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V decembru letna inflacija 0,7-odstotna, na mesečni ravni ponovno deflacija (–0,9-odstotna). 

 
Video izjava: http://www.stat.si/videoizjave.asp  

Skupna rast cen letos skromna, tj. 0,7odstotna  
 
Nizka skupna rast cen je bila predvsem posledica decembrskih popustov v skupini obleka in 
obutev ter nižjih cen zdravstvenega zavarovanja. Tako se je ob koncu leta 2013 letna inflacija 
ustavila pri 0,7 % (leto pred tem je bila 2,7-odstotna), povprečna letna pa pri 1,8 % (leto pred 
tem je bila 2,6-odstotna).  
 
Blago se je v enem letu v povprečju podražilo za 0,7 %, storitve pa za 0,6 %. Med blagom se je 
blago dnevne porabe podražilo za 2,2 %, medtem ko so se cene poltrajnega in trajnega blaga 
znižale (za 2,4 % oz. 2,3 %).  
 
Najvišjo letno rast cen smo v letu 2013 zabeležili v skupini stanovanje (za 5,2 %). Sledile so 
skupine alkoholne pijače in tobak (za 3,0 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 2,2 %), 
gostinske in nastanitvene storitve (za 1,4 %) ter zdravje (za 0,2 %). V letu 2013 so se izraziteje 
pocenili izdelki in storitve v skupinah raznovrstno blago in storitve (za 3,2 %), obleka in obutev 
(za 2,9 %), komunikacije (za 1,5 %), stanovanjska oprema (za 0,9 %), prevoz (za 0,3 %) ter 
rekreacija in kultura (za 0,1 %). Cene izdelkov in storitev v skupini izobraževanje so v zadnjem 
letu v povprečju ostale nespremenjene.  
 
K skupni rasti cen so letos največ, 0,69 odstotne točke, prispevale višje cene v skupini 
stanovanje. V tej skupini so se najbolj podražili električna energija (za 12,6 %), komunalne in 
druge storitve (za 7,7 %) ter trda goriva (za 5,2 %), najopazneje pa se je pocenila daljinska 
energija (za 2,3 %). Višje cene hrane in brezalkoholnih pijač  so k inflaciji prispevale 0,37 o. t. 
Cene so bile v tej skupini v povprečju višje za 2,2 %; izstopale so višje cene zelenjave (za 5,0 
%), mleka, mlečnih izdelkov in jajc (za 4,3 %) ter mesa (za 2,4 %). Cenejše kot pred letom dni 
je bilo le sadje (za 1,5 %). K inflaciji so dodatne 0,17 o. t. prispevale še višje cene alkoholnih 
pijač in tobaka; tobak je bil dražji za 3,0 %, alkoholne pijače pa za 2,8 %.  
 
Med podražitvami na letni ravni so izstopale še višje cene finančnih storitev (za 7,5 %), 
letalskega potniškega prevoza (za 6,1 %), vzdrževanja in popravila vozil (za 5,4 %), cestnega 
potniškega prevoza (za 5,1 %) in časopisov (za 4,3 %).  
 
Skupno rast cen pa so v letu 2013 najbolj, tj. za 0,24 o. t., znižale nižje cene v skupini 
raznovrstno blago in storitve, v kateri se je zdravstveno zavarovanje pocenilo za 24,0 %; nižje 
cene oblek in obutve (za 2,9 %) so inflacijo znižale za dodatne 0,22 o. t.  
 
Opazneje so se letos pocenili še rabljeni osebni avtomobili (za 8,0 %), telefonski in drugi aparati 
(za 7,0 %) ter avdio-video in hi-fi oprema (za 5,9 %).  
 
 
Zadnji mesec v letu številne pocenitve  
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Decembra je bila mesečna inflacija najnižja v tem letu (–0,9-odstotna). Mesečno rast cen so 
najbolj (za 0,5 o. t.) znižale nižje cene v skupini obleka in obutev, kjer so bile zaradi 
decembrskih popustov tkanine cenejše za 8,7 %, oblačila za 7,0 % in obutev za 4,0 %. Nižje cene 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so mesečno inflacijo znižale za 0,3 o. t., po 0,1 o. t. pa 
so k znižanju inflacije prispevale še nižje cene telefonskih in internetnih storitev (za 1,5 %), novih 
osebnih avtomobilov (za 1,8 %), sadja (za 4,1 %) ter opreme za šport (za 12,6 %).  
 
Na drugi strani so skupno rast cen po 0,1 odstotne točke zvišali dražji naftni derivati, zelenjava 
ter ostale decembrske podražitve.  
 
 
Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin  
 
Letna rast cen, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila v 
decembru 0,9-odstotna (lani 3,1-odstotna), povprečna 12-mesečna rast cen pa 1,9-odstotna (lani 
2,8-odstotna). Mesečna rast cen je bila –0,5-odstotna.  
 
