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Marčna povprečna bruto plača je znašala 285 690 SIT 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo pri pravnih osebah v Sloveniji je za marec 2006 
znašala 285 690 SIT, kar je nominalno za 3,0 % in realno za 2,2 % več kot za predhodni mesec. 
Povprečna mesečna neto plača je znašala 181 982 SIT. 
 
Najvišja mesečna bruto plača je bila v storitvenih dejavnostih 
V kmetijskih dejavnostih je bila povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo za marec 2006 od 
februarske višja za 4,6 odstotka, tako da je znašala 232 932 SIT, v nekmetijskih dejavnostih (razen 
storitvenih) je bila višja za 5,4 odstotka, in je znašala 254 527 SIT, v storitvenih dejavnostih pa je bila 
povprečna mesečna bruto plača od predhodne višja za 1,7 %, in je znašala 306 846 SIT. 
 
Zaposlene osebe v dejavnosti zračni promet imajo najvišjo bruto plačo: 653 661 SIT 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo za marec 2006 se je v primerjavi s februarsko 
povečala v 49 oddelkih dejavnosti, izmed teh najbolj v oddelku dejavnosti proizvodnja kemikalij, kemičnih 
izdelkov, umetnih vlaken (za 23,0 %), v ostalih 5 pa je povprečna mesečna bruto plača padla, in sicer 
najbolj v oddelku dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 1,8 %). Za tri dejavnosti podatki zaradi 
zaupnosti niso objavljeni. 
Največjo povprečno mesečno bruto plačo za marec 2006 so imeli v oddelku dejavnosti zračni promet, in 
sicer 653 661 SIT (za 7,7 % več kot za predhodni mesec), najmanjšo, ki je znašala 152 349 SIT, pa v 
oddelku dejavnosti proizvodnja oblačil; strojenje, dodelava krzna, kar je glede na predhodni mesec za 0,9 % 
več. 
 
Najnižja bruto plača je v pomurski statistični regiji 
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo za marec 2006 se je v primerjavi s februarsko 
zvišala v vseh statističnih regijah. Največjo povprečno mesečno bruto plačo na zaposleno osebo so imeli 
v osrednjeslovenski regiji (325 119 SIT), kar je za 3,0 % več kot za predhodni mesec, najmanjšo pa v 
pomurski statistični regiji (234 320 SIT, kar je za 1,4 % več kot za predhodni mesec). 
Marca 2006 bila največja povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo izplačana v upravni enoti 
Ljubljana, in sicer 340 791, kar je za 3,0 več kot za predhodni mesec, najmanjša pa v upravni enoti 
Metlika, in sicer 212 740 SIT (glede na predhodni mesec za 0,1 % manj). 
Povprečna mesečna bruto plača za marec 2006 se je v primerjavi s februarsko povečala v 162 občinah, v 
šestih se ni spremenila, v 25 občinah pa je bila v primerjavi s plačo za pretekli mesec nižja. Najbolj se je 
povečala v občini Kidričevo (za 36,8 % in je tako znašala 268 333 SIT), najbolj zmanjšala pa v občini 
Turnišče (za 22,4 %, in je znašala 193 038 SIT). Marca 2006 je bila največja povprečna mesečna bruto 
plača izplačana v občini Cerklje na Gorenjskem, in sicer 397 420 SIT, najmanjša pa v občini Gornji 
Petrovci (165 509 SIT). 
 
V povprečju je bila ura dela plačana s 1 724 SIT bruto 
V Sloveniji je bilo marca 2006 povprečno 176 plačanih ur, kar je za 9,3 % več kot v predhodnem mescu. 
Največ so jih imeli v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom, paro, toplo vodo (190 – za 13,8 % več kot v 
predhodnem mescu), najmanj, 168, pa v dejavnosti dej. združenj, organizacij (za 6,3 % več kot v 
predhodnem mesecu). 
Povprečna mesečna bruto plača za plačano uro je marca 2006 znašala 1 627 SIT, kar je za 5,6 % manj 
kot v predhodnem mescu, glede na marec 2005 pa za 5,2 % več. Najvišja je bila v dejavnosti zračni 
promet (3 520 SIT), najmanjša pa v dejavnosti proizvodnja oblačil; strojenje, dodelava krzna (900 SIT). 



Povprečna bruto plača za plačano uro se je marca 2006 v primerjavi s februarsko povečala v treh 
oddelkih dejavnosti, najbolj v dejavnosti proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov, umetnih vlaken (za 9,0 %), 
v oddelku dejavnosti proizvodnja koksa, naftnih derivatov, jedrskega goriva pa je bruto plača za plačano 
uro najbolj padla (za 13,6 %). 
Marca 2006 so znašala v Sloveniji povprečna bruto zaostala izplačila na zaposleno osebo (periodični 
obračun, zaključni račun in druge oblike zaostalih izplačil) 4 202 SIT. Če odštejemo zneske, izplačane za 
delo, ki je bilo opravljeno pred marcem 2006, potem bi povprečna mesečna bruto plača za delo, 
opravljeno v marcu 2006, znašala 281 488 SIT. 
 


