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Strukturna statistika plač, Slovenija, 2010 - začasni podatki  
29. september 2011, Prva objava  

Povprečna mesečna bruto plača žensk je v letu 2010 znašala 
96,5 % povprečne mesečne bruto plače moških, torej je bila 
od njihove v povprečju nižja za 55 EUR. 

Razlika v višini plače moških in plače žensk še vedno največja v zdravstvu in v socialnem varstvu  
Po začasnih podatkih strukturne statistike plač, ki temelji na obstoječih administrativnih virih, je v 
letu 2010 povprečna letna bruto plača moških, preračunana na mesec, znašala 1.574 EUR, povprečna 
letna bruto plača žensk, preračunana na mesec, pa 1.519 EUR. Poudariti je treba, da gre za povprečja 
in da do razlik prihaja tudi zaradi različne izobrazbene, starostne in poklicne strukture. Mediana, ki 
deli populacijo na dva enaka dela, je bila 1.257 EUR; to pomeni, da je polovica zaposlenih oseb imela 
povprečno mesečno bruto plačo nižjo od tega zneska.  
Razlika med bruto plačami moških in žensk v odstotkih je bila največja v dejavnosti zdravstvo in 
socialno varstvo, in sicer so imele ženske v teh dejavnostih v povprečju 28,8 % nižjo plačo kot v teh 
dejavnostih zaposleni moški. Nekoliko manj, za 27,6 %, so plače žensk zaostajale za plačami moških v 
finančnih in zavarovalniških dejavnostih.  
Povprečne plače moških in žensk so se najmanj razlikovale v dejavnosti oskrba z električno energijo, 
plinom in vodo, in sicer za 5,5 % ali 118 EUR v korist moških. Le za okoli 2 odstotni točki več so plače 
žensk zaostajale za plačami moških še v dejavnosti javna uprava in obramba, dejavnost obvezne 
socialne varnosti (za 7,4 % ali 141 EUR) in v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 7,5 % ali 118 
EUR).  
Bruto plače žensk višje od bruto plač moških v treh področjih dejavnosti  
Tudi v letu 2010 so bile bruto plače žensk v povprečju višje od bruto plač moških v dejavnosti 
gradbeništvo (za 22,9 %), v dejavnosti oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 
okolja (za 15,1 %) in v dejavnosti promet in skladiščenje (za 11,1 %).  
Nadpovprečne in hkrati najvišje bruto plače v osrednjeslovenski statistični regiji  

Povprečne bruto plače so bile tudi v letu 2010 najvišje v osrednjeslovenski statistični regiji; v tej regiji 
zaposlene osebe so imele v povprečju skoraj za 210 evrov višjo bruto plačo od povprečne v Sloveniji. 
Hkrati pa je bila ta statistična regija tudi edina, v kateri so bile povprečne bruto plače višje od 
slovenskega povprečja. Povprečne bruto plače v notranjsko-kraški statistični regiji pa so bile znova 
najnižje, in sicer so dosegle približno 85 % slovenske povprečne bruto plače in le 75 % povprečne 
bruto plače v osrednjeslovenski statistični regiji.  

Tabela 1: Povprečne mesečne bruto plače po glavnih poklicnih skupinah in spolu, Slovenija, 2010 

Glavna poklicna skupina Skupaj Moški Ženske Razmerje ž/m 

 EUR % 

Skupaj 1.549 1.574 1.519 96,5 

Zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji 2.778 2.817 2.694 95,6 

Strokovnjaki 2.426 2.624 2.287 87,2 

Tehniki in drugi strokovni sodelavci 1.696 1.799 1.613 89,7 

Uradniki 1.329 1.342 1.322 98,5 
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Poklici za storitve, prodajalci 1.081 1.233 980 79,5 

Kmetovalci, gozdarji, ribiči, lovci 1.066 1.117 951 85,1 

Poklici za neindustrijski način dela 1.138 1.160 907 78,2 

Upravljalci strojev in naprav, industrijski izdelovalci in 
sestavljalci 

1.117 1.175 937 79,7 

Poklici za preprosta dela 908 970 843 86,9 

Vojaški poklici 1.652 1.673 1.509 90,2 

Vir: SURS 

Tabela 2: Povprečne mesečne bruto plače po starostnih skupinah in spolu, Slovenija, 2010 

Starost Skupaj Moški Ženske Razmerje ž/m 

 EUR % 

Skupaj 1.549 1.574 1.519 96,5 

15-64 1.546 1.569 1.518 96,7 

15-24 979 986 958 97,2 

25-34 1.339 1.357 1.313 96,8 

35-44 1.580 1.634 1.521 93,1 

45-54 1.622 1.658 1.585 95,6 

55-64 1.963 1.916 2.061 107,6 

65+ 4.034 4.198 3.235 77,1 

Vir: SURS 

Metodološko opozorilo 

Podrobnejši končni podatki strukturne statistike plač v Sloveniji v letu 2010 bodo objavljeni v 
podatkovni bazi SI-STAT na spletnih straneh Statističnega urada RS predvidoma 27. septembra 2012. 

Priponke: 

 Povprečne mesečne bruto plače po področjih dejavnosti in spolu, Slovenija, 2010, začasni 
podatki, 29kB  

 Povprečne mesečne bruto plače po statističnih regijah dela in prebivališča in spolu, Slovenija, 
2010, začasni podatki, 20kB  

 Povprečne mesečne bruto plače po oddelkih dejavnosti, po stopnji šolske izobrazbe in spolu, 
Slovenija, 2010, začasni podatki, 93kB  

Avtor:  
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Povzetek: 

Podrobne končne podatke strukturne statistike plač za Slovenijo v letu 2009 objavljamo v 

podatkovni bazi SI-STAT. 

 

Povezava do celotne vsebine novice: 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=4215 
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