5 -5,8 2,1 2,3 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-12) 22,9 18,1 18,3 6,2 : :

2021 m 1 2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6
16.06.2021 16.07.2021 % (M/M-1)

4 -0,8 0,4 0,3 0,3 : :
16.06.2021 16.07.2021 % (M/M-12) -1,5 -1,4 -0,5 1,0 : :
05.07.2021 04.08.2021 % (M/M-1)

4 -1,2 -1,7 -1,4 -2,0 -3,7 -3,2
05.07.2021 04.08.2021 % (M/M-12) 14,6 13,6 6,1 -10,6 -16,9 -20,5

Stopnja registrirane brezposelnosti 16.06.2021 16.07.2021 % 9,4 9,0 8,5 8,2 : :

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 1 2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6
21.06.2021 21.07.2021 % (M/M-1) 0,5 0,7 0,1 0,6 1,3 :
21.06.2021 21.07.2021 % (M/M-12) 1,3 1,7 2,6 3,0 4,6 :
09.07.2021 10.08.2021 % (M/M-1)

3 2,3 0,7 0,3 1,0 -0,5 :
09.07.2021 10.08.2021 % (M/M-12) -1,5 -2,2 16,6 39,6 29,3 :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-1)

3 1,8 -1,7 4,5 -3,4 : :
15.06.2021 15.07.2021 % (M/M-12) -4,6 -9,4 2,1 6,5 : :
29.06.2021 28.07.2021 % (M/M-1)

3 0,8 12,4 1,1 -2,0 : :
29.06.2021 28.07.2021 % (M/M-12) -11,8 -3,3 28,3 34,8 : :
30.06.2021 30.07.2021 % (M/M-1)

3 -4,5 11,6 -2,5 -2,4 : :
30.06.2021 30.07.2021 % (M/M-12) -15,8 -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 1 2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6
Kazalnik gospodarske klime5, desezonirano 24.06.2021 23.07.2021 %

3 -6,8 -3,0 -0,7 -0,4 5,8 8,0

2021 m 1 2021 m 2 2021 m 3 2021 m 4 2021 m 5 2021 m 6
EURIBOR, 3-mesečni % -0,5472 -0,5411 -0,5391 -0,5382 -0,5401 -0,5429
Donosnost dolgoročnih državnih obveznic % -0,1000 0,0400 0,0240 0,0600 0,2300 :
Menjalni tečaj USD za EUR USD 1,2171 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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