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Info                                                                                                                   

 št. 12 z dne 3.1.2023                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Pa nas je obiskal in 
razveselil še najbolj 
bleščeč mesec leta 
2022, praznični december. Mesec, ko nas 
obiščejo dobri možje, ko vsi o vem in vseh 
mislimo le najboljše, ko smo sposobni izreči 
dobre želje vsakemu. Ta naravnanost bi lahko 
trajala dlje, a žal navadno že januarja ponikne 
nazaj v svoje človeške globine. 
 
December je tudi mesec, ko se nekateri 
zaposleni veselijo izplačil božičnic. Ve se, da je v 
podjetjih, kjer je organiziran in AKTIVEN sindikat, 
teh izplačil več. Tudi to je signal, da je 
organiziranje v sindikat edina možnost 
zaposlenih, da dobijo več. Druge ni.  
 
V SKEI Slovenije smo v decembru ponovno 
poskušali oživeti pogajanja za dve dejavnosti, 
kjer so odzivi delodajalcev slabi.  
Kovinska industrija se nikakor ne želi pogajati, 
kovinski materiali in livarne pa so ponudili zelo 
nizek dvig osnovnih plač, ki so ga pogojevali z 
nižanjem povračil za prevoz in prehrano. In rekli 
smo NE! 
V elektroindustriji pogajanja sicer potekajo in se 
bodo najnižje osnovne plače s 1.2.2023 povišale 
za 4,8%, a z višinami osnovnih plač v kolektivni 
pogodbi dejavnosti ne moremo biti zadovoljni. 
 
Problematiko pogajanj smo obravnavali na 
decembrski, praznični seji republiškega odbora. 
Člani republiškega odbora so se strinjali, da 
pritiske stopnjujemo modro in po korakih. 
Najprej s pogovorom z upravnima odboroma 
obeh dejavnosti, če ne bo premika pa obstaja 
možnost zbiranja podpisov po podjetjih, kjer 
bomo poskušali med članstvom dobiti mandat 
za zaostrovanje. Tako žal ne bo šlo več naprej.  
 

 
 
Na decembrski seji smo s ponosom podelili 
diplome šesti generaciji naših učencev, ki so z 
odliko opravili študij na daljavo. Imamo 
potencial, ki bo v prihodnje s pravim sindikalnim 
delom in naravnanostjo pomagal k rasti 
organizacije. Bravo! 
 

 
 
Tradicionalno smo na sejo povabili tudi 
upokojence, ki se vabilu vsako leto z veseljem 
odzovejo. Pomembno je, da se jim na ta način 
zahvalimo za njihovo delo v sindikatu in jim 
pokažemo, da jih cenimo. 
 
 

http://www.skei.si/
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Predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič je vsem 
prisotnim zaželela uspešno in zdravo leto 2023 s 
poudarkom, naj bo to naše najboljše leto doslej. 
 
Skupaj z veliko družino ZSSS pa vam želimo leto, 
ki naj bo solidarno in pokončno. 
 

 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Mesečna stopnja anketne 
brezposelnosti je bila v 
oktobru 2022 4,1-
odstotna, za 0,1 odstotne 
točke višja kot v 
septembru 2022 in za 0,6 
odstotne točke nižja kot v oktobru 2021.  
 
Deleža izvoza in uvoza blaga in storitev v bruto 
domačem proizvodu sta bila v 2021 znova velika. 
Slovenija ostaja med članicami EU z najvišjimi 
stopnjami tržne integracije pri blagu, pri 
storitvah se uvrščamo na sredino. Po deležu 
neposrednih naložb v BDP ostajamo med 
zadnjimi osmimi članicami EU. 
 
Povprečne cene zemeljskega plina za 
gospodinjstva so bile v Sloveniji v tretjem 
četrtletju 2022 višje za 22 %, medtem ko so se 
cene električne energije za gospodinjstva 
povišale za 31 %. 
 
V 2022 je 35 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi 
in samozaposlenimi izkazovalo nizek digitalni 
indeks. 20 % jih ima v sistematizaciji za vsako 
delovno mesto določeno, katere digitalne 
veščine so potrebne zanj. Leta 2021 jih je 29 % 
nudilo izobraževanje o uporabi IKT.  
 

