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Gibanje plač v zadnjem letu in pol
Povprečna mesečna plača v Sloveniji je bila v obdobju od januarja 2019 do junija 2020 
najvišja v aprilu 2020. Kaj se je dogajalo s plačami v mesecih od razglasitve epidemije covida-
19 do junija 2020?

Povprečne mesečne bruto in neto plače, Slovenija
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Gibanje plač od februarja do junija 2020
V primerjavi s povprečno plačo za februar 2020, zadnjo pred razglasitvijo epidemije, je bila 
nižja le povprečna plača za marec 2020, medtem ko so bile povprečne plače za april, maj in 
junij 2020 višje.
Če bi povprečno plačo na zaposleno osebo izračunali na podlagi plačanih ur (s čimer bi med 
drugim izločili vpliv nadomestil plače, dodeljenih zaposlenim osebam, napotenim na začasno 
čakanje na delo, in izplačanih  v breme države), bi bila povprečna plača v vseh omenjenih 
mesecih višja od povprečne plače za februar 2020. Po metodologiji, na podlagi katere 
trenutno izračunavamo povprečno mesečno plačo (raziskovanje Plače zaposlenih pri pravnih 
osebah), namreč ta nadomestila niso vključena v plačo, saj plača (po omenjeni metodologiji) 
zajema le tisti del prejetih izplačil, ki so bila izplačana v breme (iz sredstev) delodajalca.

Povprečne mesečne bruto in neto plače za marec, april, maj in junij 2020 v primerjavi s 
povprečno plačo za februar 2020, Slovenija

150

100

50

0

-50

marec/februar april/februar maj/februar junij/februar

%

bruto plača neto plača
Vir: SURS



Zakaj plače za marec 2020  nižje?

Znižanje povprečne plače za marec 2020 v primerjavi s plačo za februar 2020 je bilo v 
precejšnji meri posledica sprejetih ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19; šlo je predvsem 
za izplačila nadomestil plače v breme države v primeru napotitve zaposlenih oseb na začasno 
čakanje na delo.
Ker je bila v marcu 2020 večina zaposlenih oseb, ki so bile napotene na začasno čakanje na 
delo, napotena na začasno čakanje na delo v drugi polovici meseca, se število zaposlenih 
oseb, ki so prejele plačo, v primerjavi s prejšnjim mesecem ni bistveno spremenilo. Po drugi 
strani pa se je zaradi izplačil nadomestil plače za začasno čakanje na delo (v breme države) 
znižalo izplačilo plač in/ali nadomestil plač, izplačanih v breme (iz sredstev) delodajalca. To 
dejstvo je bilo razlog, da je bila  povprečna plača na zaposleno osebo za marec 2020 nižja od 
plače za februar 2020.



Zakaj plače za april 2020  višje?

Povprečna plača za april 2020 je bila višja od povprečne plače za marec 2020 v precejšnji 
meri zaradi izplačil kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom in/ali veljavnimi 
kolektivnimi pogodbami, ki je bil tistim, ki so ga prejeli, izplačan  za delo v celem mesecu 
aprilu 2020. Poleg tega je bila v aprilu 2020 večina tistih zaposlenih oseb, ki so bile napotene 
na začasno čakanje na delo, napotena tja za cel mesec (v marcu 2020 pa le za drugo polovico 
meseca), zaradi česar je bilo število zaposlenih oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) 
delodajalca, v aprilu 2020 nižje kot v marcu 2020, povprečna plača pa v primerjavi s 
povprečno plačo za marec 2020 višja.



Povprečna plača za maj 2020 je bila nižja od povprečne plače za 
april 2020 v precejšnji meri zato, ker so bile nekatere zaposlene 
osebe, ki so bile napotene na začasno čakaje na delo, tja napotene 
le za del meseca maja 2020, zaradi česar se je število zaposlenih 
oseb, ki so prejele plačo v breme (iz sredstev) delodajalca, zvišalo, 
povprečna plača za maj pa se je v primerjavi s plačo za april 2020 
znižala.

V 2020 majske plače nižje od aprilskih



Povprečna plača za junij 2020 je bila nižja od povprečne plače za maj 2020 v precejšnji meri 
zaradi prenehanja izplačevanja kriznega dodatka v skladu z interventnim zakonom (ta je v 
zasebnem sektorju znašal 200 EUR za cel mesec dela, prejel pa ga je vsak zaposleni v 
sorazmernem delu za dni, ko je delal, če njegova zadnja izplačana mesečna plača ni presegla 
trikratnika minimalne plače) in/ali veljavnimi kolektivnimi pogodbami za opravljeno delo v 
času epidemije covida-19.

Zakaj v 2020 junijske plače nižje od majskih



Povprečna mesečna bruto plača se je v tem obdobju najbolj znižala v dejavnosti gostinstvo: 
za marec (977 EUR) je bila za skoraj 21 % nižja od plače za februar (1.236 EUR), v aprilu, maju 
in juniju se je sicer nekoliko višala, ni pa dosegla februarske vrednosti. V nekaterih 
dejavnostih so se povprečne plače tudi zvišale, npr. v finančnih in zavarovalniških 
dejavnostih, zdravstvu in socialnem varstvu in v oskrbi z električno energijo, plinom in paro.

                    Plače so se najbolj znižale v gostinstvu



 

Rast plač

Stopnje rasti  povprečnih plač v marcu, aprilu, maju in juniju 2020 v primerjavi s povprečno 
plačo za februar 2020 (v %), Slovenija
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gostinstvo
kulturne, razvedrilne in rekreacijske…

druge dejavnosti
predelovalne dejavnosti

promet in skladiščenje
strokovne, znanstvene in tehnične…

druge raznovrstne poslovne…
trgovina, vzdrževanje in popravila…

gradbeništvo
rudarstvo

skupaj
poslovanje z nepremičninami

izobraževanje
dejavnost javne uprave in obrambe,…
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami …

kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
informacijske in komunikacijske…

zdravstvo in socialno varstvo
oskrba z električno energijo, plinom …
�nančne in zavarovalniške dejavnosti
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Povprečne plače  v vseh opazovanih mesecih 
višje od februarske samo v javnem sektorju

 

Stopnja rasti bruto plač v javnem in zasebnem sektorju ter skupaj (v %), Slovenija, 
februar 2020=100

V javnem sektorju so bile povprečne bruto plače za marec, april, maj in junij 2020 višje od 
povprečne bruto plače za februar 2020,  v zasebnem sektorju pa sta bili višji od povprečne 
bruto plače za februar 2020 samo povprečni bruto plači za april in maj 2020, povprečni bruto 
plači za marec in junij 2020 pa sta bili nižji.
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