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Podatki o plačah, njihovih razmerjih in realnem gibanju do marca 2011 

 
Tabelo sestavljajo evrski zneski povprečnih bruto plač in izračuni plačnih razmerij ter realnih 

indeksov gibanja bruto plač (predvsem v izbranih delih javnega sektorja), vse temelječe na podatkih 
Statističnega urada RS. 

 
 

(nova klasifikacija 
oz. primerljiva prejšnja področja, 
oddelki, skupine, razredi in 
nacionalni podrazredi) 
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Slovenija – povprečje 100,0 100,0 100,0 100,0   1.524 -- 0,2 987 + 0,1 
           

B  rudarstvo … 135,5 119,6 127,2   1.938 + 4,8 1.239 + 3,4 

C  predelovalne dejavnosti 83,3 86,1 87,5 90,3   1.377 -- 0,9 907 -- 0,2 

D  oskrba z elektriko, plinom in paro … 132,7 133,0 133,1   2.028 + 1,8 1.295 + 1,4 

F  gradbeništvo … 84,8 82,6 81,7   1.246 + 2,2 832 + 3,8 

J 60  radijska in TV dejavnost … 119,1 125,1 122,1   1.861 -- 1,0 1.182 -- 1,0 

K  finančne in zavarovaln. dejavnosti … 160,8 138,9 139,6   2.128 -- 1,6 1.304 -- 1,4 
           

M strokov., znanstv. in tehn. dejavnosti … 121,6 116,9 116,3   1.772 -- 1,9 1.109 -- 1,9 

72  znanstv. raziskovalna in razvoj. dej. 157,9 144,2 137,1 134,2   2.045 -- 0,4 1.267 -- 0,6 

72.1  raziskov. v naravosl. in tehnologiji 158,6 144,7 136,9 134,8   2.055 -- 0,1 1.270 -- 0,5 

72.11  raziskovanje v biotehnologiji 113,1 110,1 114,9 101,7   1.550 -- 4,4 991 -- 4,8 

72.19 razisk. v drugem narav. in tehnol. … 146,1 138,2 136,9   2.087 + 0,1 1.287 -- 0,2 

72.2  raziskov. v družbosl. in human. 154,9 142,1 137,7 131,6   2.005 -- 1,8 1.253 -- 1,1 
           

O 84 jav. uprava, obramba, soc. varn. 127,6 120,1 120,5 116,5   1.775 + 0,3 1.140 + 0,2 

84.1  državna uprava… … 126,0 126,8 122,8   1.871 -- 0,4 1.193 -- 0,4 

84.22  obramba … 120,7 110,4 104,9   1.599 + 1,2 1.040 + 0,9 

84.23  sodstvo 142,8 123,2 124,3 119,2   1.817 -- 0,9 1.151 -- 0,7 

84.24  javni red in varnost … 104,4 110,3 108,5   1.653 + 2,6 1.081 + 1,8 
           

P 85 izobraževanje 122,5 120,5 116,0 114,2   1.740 -- 1,1 1.122 -- 1,1 

85.1  predšolska vzgoja 94,3 93,4 89,2 86,7   1.322 -- 2,4 889 -- 2,2 

85.2  osnovne šole 118,1 120,5 115,7 114,1   1.739 -- 0,9 1.132 -- 0,9 

85.31  srednješolsko splošno izobraž. 131,8 130,7 125,4 123,9   1.888 -- 0,6 1.207 -- 0,8 

85.32  srednješol. poklicno in strok. iz. 128,8 132,6 127,4 126,4   1.927 -- 0,0 1.237 -- 0,2 

85.42  višješol. in visokošol. izobražev. 180,8 151,1 155,3 152,5   2.324 + 0,1 1.407 + 0,2 

85.421  višješolsko izobraževanje … 124,4 125,5 121,6   1.853 + 0,8 1.173 + 2,0 

85.422  visokošolsko izobraževanje … 151,7 156,0 153,2   2.335 + 0,1 1.413 + 0,1 

85.52  izobr. na področju kult. in umetn. 112,2 116,1 112,5 110,4   1.682 -- 1,4 1.078 -- 1,5 
           

Q  zdravstvo in socialno varstvo … 106,8 117,1 112,9   1.720 -- 2,3 1.095 -- 1,8 

86.1 bolnišnična zdravstvena dejavnost 133,1 117,0 133,8 128,3   1.956 -- 2,3 1.217 -- 1,6 

86.2  zunajbolnišn. zdravstv. dejavnost 136,6 118,0 129,5 126,3   1.925 -- 1,5 1.206 --1,2 

87  social. varstvo z nastanitvijo 92,3 79,0 80,6 78,1   1.190 -- 2,2 813 -- 1,8 

88  socialno varstvo brez nastan. … 89,2 95,9 92,8   1.414 -- 3,1 939 -- 2,4 
           

R  kultura, razvedrilo, rekreacija … 118,4 116,0 113,3   1.726 -- 1,6 1.106 --1,2 

90  kulturne in razvedrilne dejavnosti 123,5 102,8 112,8 110,9   1.689 -- 1,8 1.081 -- 1,5 

90.03  umetniško ustvarjanje 126,3 94,4 107,1 106,7   1.626 + 1,0 1.047 + 1,0 

90.04  obratov. objektov za kult. prired. 111,6 96,9 101,5 99,5   1.516 -- 1,0 987 -- 0,8 

