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Info                                                                                                                   

 št. 10 z dne 3.11.2022                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Oktober nas je v prvi 
vrsti nagradil z veliko 
sonca in prijetnimi, 
skoraj poletnimi temperaturami. V tem mesecu 
smo odšli tudi na volitve za predsednika države, 
drugi krog pa bo v novembru.  
 
Volitvam pravijo praznik demokracije in prav je, 
da se jih udeležujemo, zato tukaj apel vsem, da 
opravijo svojo državljansko dolžnost in na volitve 
tudi gredo. Možnosti soodločanja in vplivanja na 
svet, v katerem živimo, so, le uporabiti jih je 
treba. In NE, ni vseeno in JA lahko je tudi boljše, 
če smo aktivni. 
 
Enako oziroma zelo podobno je v podjetjih. 
Zaposleni, ki so aktivni, ki se združujejo v 
sindikat, imajo boljše delovne pogoje, višje plače 
in regrese. Dokazano. Tudi razlikovanje pravic 
med člani in nečlani se v podjetjih že uveljavlja 
in slej kot prej se bo tudi zato »splačalo« biti član 
sindikata.  
 
SKEI Slovenije svoje aktivnosti usmerja v 
pogajanja za višje plače na dejavnosti, hkrati pa 
se v mnogih podjetjih pogajanja vršijo ločeno od 
tega. In rezultat je neizogiben. Če upaš, znaš in 
zmoreš, urediš. 
 
Naj spomnimo, da je SKEI že podal pobudo za 
pogajanja za vse tri kolektivne pogodbe 
dejavnosti. Zahteva je enotna, 6% povišanje 
najnižjih osnovnih plač in 300€ draginjskega 
dodatka za vse člane sindikata, podpisnika 
kolektivne pogodbe dejavnosti. 
 
Prejeli smo že prve odzive delodajalcev. 
Ocenimo lahko, da so vsi pričakovani, težko pa bi 
bili z vsemi zadovoljni. Tradicionalno najbolj 
korektno k pogajanjem pristopa delodajalska 

stran elektroidustrije. Pri tej dejavnosti že 
imamo dogovorjen prvi datum pogajanj. 
Bolj diplomatsko, a ne zadovoljivo so na pobudo 
odgovorili delodajalci kovinskih materialov in 
livarn. O naši pobudi bodo odločali šele v 
decembru, zato so se pogajalci SKEI že sestali in 
dogovorili o trših pristopih, s katerimi vas bomo 
seznanili v naslednjem tednu. 
Najslabši odziv pa je, tudi tradicionalno, s strani 
kovinske industrije. Odgovorili so, da čas ni 
primeren za pogajanja in pogajanja celo zavrnili.  
O naših pogledih in ukrepih bomo kmalu 
seznanili javnost. 
 
Stanje v pogajanjih bo takoj v začetku decembra 
obravnaval republiški odbor SKEI Slovenije, ki ne 
izključuje stavke. 
 
Napovedali smo konferenco o novem plačnem 
modelu, ki je bila odlično obiskana in tudi 
vsebinsko bogata. Nosilci vsebin so bili vidni 
predstavniki SKEI Slovenije in GZS, tudi vlade. Na 
uvodnih predstavitvah in okrogli mizi sta 
sodelovala predsednica SKEI, Lidija Jerkič in 
podpredsednik, Dejan Sirk. Konferenco je 
povezoval dr. Robert Kaše iz Ekonomske 
fakultete, ki je vsebinam dodal globino in širino.  
Njegov prispevek je še posebej dragocen in bo 
strokovnima skupinama v prihodnje olajšal 
dogovarjanja. 
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Aktivno delo sindikata se v večini primerov 
odraža v sprejetih dogovorih, celo s podpisom 
podjetniških kolektivnih pogodb. V časih, ko 
določene panoge izgubljajo krovne dokumente – 
panožne kolektivne pogodbe, predsedniki naših 
sindikalnih podružnic čisto na novo dogovarjajo 
celo podjetniške kolektivne pogodbe, ki 
postajajo pravi nadstandard. Ja, tukaj pa se 
pozna znanje in moč, ki ga SKEI Slovenije 
premore.  
 