 
V Sloveniji zaposlene osebe, ki so prejele plačo 
in/ali nadomestilo plače v breme (iz sredstev) 
delodajalca, so v 3. četrtletju 2022 opravile 
306,6 milijona delovnih ur, kar je za 1,1 % več kot 
v istem četrtletju 2021. Delež opravljenih 
delovnih ur med plačanimi urami se je v 
primerjavi s prejšnjim četrtletjem ponovno 
znižal in je bil 74,9-odstoten. 
Na zvišanje skupnega števila opravljenih 
delovnih ur je vplivalo predvsem višje število 
zaposlenih. 
 
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno 
uro so se v medletni primerjavi na skupni ravni 
nekoliko zvišali. Najbolj so se dvignili v 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro, po drugi strani pa so najbolj upadli v 
izobraževanju. 
 
Najmanj en dan v tednu je delala od doma 
približno desetina zaposlenih; to je bilo enako 
kot oktobra lani. Za 10 odstotnih točk pa se je 
povečal delež prebivalcev, ki so zaradi priporočil 
v zvezi s covidom-19 omejevali druženje v živo. 
 
BDP se je na letni ravni najizraziteje zvišal v 
primorsko-notranjski statistični regiji (za 13,9 
%), najmanj pa v posavski (za 6,5 %). Regionalne 
razlike v ustvarjenem BDP na prebivalca so se še 
povečale. Zaposlenost se je v zahodni Sloveniji 
zvišala za 1,7 %, v vzhodni Sloveniji pa za 0,9 %. 
 
Povprečni stroški dela za zaposlene in 
samozaposlene skupaj so v 2021 znašali 2.474 
EUR na mesec oz. na letni ravni za 7,7 % več. 
Skupna zaposlenost se je zvišala za 1,3 %, skupni 
stroški dela pa za kar 9,1 %.  
 
Oktobra je bilo delovno aktivnih približno 
930.200 oseb. Gre za novo rekordno vrednost, 
odkar spremljamo registrske podatke o delovno 
aktivnem prebivalstvu.  
 
Novembra so se industrijski proizvodi pri 
proizvajalcih podražili v mesečni in letni 
primerjavi. V enem mesecu so se cene najbolj 
znižale v oskrbi z električno energijo. Po drugi 
strani smo v tej dejavnosti na letni ravni zaznali 
največje podražitve. 
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Povprečna bruto plača za oktober 2022 je 
znašala 2.024,03 EUR. Od plače za september je 
bila višja, nominalno za 1,9 %, realno pa za 1,1 
%. Povprečna neto plača je znašala 1.317,60 EUR 
in je bila od plače za september nominalno višja 
za 1,7 %, realno pa za 0,9 %. V primerjavi s plačo 
za oktober prejšnjega leta je bila nominalno višja 
(v bruto znesku za 7,3 % oz. v neto znesku za 8,1 
%), realno pa nižja (v bruto znesku za 2,4 % oz. v 
neto znesku za 1,6 %). 
 
Leto zaključujemo z 10,3-odstotno inflacijo. 
Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene 
hrane ter električne energije, plina in drugih 
goriv. Blago se je v enem letu podražilo za 11,5 
%, storitve pa za 7,7 %. Na mesečni ravni so se 
cene v povprečju zvišale za 0,2 %. 
 
Uradni list RS:  
 

• Ur. L. RS št. 158, z dne 
19.12.2022: Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2AA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač september 
2022 / september 2021 

• Primerjava plač oktober 2022 / oktober 2021 

• Sindikalna lista za december 2022 
 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Metalflex Tolmin: pogajanja za PKP 

• Gorenje: dogovor o plačah  

• Gea Vipoll: pogajanja za PKP 

• Litostroj Power: dogovor o plačah 

• Večina sindikalnih podružnic: dogovor o 

izplačilih ob koncu leta 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4017/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini-zdoh-2aa
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2022-01-4017/zakon-o-spremembah-in-dopolnitvah-zakona-o-dohodnini-zdoh-2aa