91  knjižnice, arhivi, muzeji idr. 126,6 110,4 112,4 109,4   1.668 -- 1,0 1.087 -- 0,5 

91.01  knjižnice in arhivi 125,3 109,7 112,0 109,7   1.671 -- 1,5 1.089 -- 0,7 

91.011  knjižnice 124,3 109,7 110,8 108,2   1.649 -- 2,6 1.079 -- 1,8 

91.012  arhivi 131,7 110,1 118,5 117,7   1.794 + 4,4 1.144 + 5,4 

91.02  muzeji 126,7 111,2 117,3 112,2   1.710 -- 2,0 1.106 -- 1,6 

91.03  varstvo kulturne dediščine 142,0 113,7 111,1 108,0   1.646 + 0,0 1.071 + 0,0 

91.04  botanični in živalski vrtovi 112,3 108,1 104,0 102,6   1.563 + 3,7 1.039 + 2,8 
           

S 94.2  dejavnost sindikatov … 163,1 159,9 160,8   2.450 + 3,5 1.459 + 2,7 

94.92  dejavnost političnih organizacij … 131,7 121,1 116,3   1.773 -- 2,3 1.106 -- 3,1 
           

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   * Podatki o plačah so dostopni v elektronskih bazah podatkov Statističnega urada RS (SURS). Od podatkov o plačah 
za januar 2009 SURS te objavlja skladno z evropsko klasifikacijo, zaradi česar niso več mogoče popolnoma natančne 
prav vse starejše primerjave. Izbor podatkov, izračuni razmerij in realnih indeksov so moji. Nekatere starejše plačne 
primerjave je mogoče najti tudi na spletnih straneh Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije – SVIZ: 
www.sviz.si ter Konfederacije sindikatov javnega sektorja: www.konfederacija-sjs.si . 

 

http://www.sviz.si/
http://www.konfederacija-sjs.si/
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Iz svojih preteklih komentarjev o realnem (!) gibanju povprečnih plač v slovenski javni upravi in 
v javnih službah lahko ob primerjavi letošnjih marčnih plač z nekaj starejšimi zgolj ponovim ugotovitev: 
postopno nazadovanje plač večine pod-dejavnosti javnega sektorja v obdobju zadnjih treh vlad 
ter hkratno realno rast plač v večini proizvodnih dejavnosti in s tem tudi v državnem povprečju. 

Zgornja tabela v prvih štirih kolonah prikazuje, koliko so izbrane pod-dejavnosti od leta 2002 
do marca 2011 napredovale ali nazadovale glede na državno povprečje plač in s tem v razmerju do 
drugih pod-dejavnosti. V tem obdobju so spet primerjalno najbolj nazadovale plače v varstvu 
kulturne dediščine (kar za 34,0 odstotnih točk), v višjem in visokem šolstvu (za 28,3 odstotnih točk), v 
večini znanstveno raziskovalne in razvojne dejavnosti (v povprečju za 23,7 odstotnih točk) ter v 
sodstvu (23,6 odstotnih točk). 

V drugem delu tabele nam realni indeksi gibanja plač med marcem 2010 in 2011 spet kažejo 
realno nazadovanje v večini javnih služb. Trend nazadovanja je zelo podoben lanskemu celoletnemu. 
Za povprečnega javnega uslužbenca je slaba tolažba, da mediji iz meseca v mesec opozarjajo na 
primere ekscesno visokih izplačil posameznikom ali da vlada ugotavlja, da v posameznih pod-
dejavnostih narašča masa plač zaradi novega zaposlovanja. Za praktično kontrolo negativnih trendov 
povprečnih plač naj ponovim, da mi je ZPIZ izračunal, da je moja plača od 2003 do 2008 postopno 
realno padla za 13,7%, sam pa lahko izračunam, da je bila moja letošnja marčna plača realno še 1,3% 
nižja od plače za isti mesec leta 2009… 

Tako si pišem(o) bodočo pokojninsko povprečje. 16.12.2010 sem zapisal svoje „prepričanje, 
da smo šele na pragu resnih pogajanj o več podrobnostih pokojninske reforme“ in navedel par svojih 
predlogov zanjo. Po sprejemu zakona, naknadni presoji Državnega sveta in Ustavnega sodišča ter po 
takorekoč že izgubljenem referendumu se lahko popravim le v toliko, da je bil »prag resnih pogajanj« 
premaknjen najmanj za pol leta. Težko si je tudi predstavljati, da bi po vseh medsebojnih 
diskvalifikacijah pogajalci za – brez dvoma nujno – pokojninsko reformo še lahko ostali isti. 

Iz demagoške megle, v kateri si nasprotujeta upokojenska zveza in upokojenska stranka, kjer 
se mešajo ločnice med koalicijskimi in opozicijskimi strankami, kjer glavna kontrahenta – prvi minister 
in prvi sindikalni voditelj – delita članstvo v isti politični stranki, lahko prevzamem napotek prof.dr. 
Rastka Močnika v novi »Delavski enotnosti«: »Petega junija se je treba upreti tako zaradi vsebine 
reforme kakor tudi zaradi postopka. … Če se podaljša obdobje za izračun pokojnine, gredo pokojnine 
vsem navzdol.« Zelo verjetno tudi meni, čeprav je moja 27-letno plačno povprečje »samo« za 3,7% 
nižje od sedaj veljavnega 18-letnega. 

 
Janez Stergar, prof.zgod. 
SVIZ - Inštitut za narodnostna vprašanja 
3.6.2011 


