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Nominalno Realno1
Rast bruto plače na zaposlenega,

v indeksih rasti
Plače v SIT

VII 2003 VII 2003/
VI 2003

I-VII 2003/
I-VII 2002

VII 2003/
VI 2003

I-VII 2003/
I-VII 2002

Bruto plača na zaposlenega skupaj 250,918 101.1 108.1 100.6 102.0
Zasebni sektor (A do K) 229,180 101.5 108.3 101.0 102.2

A Kmetijstvo 209,748 103.3 106.7 102.8 100.6
B Ribištvo 206,053 101.9 108.5 101.4 102.3
C Rudarstvo 299,724 98.3 110.1 97.8 103.7
D Predelovalne dejavnosti 209,445 103.0 107.8 102.5 101.6
E Oskrba z elektriko, plinom, vodo 287,743 97.1 108.9 96.7 102.6
F Gradbeništvo 205,233 102.4 109.1 101.9 102.8
G Trgovina 219,404 101.0 107.4 100.5 101.2
H Gostinstvo 185,544 99.4 106.4 98.9 100.3
I Promet, skladiščenje in zveze 264,037 101.2 108.9 100.7 102.7
J Finančno posredništvo 358,870 96.1 110.5 95.7 104.2
K Poslovanje z nepremičninami 270,241 101.5 108.4 101.0 102.2

Javne storitve (L do O) 312,380 100.3 107.1 99.8 101.0
L Javna uprava 320,465 99.7 109.0 99.2 102.7
M Izobraževanje 312,748 101.5 107.5 101.0 101.3
N Zdravstvo in socialno varstvo 307,760 99.6 105.2 99.1 99.1
O Dr. javne, skupne, os. storitve 299,658 99.9 105.1 99.4 99.1

Vir podatkov: SURS in preračuni UMAR za zasebni sektor in javne storitve.
Opomba: 1deflacionirano s cenami življenjskih potrebščin.

Bruto plača na zaposlenega je v juniju nominalno upadla za 0.4% in realno za 0.7%, medtem ko se je v juliju
povečala za 1.1%, realno pa za 0.6%.
V zasebnem sektorju (A do K) je v juniju bruto plača na zaposlenega nominalno upadla za 1.0%, predvsem
zaradi padca plač v predelovalnih dejavnostih in v gradbeništvu. V juliju pa je porasla za 1.5%, kar je nekoliko pod
pričakovanji, saj je bil po delovnih dnevih najdaljši mesec v letu, vendar je to tudi obdobje letnega dopusta, zaradi
česar je bil obseg nadurnega dela manjši kot junija. Bruto plača v skupini dejavnosti industrija in gradbeništvo
(C, D, E, F) je v juniju upadla za 2%, kar je najbolj glede na ostale skupine dejavnosti, v juliju pa je bila dosežena
2.4-odstotna rast (največja v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu), večja je bila le še v kmetijstvu in ribištvu.
V skupini dejavnosti proizvodnih storitev (G, H, I) je bruto plača v juniju nominalno stagnirala, v juliju pa porasla
za 0.9%. Tudi v skupini dejavnosti poslovnih storitev (J, K) je bruto plača v juniju nominalno stagnirala, v juliju pa
upadla za 0.7%, predvsem zaradi upada bruto plač v finančnem posredništvu.
V javnih storitvah (L do O) se je bruto plača v juniju nominalno povečala za 0.8%. V dejavnosti javne uprave in
dejavnosti izobraževanja je zaradi napredovanj porasla za 1.3%, v ostalih dejavnostih pa je stagnirala. V juliju je
bruto plača porasla le za 0.3%, saj je v vseh dejavnostih rahlo upadla razen v izobraževanju, kjer je bilo povečanje
1.5-odstotno. Porast v dejavnosti izobraževanja je posledica dodatka k plači, uvedenega z Aneksom h kolektivni
pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur. l. št. 56/28. 6. 2002), ki se je izplačal v juliju. Bruto plača bi se
zaradi uvedenega julijskega dodatka lahko povečala za približno 3.5%, ker pa v juliju pri plačah učiteljev ni
dodatkov na obseg in zahtevnost izvajanja šolskega procesa, bruto plača upade za približno 2%, in posledično so
se plače povečale le za 1.5%.
Realna bruto plača na zaposlenega je v sedmih mesecih letos glede na isto obdobje lani porasla za 2.0%, kar
je v okviru predvidenega. V zasebnem sektorju (A do K) je dosežena 2.2-odstotna realna rast, ki je celo nekoliko
hitrejša od predvidene v Pomladanskem poročilu. V javnih storitvah (L do O) dosega realna bruto plača na
zaposlenega 1-odstotno rast, ki je predvsem posledica realne rasti plač v javni upravi zaradi poračuna uvedenega
dodatka k plači za pet mesecev in pol, izplačanega v plači za januar, in realne rasti plač v dejavnosti
izobraževanja, prav tako zaradi uvedenega dodatka k plači izplačani za julij.

Graf: Rast povprečne bruto plače na zaposlenega in inflacija v letih 1995–2003
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Vir podatkov: SURS. Opomba: * julij, na medletni ravni
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Rast pov prečne bruto plače na zaposlenega (lev a os) Inf lacija (desna os)


