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Priimek in ime:   
Zaposleni ste v kadrovski službi srednje velikega trgovskega podjetja z več poslovalnicami. 
Direktorici sektorja za trgovino na drobno so prišle na uho govorice, da so ženske v sektorju 
za trgovino na drobno za enako delo plačane slabše kot njihovi moški kolegi, zato se je za 
pomoč obrnila na vašega šefa. Vaš šef vam je naložil, da problematiko podrobno raziščete in 
empirično dokažete, da je pritožba neutemeljena. V ta namen vam je posredoval datoteko 
2007_SPO_Racunalniski_seminar3.xls (Spletna stran SPO – Gradiva). Pri odgovorih na 
naslednja vprašanja ne pozabite zapisati tudi postopka, ki vas je pripeljal do odgovora. 

1. Zapišite raziskovalno hipotezo in razmislite o tem, na kakšen način bi jo kazalo preveriti. 

 

2. Kaj je enota opazovanja?  

 

3. Zapišite in z ustreznim simbolom označite število enot opazovanja.  

 

4. Opišite vsako spremenljivko v skladu z obravnavanimi tipologijami podatkov: 
Plača   
Spol   
Letnica rojstva   
Delo_opis   

 

5. Kakšne strukture poznamo v splošnem? Ilustrirajte s primeri na osnovi danih podatkov. 

 

 

 

 

 

 

6. Razvrstite zaposlene po vrstah del in spolu in to prikažite v spodnji tabeli. Zapišite tudi 
postopek, s katerim ste prišli do rezultata. 

 

Zaposleni po vrstah del in spolu: 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje  

Prodaja (strežba in blagajne)  

Skladiščna dela in prevozi  

Skupaj  
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7. Izpolnite naslednje tabele z ustreznimi strukturami. Poimenujte vsako strukturo in 
razložite vse strukturne deleže. 

Struktura po vrstah del: 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje  

Prodaja (strežba in blagajne)  

Skladiščna dela in prevozi  

Skupaj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktura po spolu: 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje    

Prodaja (strežba in blagajne)    

Skladiščna dela in prevozi    

Skupaj    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UPEŠ 
Statistika za poslovno odločanje 
3. računalniški seminar  

 3

Struktura po vrstah del in po spolu: 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje    

Prodaja (strežba in blagajne)    

Skladiščna dela in prevozi    

Skupaj    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izračunajte povprečno plačo po vrstah del in spolu. Zapišite razlago rezultatov ter 
komentirajte rezultat. Ali so govorice utemeljene? 

 

Povprečna plača po vrstah del in po spolu: 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje    

Prodaja (strežba in blagajne)    

Skladiščna dela in prevozi    

Skupaj    

 

 

Absolutna primerjava povprečnih plač po spolu: 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje    

Prodaja (strežba in blagajne)    

Skladiščna dela in prevozi    

Skupaj    
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Relativna primerjava povprečnih plač po spolu: 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje    

Prodaja (strežba in blagajne)    

Skladiščna dela in prevozi    

Skupaj    

 

 

9. Katere spremenljivke bi lahko vplivale na višino povprečne plače za posamezno vrsto 
dela? 

 

 

10. Preverite, ali kaka od teh spremenljivk pojasnjuje razlike med spoloma. 
 

 Moški Ženske Skupaj 

Poslovodenje    

Prodaja (strežba in blagajne)    

Skladiščna dela in prevozi    

Skupaj    

 

 

 

 

 

 

11. Kako bi izmerili vpliv posamezne spremenljivke na plačo in dokončno ovrgli govorice? 

 

 

 

 

12. Kakšen je vaš sklep, ki ga boste posredovali šefu? Ali lahko svoj sklep podkrepite tudi s 
kakimi objavljenimi statistikami? 

 

 


