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Življenjske potrebščine

Pripravila: Analitika GZS

7,5 %  
so se zvišale cene 

masla.

Cene v letu 2017 višje za okoli 1,5 odstotka 

Cene življenjskih potrebščin so bile v prvih desetih 
mesecih višje za 1,4 %. Nad tem povprečjem so se 
gibale cene stanovanj, vode in energentov (+2,4 %), 
hrane, alkohola in tobaka (+2,1 %) ter prevoza (+2,0 
%). Indeks cen življenjskih potrebščin meri spre-
membe na ravni izdatkov domačega prebivalstva za 
nakupe doma in v tujini. Harmonizirani indeks cen 
pa meri spremembe cen glede na sestavo izdatkov 

domačih in tujih potrošnikov na ozemlju Slovenije. Po 
tem principu so cene nekoliko bolj porasle (+1,5 %), 
bolj tudi v segmentu stanovanja, vode in energentov 
(+2,7 %) kot tudi prevoza (+2,5 %). V segmentu hrane 
so se najbolj povišale cene masla (+7,5 %), sadja (+6 %) 
in zelenjave (+5,4 %), medtem ko so se olje in maščobe 
pocenile (-2,7 %). Cene tobaka so bile višje za 3,4 %. 

Cene sadja in zelenjave  
visoke vsaj do nove letine
Ali je rast začasna, ni mogoče predvideti. »Cene se spreminjajo 
vsakodnevno, možne so spremembe večkrat na dan.« Tako direktorica 
Geoprodukta Alma Ramčilović.
Sabina Dizdarević

Glavna dejavnika, ki vplivata na rast cen jabolk 
kot najpomembnejše sadne vrste v kontinentalni 
Evropi, sta po besedah Barbare Zagorc s Kmetijskega 
inštituta zelo slab letošnji pridelek v vseh najpo-
membnejših državah pridelovalkah, to so Poljska, 
Italija, Francija in Nemčija, kot tudi v Sloveniji: »Po 
prvih ocenah statistike smo v Sloveniji v intenzivnih 
nasadih pridelali za 60 odstotkov manj sadja (70 
odstotkov manj jabolk) v primerjavi z lanskim letom, 
ko je bila tudi zelo slaba letina, in le 30 odstotkov 
povprečnih količin sadja (20 odstotkov jabolk) v 
obdobju 2012–2016.« Drugi razlog pa so nizke zaloge v 
začetku sezone kljub ruskemu embargu na uvoz iz EU.

Podražitve tudi za končne potrošnike

Za zelenjadarice Zagorčeva nima zanesljivih podat-
kov, a po podatkih s terena je bila tudi letina zelenjave 
slabša od lanske. Zaradi visokih temperatur, kljub 
namakanju, in zaradi drugih vremenskih nevšečnosti. 

»Cene zelenjadnic pri pridelovalcih (t. i. odkupne 
cene) naj bi bile na letni ravni, po podatkih statistič-
nega urada, višje za okoli šest odstotkov, ta rast pa se 
bo vsaj delno zagotovo odrazila tudi v maloprodajnih 
cenah,« napoveduje Zagorčeva.

V Geaproduktu, največjem distributerju svežega 
sadja in zelenjave v Sloveniji, v 2018 pričakujejo nižje 
cene, »vendar je to samo ugibanje. Odvisno je najbolj 
od vremenskih razmer, na katere pa nimamo vpliva«, 
dodaja Alma Ramčilović.

Podražitve na(nih derivatov in 

nepredelane hrane

K rasti cen življenjskih potrebščin, ki se je letos sicer 
nekoliko okrepila, a ostaja zmerna in pod dolgo-
ročnim ciljem ECB, ki znaša dva odstotka, so zaradi 
gibanja cen na mednarodnih trgih največ prispevale 
višje cene na:nih derivatov in hrane, predvsem 
nepredelane, pojasnjujejo na Uradu za makroeko-
nomske analize in razvoj (Umar). 

»V zadnjih mesecih opažamo tudi nekoliko izrazi-
tejše nihanje cen poltrajnega blaga, predvsem obleke 
in obutve. Te se zaradi ukinitve regulacije razprodaj 
namreč gibljejo nekoliko drugače kot v preteklosti,« 
dodajajo.

Podobno je v letu 2018 pričakovati postopno 
krepitev inflacije, a bo ta ostala zmerna. »Rast bo 
predvsem posledica ugodnih gospodarskih razmer in 
s tem povezanim večjim trošenjem, rast cen energen-
tov in surovin pa bo po naših predvidevanjih zmerna,« 
še dodajajo na Umarju. gg

V letu 2018 je 
pričakovati 

postopno krepitev 
inflacije.

V Geaproduktu v 
2018 pričakujejo 

nižje cene svežega 
sadja in zelenjave. 
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