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Prihodek od prodaje 
storitev za 8,4 % višji 

(I-XI 2017/I-IX 2016)
Najbolj raste prihodek  

drugih raznovrstnih  
poslovnih dejavnosti 
 (14,2 %) – predvsem 

pisarniških storitvenih 
dejavnostih ter v prometu in 

skladiščenju (nad 10 %).

Število prenočitev višje 
za 8,2 % 

(XI 2017/XI 2016)
Najbolj se je povečalo število 

prenočitev turistov iz Nemčije 
in Hrvaške (+ 20 % več) ter 

Italije (+ 19 % več).

Vrednost kazalnika 
gospodarska klima:  

+ 6,2 o.t.
(jan. 18/jan. 17).

Na izboljšanje gospodarske 
klime so najbolj vplivali  

predelovalne dejavnosti (+2 
o.t.), gradbeništvo (+1,2 o.t.) ter 

potrošniki. 

16,9 % več 
opravljenih 

gradbenih del 
(I-XI 17/I-XI 16)

Vrednost gradbenih del 
zvišujejo predvsem dela na 

stanovanjskih stavbah (+52 %). 
Nove pogodbe pa nakazujejo 

višjo rast gradbenih inženirskih 
objektov. 

Za 3,6 % več 
zaposlenih 

(XI 17/XI 16)
Narašča tako število zaposlenih 
pri pravnih osebah  (+3,5 %) kot 
s. p. (2,3 %). Zaposlenih med 55 

ali več let starimi osebami  je 
bilo novembra lani kar 45 % več 

kot nov. 2007.

2,5-odstotna rast 
neto plače 
(I-XI 17/XI 16)

Dinamika medletnih rasti plač 
se je zvišala bolj ( 4,1 %) kot 

so plače porasle kumulativno. 
Najbolj so porasle v javni upravi 

in obrambi ter v strokovnih, 
znanstvenih dejavnostih. 

Prihodi tujih turistov 
za 15,4 % višje 

(XI 2017/XI 2016)
V letu dni je bilo za 9,4 % več 

prihodov turistov. Promet 
potnikov na Letališču Jožeta 
Pučnika Ljubljana je bil v letu 

dni za 23 % večji.

Blizu 10 % rast 
proizvodnje 

(XI 17/XI 16)
V srednje visoko tehnološko 

zahtevnih proizvodih je 
proizvodnja v letu dni najbolj 

porasla (19 %). K temu 
so prispevale predvsem 
predelovalne dejavnosti 

(10,9 %).

Blizu 15-odstotna rast 
trgovinske menjave

 (XI 17/XI 16)
Rast izvoza je bila proti koncu 

leta še intenzivnejša (16,2 
%), predvsem v države EU. 

Višja potrošnja ter večji izvoz 
spodbujata rast uvoza (14,8 %). 

Inflacija za 
1,4 % višja

 (2017/2016)
Cene življenjskih potrebščin 
se zvišujejo predvsem zaradi 

zunanjih dejavnikov (dvig 
cene na7e) in hrane. Inflacija 

v Sloveniji je že presegla 
povprečno v evroobmočju.
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Nujno vključevanje  
v delo starejših in mladih
Do leta 2060 naj bi se izdatki za staranje povečali na 31,5 odstotka BDP.
Darja Močnik, Analitika GZS

Daljša življenjska doba in manj rojstev (čeprav je 
število rojstev v letih 2006-2012 bolj poraslo) se odra-
žata v čedalje večjem deležu starejšega prebivalstva. 
Število slovenskih državljanov še naprej upada. 

1. oktobra lani jih je bilo 6.855 oz. za 0,4 odstotka 
manj kot 1. oktobra 2016. Vse več pa je tujih drža-
vljanov, 6.866 oseb oz. za 6 odstotkov več. Le-ti so 
predstavljali 5,8 odstotka vseh prebivalcev Slovenije. 
Vse večji delež starejšega prebivalstva in daljša 
pričakovana življenjska doba povzročata družbene 
spremembe in velike pritiske na javne finance, pred-
vsem pokojninsko blagajno. Projekcije za Slovenije 
kažejo, da bi se lahko do leta 2060 izdatki za staranje 

v Sloveniji povečali na 31,5 odstotka v deležu BDP 
(danes predstavljajo četrtino BDP-ja). Sicer pa se v 
zadnjih nekaj letih zaradi vpliva študentskega dela 
nekoliko popravlja razmerje med uživalci pokojnin in 
zavarovanci (v prvem polletju 2017 je znašalo 1,47), 
vendar pa se ravno zaradi staranja prebivalstva to 
razmerje dolgoročno poslabšuje. Stopnja delovne 
aktivnosti se je v lanskem letu začela dvigovati in 
je bila v 3. četrtletju 2017 55,4-odstotna (za 2,9 o.t. 
višja kot pred enim letom ter za 3 o.t. višja kot pred 4 
leti). gg

V trgovini na drobno 
je kazalnik zaupanja 
najvišji (na mesečni 

ravni +12 o.t., na 
medletni +20 o.t.)

Tovorna vozila, ki 
so bila registrirana 

v Sloveniji, so 
prepeljala za 15 % 

več blaga (3. čet. 
2017/3. čet. 2016)

Vir: Statistični urad RS

Zaupanje v industriji vse višje 

jan. 2007 nov. 2017

20

0

-20

-40

*kazalnik zaupanja v industriji

Vir: Statistični urad RS

Krepitev rasti prihodka  
storitvenih dejavnosti

jan. 2010 okt. 2017
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