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V 193 občinah ' plača nižja od povprečja 
stathtlčnl urad RS (SURS) Je n ........ o objevIl zanimive podatke it povprečnih plačah Slove_In SI_k. 
za celotno državo velja. da n~ bl povprečna plača maiala dobrih 988 evrov neto. v vellld večini občin pa Je 
povprečna plača občanov ln občank nliJa. 

PO zbranih podatkih je tako 
povprečna bruto plača višja od 
slovenskega povprečja v pri
bližno 8 odstotkih občin. pov
prečna neto plača pa približno 
v 11 odstotkih občin. 

Primerjava povprečnih me-

sečnih bruto plač po občinah 
s slovenskim povprečjem na
dalje pokaže, da so po višini 
povprečne mesečne bruto 
plače izstopale naslednje ob
čine: Cerklje na Gorenjskem 
(za 39 % višja od slovenskega 
povprečja), Dol pri Ljubljani 
(za 26 %), Ljubljana (za 20 %), 
Sveti Tomaž (za 11 %), Dobje 
in Novo mesto (vsaka za 11 %). 
Thdi pri povprečju mesečnih 
neto plač je bila slika podob
na; poleg prej naštetih občin 
je imela povprečno mesečno 
neto plačo za 10 % višjo od slo
venskega povprečja še občina 
Sv. Ana. 

Kar 193 občin pa je imelo 
povprečno mesečno bruto pla
čo nižjo od državnega pbvpre
čja. Podatki med posameznimi 
občinami v tej skupini pa spet 
kažejo velike razlike: 31 občin 
je imelo za več kot 20 % nižjo 
povprečno mesečno bruto pla
čo od slovenskega povprečja, 7 

občin pa celo za več kot 30 %. V stične regije zaostajale za tem 
najslabšem položaju so bile na- povprečjem. Najmočneje je 
slednje občine: Osilnica (pov- zaostajala pomurska statistična 
prečna mesečna bruto plača v regija, in sicer po višini pov
občini za 42 % nižja od sloven- prečne mesečne bruto plače za 
skega povprečja), Kostanjevica . 17 %, po višini povprečne me
na Krki (za 40 %), Gornji Pe- sečne neto plače pa za 14 %. 
trovci (za 39 %), Rečica ob Savi
nji (za 37 %), Makole (za 33 %), 
Majšperk (za 32 %) in Thrnišče 
(za 31 %). Thdi povprečne me
sečne neto plače v teh občinah 
so bile najnižje v državi. 

PO višini povprečnih me
sečnih bruto in neto plač se 
je med statističnimi regijanti 
najbolj nad slovensko povpre
čje dvignila osrednjeslovenska 
statistična regija, in sicer je bila 
povprečna mesečna plača v tej 
regiji v bruto znesku za 13 %, 
v neto znesku pa za 11 % viš
ja od slovenskega povprečja. 
Obalno-kraška regija je po vi
šini povprečne plače približno 
dosegala slovensko povprečje, 
medtem ko so preostale stati-

v Sp. Podravju 
najvišja povprečna 
plača y Središču 
ob Dravi 

KOl zanintivoSl lahko natanč
neje pogledamo izračunane 
povprečne mesečne plače v 
spodnjepodravskih občinah. 
Najvišje na lestvici med 210 
občinami po povprečni plači 
je občina Središče ob Dravi na 
10. mestu s povprečno plačo 
1013,55 evra. Na 17. mestu med 
vsemi slovenskimi občinami je 
občina Sv. Tomaž s povprečno 
plačo 992,57 evra, na 29. obČi· 
na Sv. Ana s povprečno plačo 

963,91 evra, na 31. mestu se je 
znašla občina Podlehnik s pov
prečno plačo v višini 959,12 
evra, na 57. mestu je občina ]1:.
tale s povprečno plačo 921,54 
evra, v prvi stotici pa se je na 
95. mesto uvrstila občina Jur
šinci s povprečno plačo 888,16. 
Ostale spodnjepodravske obči
ne so uvrščene v zadnji tretjini 
slovenskih občin, in sicer tako: 
Dornava (881,02 evra), Destr
nik (876,68 evra), Markovci 
(871,23 evra), Ptuj (858,13 
evra), Sv. Andraž v Slov. gori
cah (850,04 evra): Gorišnica . 
(831,06 evra), Ormož (822,36 
evra), Zavrč (820,69 evra), Cir
kulane (810,06 evra), Majšperk 
(802,91 evra), Videm (799.69 
evra), Trnovska vas (783,2 
evra), Kidričevo (769,5 evra) 
in Hajdina (730,16 evra). 

za primerjavo: najvišja pov
prečna plača je bil~ izračunana 
za občino Cerl<lfe na Gorenj
skem(I173,18evra),nadrugem 
mestu je Ljubljana (1143,44 
evra), na tretjem pa občina Dol 
pri Ljubljani (1077,24 evra). 
S povprečno plačo nad 1000 
evrov pa se lahko pohvalijo še 
občine Novo mesto, Škocjan, 
Komenda, Šoštanj, Kranj, Trbo
vlje in Nova Gorica (poleg ob
čine Središče ob Dravi). 

5M 