Izpostavljamo nov uspeh, podpis podjetniške 
kolektivne pogodbe v podjetjih Resistec, 
Metaltec in Athos. Usklajevanja so bila naporna, 
a rezultat je očiten. Čestitke predsedniku 
sindikalne podružnice, Jakobu Gašpirju in 
članom izvršnega odbora za interes, energijo in 
znanje.  
 
 

 
  
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Avgusta je bilo veliko 
manj stečajev na vseh 
ravneh. Poleg mesečne 
ravni se je število 
zmanjšalo tudi v 
primerjavi z istim 
mesecem prejšnjega leta (za 31,0 %) in s 
povprečjem leta 2015 (za 52,6 %). Tokratni upad 
je bil na mesečni ravni in v primerjavi s 
povprečjem 2015 največji po znižanju zaradi 
epidemije covida-19 aprila 2020. 
 
Tudi registracij je bilo več na vseh ravneh, v 
primerjavi z julijem za 1,4 %, v primerjavi s 
prejšnjim avgustom za 4,8 % in glede na 
povprečje 2015 za 12,8 %. 
 
Proti koncu poletja se je začel zmanjševati delež 
odsotnih z dela, po drugi strani pa je bil nekoliko 
višji delež tistih, ki so delali od doma – tako tistih, 
ki so delali delno na lokaciji delodajalca in delno 
od doma, kot tistih, ki so delali od doma vse dni 
v tednu. 
 
Med delovno aktivnimi je bilo 10,7 % 
samozaposlenih oseb. Število teh se je povečalo, 
medtem ko je število zaposlenih oseb že drugi 
mesec zapored upadlo. 
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Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno 
osebo za leto 2021 so znašali 2.658 EUR, to je za 
7,9 % več kot leto prej. Največji delež v teh 
stroških so zajemali prejemki zaposlenih oseb, in 
sicer so predstavljali 87,1 %. Najnižji so bili v 
gostinstvu, najvišji pa v oskrbi z električno 
energijo, plinom in paro. 
 
V vseh statističnih regijah se je razpoložljivi 
dohodek na prebivalca povečal; najizraziteje v 
gorenjski regiji (za 10,1 %), sledili sta 
osrednjeslovenska (za 9,0 %) in savinjska (za 8,7 
%). 
 
Razpoloženje v gospodarstvu se je poslabšalo na 
obeh ravneh – na mesečni za 0,6 odstotne točke 
in na letni ravni za 8,6 odstotne točke. 
 
Septembra so se industrijski proizvodi pri 
proizvajalcih na mesečni ravni podražili za 1,0 %, 
na letni pa za več kot petino. Najbolj so zrasle 
cene energentov. 
 
Povprečna bruto plača za avgust je bila tako 
nominalno kot realno za 0,3 % višja od plače za 
prejšnji mesec. V primerjavi z bruto plačo za isti 
mesec prejšnjega leta je bila nominalno višja (za 
5,7 %), realno pa nižja (za 4,8 %). 
 
Stopnja anketne brezposelnosti v septembru 
2022 4,1-odstotna in je enaka kot v avgustu. 
 
Cene na letni in mesečni ravni višje (letno za 9,9 
%, mesečno za 0,8 %). Oktobra smo imeli tako na 
letni kot na mesečni ravni inflacijo. K letni rasti 
cen so največ prispevale podražitve hrane, goriv 
in energije, na mesečno inflacijo pa sta najbolj 
vplivali sezonska zamenjava oblačil in obutve ter 
dražja hrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač julij 2022 / 
julij  2021 

• Sindikalna lista za oktober 2022 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Metalflex Tolmin: pogajanja za PKP 

• Gorenje: pogajanja za povišanje plač in delno 

prenovo PKP 

• Gea Vipoll: pogajanja za PKP 

• Litostroj Power: pogajanja za dvig plač 