V enem letu so se cene storitev zvišale za 1,3 %, cene blaga pa za 0,7 %. Med blagom so bile 
cene blaga dnevne porabe višje za 1,8 %, medtem ko so se cene trajnega in poltrajnega blaga 
znižale za 2,2 % oz. 1,8 %.  
 
V letu 2013 so se cene najizraziteje zvišale v skupini stanovanje (za 5,2 %). Sledile so skupine 
alkoholne pijače in tobak (za 3,1 %), hrana in brezalkoholne pijače (za 2,1 %) ter gostinske in 
nastanitvene storitve (za 1,3 %). Najizrazitejše znižanje cen pa smo zabeležili v skupini obleka in 
obutev (za 2,5 %).  
 
Tudi na mesečni ravni so se najizraziteje znižale cene v skupini obleka in obutev (za 5,7 %). 
Sledile so cene v skupini raznovrstno blago in storitve (za 1,8 %) ter komunikacije (za 1,4 %). V 
primerjavi z novembrom 2013 so se najbolj podražili izdelki in storitve v skupinah stanovanje in 
izobraževanje (v vsaki za 0,4 %).  
 
 
Letna stopnja inflacije v državah članicah EMU, merjena s harmoniziranim indeksom cen 
življenjskih potrebščin, je bila novembra 2013 v povprečju 0,9-odstotna (v oktobru 0,7-odstotna), 
v državah članicah EU pa 1,0-odstotna (v oktobru 0,9-odstotna); najnižja je bila v Grčiji (–2,9-
odstotna), najvišja pa v Estoniji (2,1-odstotna); v Sloveniji je bila 1,2-odstotna.  

Tabela 1: Indeksi cen življenjskih potrebščin, Slovenija, december 2013 
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0 ICŽP—skupaj 100,7 99,1 101,8 101,8 122,13

1 Hrana in brezalkoholne pijače 102,2 100,3 103,6 103,6 138,16

2 Alkoholne pijače in tobak 103,0 99,8 107,0 107,0 159,21

3 Obleka in obutev 97,1 93,8 100,2 100,2 105,08

4 Stanovanje 105,2 100,3 103,1 103,1 148,45

5 Stanovanjska oprema 99,1 99,8 98,8 98,8 122,70

6 Zdravje 100,2 99,9 99,5 99,5 110,70

7 Prevoz 99,7 100,1 100,3 100,3 104,52

8 Komunikacije 98,5 98,6 98,8 98,8 94,08

9 Rekreacija in kultura 99,9 99,2 100,1 100,1 111,45

10 Izobraževanje 100,0 100,2 102,6 102,6 124,46

11 Gostinske in nastanitvene storitve 101,4 99,9 106,5 106,5 129,73

12 Raznovrstno blago in storitve 96,8 95,7 101,3 101,3 120,76

Blago 100,7 99,3 101,5 101,5 122,89

Storitve 100,6 98,9 102,3 102,3 120,31



Metodološko opozorilo 
Novosti in metodološke spremembe v 2014 
Z januarjem 2014 bodo pri indeksih cen izvedene nekatere metodološke spremembe: 

Tabela 2: Harmonizirani indeksi cen življenjskih potrebščin v stopnjah rasti, Slovenija, december 2013

1) Indeksi. 
Vir: SURS 
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Ø 05

0 HICŽP—skupaj 0,9 0,5 1,9 1,9 123,62

1 Hrana in brezalkoholne pijače 2,1 0,3 4,0 4,0 136,88

2 Alkoholne pijače in tobak 3,1 0,2 7,6 7,6 161,90

3 Obleka in obutev 2,5 5,7 0,1 0,1 102,87

4 Stanovanje 5,2 0,4 3,2 3,2 151,58

5 Stanovanjska oprema 0,8 0,1 1,0 1,0 119,35

6 Zdravje 0,1 0,0 0,6 0,6 111,14

7 Prevoz 0,0 0,2 0,7 0,7 110,11

8 Komunikacije 1,7 1,4 1,4 1,4 93,33

9 Rekreacija in kultura 0,4 0,8 0,2 0,2 107,62

10 Izobraževanje 0,1 0,4 2,1 2,1 122,14

11 Gostinske in nastanitvene storitve 1,3 0,1 3,7 3,7 132,86

12 Raznovrstno blago in storitve 0,2 1,8 1,5 1,5 124,98

Blago 0,7 0,5 1,7 1,7 123,63

Storitve 1,3 0,6 2,2 2,2 123,47

Grafikon 1: Mesečne in letne stopnje rasti cen življenjskih potrebščin, Slovenija  

Vir: SURS 



sprememba uteži, osvežitev seznama proizvodov in storitev ter prodajnih mest, na katerih se 
spremljajo cene. 

Avtor: Tatjana Brvar  
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