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povprečna bruto plača

povprečna neto plača
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delovno aktivnih iz Zasavske 
regije dela v drugi regiji

delovno aktivnih 
iz Osrednjeslovenske regije 
dela v drugi regiji

50,3 %

8,9 %

prihodka je povprečno ustvarilo 
slovensko podjetje na osebo, ki dela 

113.800 €
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Koliko je že povprečno vredno 
delo v Sloveniji? Že nekaj časa 
je plačano z dobrimi tisoč evri, 
povprečna neto plača je februarja 
znašala 1034 evrov, so izračunali 
na državnem statističnem uradu 
(Surs). A to je zgolj matematično 
povprečje: približno dve tretjini 
od 915.000 delovno aktivnih 
prebivalcev Slovenije je prejelo 
nižjo plačo od omenjenega 
števila, tretjina pa višjo. Ob tem 
je bilo več kot 20.000 takšnih, ki 
so prejeli zajamčeno minimalno 
plačo, ki se je v začetku leta 
zvišala s 604 na 613 evrov neto.

Slovenija ob tem glede na 
porazdelitev dohodka ostaja ena 
najbolj egalitarnih članic Unije, 
merjeno z Ginijevim količnikom, 
so v EU bolj od nas dohodkovno 
enakopravni le Slovaki, še kažejo 
podatki Sursa, kjer so ta teden 
razgrnili tudi podatke o razlikah 
med (bruto) plačami moških in 
žensk pri nas. Podatki kažejo 
največje razlike v prid moškim 
v finančni industriji, zdravstvu, 
rudarstvu, izobraževanju itd., 
med 19 dejavnostmi pa so ženske 
v le treh povprečno bolje plačane 
od moških kolegov: gradbeništvu, 
prometu in komunalnih 
dejavnostih.  
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2016 2017
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Vir: Surs

Prebivalci Slovenije
po delovni aktivnosti

Delovni čas, potreben za nakup enote dobrine
v minutah

Se bo zaposlovanje v vašem podjetju povečalo ali zmanjšalo?

Črni kruh, kilogram

Povprečna mesečna plača
v evrih

Razlika med plačami žensk in moških
po dejavnostih, v evrih

Zaposleni in brezposelni

915.000
delovno aktivni
▸ 53,7 % moških
▸ 46,3 % žensk

2.064.000
prebivalcev

1034 €
povprečna 
neto plača 
februarja

307.000
mlajši od 15 let

763.000
neaktivni

80.000
brezposelni

Mleko, neposneto, liter Beli sladkor, kilogram

Mleta kava, kilogram Pralni stroj Dnevni časopis

Delovni migranti 

Prihodek na zaposlenega

finančne in zavarovalniške 
dejavnosti 
zdravstvo
in socialno varstvo

rudarstvo

izobraževanje

informacijske in 
komunikacijske dejavnosti 
druge
dejavnosti
trgovina, vzdrževanje in 
popravila motornih vozil 
predelovalne
dejavnosti 
preskrba z električno 
energijo, plinom in paro
kmetijstvo in lov,
gozdarstvo, ribištvo
strokovne, znanstvene in 
tehnične dejavnosti
druge raznovrstne poslovne 
dejavnosti
kulturne, razvedrilne in 
rekreacijske dejavnosti 

gostinstvo

dejavnost javne uprave in 
obrambe, socialne varnosti
poslovanje
z nepremičninami

gradbeništvo
 promet

in skladiščenje
preskrba z vodo, ravnanje 

z odplakami in odpadki


