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PORAZDELITEV  PLAC V ZASEBNEM SEKTORJU  
Kontaktna oseba na UMAR: Saša Kovacic 

PODROCJE RAZVOJA Moderna socialna država in vecja zaposlenost – Življenjski pogoji, zmanjšanje družbene izkljucenosti in socialne 
ogroženosti 

OPIS INDIKATORJA Definicija: Porazdelitev plac v zasebnem sektorju je statisticni vpogled v strukturo zaposlenih v podjetjih, družbah in 
drugih organizacijah po velikosti bruto place.  
 
Podrobnejša metodološka pojasnila:  

Upoštevane so zaposlene osebe, ki delajo s polnim delovnim casom. V bruto placi so upoštevana izplacila za opravljene 
nadure. 
 
Mednarodna primerljivost:  

− EUROSTAT, Mednarodni podatki so obdelani publikaciji Statistics in focus za podrocje Population and social 
conditions. 

−  EUROSTAT http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-007/EN/KS-NK-06-007-EN.PDF  

 

Nacin prikaza: 

Interdecilni koeficient je kazalec neenakosti v distribuciji bruto plac. Izraža razmerje med bruto placo na zaposlenega v 
prvem decilu in bruto placo na zaposlenega v devetem decilu. Dodano je še razmerje med bruto placo na zaposlenega v 
prvem oziroma devetem decilu glede na bruto placo na zaposlenega v petem decilu (mediana). 
 
Merska enota:  
Interdecilni koeficient je izražen v kolicniku  

VIR PODATKOV ZA SLOVENIJO Za Slovenijo je vir podatkov SURS. Za mednarodno primerljivost Slovenije do clanic EU-25 se upošteva podatke 
EUROSTAT-a. 

RAZPOLOŽLJIVA CASOVNA 
VRSTA 

Za Slovenijo je podatek o distribuciji zaposlenih po višini bruto place objavljen vsako leto za mesec september (za mesec 
marec je bil z letom 2005 ukinjen). Objavljen je za vse dejavnosti po SKD (NACE) tako zasebnega kot javnega sektorja. 
Primerljiva casovna serija je od leta 1996, ko je bila uvedena Standardna klasifikacija dejavnosti.  
 

MEDNARODNE PRIMERJAVE EU (po državah in skupaj). Vir: EUROSTAT zbira mednarodne primerljive podatke vsake štiri leta po dejavnostih SKD 
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(NACE) od C do K, to je zasebni sektor brez kmetijstva in ribištva. Zadnja raziskava Structure of Earnings Survey je bila 
opravljena za leto 2002. Eurostat podatki so obdelani v publikaciji Statistics in focus za podrocje Population and social 
conditions. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-NK-06-007/EN/KS-NK-06-007-EN.PDF 

 


