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Doma 
 
Minil je tudi januar, ki je 
lahko, predvsem zaradi 
decembrskega blišča, 
precej dolg in dolgočasen mesec. Glede na to, da 
nas je narava razveselila s pravo zimo in obilico 
snega, je bil januar svetlejši in bolj zimski, kot 
smo bili navajeni iz prejšnjih let. 
 
V tem mesecu vsi nestrpno pričakujemo 
odločitev ministra o novi višini minimalne plače. 
Za letošnje leto se je obetal velik dvig, ki se je 
tudi realiziral. Minimalna plača tako od 1.1.2023 
znaša 1203, 36 € in je od lanske višja za 12%. 
Znana višina med zaposlenimi zbuja različne 
odzive. Nekateri profili se veselijo višjih zneskov 
na plačilnih listah, drugi se jezijo, ker se doplačila 
do minimalne plače povečujejo in se sprašujejo, 
če res njihovo delo ni toliko vredno, da bi bila 
njihova plača brez doplačil, tretji spet izražajo 
skrb, da je višina minimalne plače zažrla že v 
sfero kadra s VII. ali celo VIII. Stopnjo izobrazbe. 
Kakorkoli že. Minimalna plača je postavljena, 
zdaj pa smo na vrsti socialni partnerji 
(delodajalci in sindikati), da poskrbimo, da ne bo 
po nepotrebnem v kolektive vnašala 
nezadovoljstva. 
V nekaterih podjetjih so se tega lotili zelo 
zavzeto in že imajo rezultate. Imamo pa podjetja 
in, kar še najbolj žalosti, predstavništva 
delodajalcev, ki se spremembam na vse pretege 
upirajo. Upamo, da do sprememb ne bo 
pripeljala ulica. 
 
Vlada je prav tako v Uredbo o povračili stroškov 
zapisala višje, neobdavčene zneske. Po novem 
naj bi se ti zneski valorizirali z rastjo inflacije. Ta 
odločitev je pri delodajalcih povzročila 
zaskrbljenost, zato že predlagajo, da bi se višine 
zneskov v eni od naših kolektivnih pogodb 
zapisali v nominalnem znesku. Skrbi? Skrbi. 

Kaj pa smo v januarju počeli mi? 
 
Sodelovali smo pri pogajanjih v podjetjih, kar naj 
bi bilo naše vsakdanje delo. SKEI Slovenije je 
19.1.2023 gostil predsedniško srečanje Dunajske 
memurandumske skupine. 
 
Vse materiale in dve sprejeti resoluciji najdete 
tukaj. 
 

 
 
Čisto zadnji dan v januarju je bila sklicana sej 
izvršnega odbora SKEI. Gostilo nas je podjetje 
Trimo Trebnje. Teme sestanka pa so bile že kar 
klasične. Poudarek je bil seveda na pogajanjih za 
kolektivne pogodbe dejavnosti, ki iz leta v leto 
postajajo zahtevnejša in bolj naporna. 
 

 

http://www.skei.si/
https://skei.si/skei/mednarodna_dejavnost_skei_slovenije/
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Ekonomski in demografski podatki  
 
Vrednost blagovne 
menjave je bila v prvih 
enajstih mesecih leta 
2022 višja kot v 
primerljivem obdobju 
leto prej. Skupni 
enajstmesečni izvoz blaga se je namreč povečal 
za 34,9 %, uvoz blaga pa za 40,0 %. 
 
Industrijska proizvodnja na mesečni ravni višja v 
predelovalnih dejavnostih ter oskrbi z električno 
energijo, plinom in paro. 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
za 0,7 % višja kot mesec prej. Zvišala se je v 
predelovalnih dejavnostih (za 0,3 %) ter oskrbi z 
električno energijo, plinom in paro (za 18,1 %), v 
rudarstvu pa se je znižala (za 5,0 %). 
Vrednost industrijske proizvodnje je bila na 
mesečni ravni višja pri vseh treh namenskih 
skupinah: pri izdelkih za investicije za 5,4 %, pri 
izdelkih za vmesno porabo za 3,5 % in pri izdelkih 
za široko porabo za 0,9 %. 
Na letni ravni se je skupna vrednost znižala za 
3,6 %. V rudarstvu ter oskrbi z električno 
energijo, plinom in paro je bila nižja (za 24,7 % 
oz. za 40,3 %), v predelovalnih dejavnostih pa 
višja (za 0,3 %). 
 
Najmanj en dan v tednu je delalo od doma 12 % 
zaposlenih; to je bilo za 6 odstotnih točk manj 
kot v prejšnjem novembru. Delo od doma je bilo 
bolj razširjeno med zaposlenimi s terciarno 
izobrazbo in v srednji starostni skupini. 
 
V novembru je bilo delovno aktivnih približno 
931.200 oseb. Njihovo število se je najbolj 
povečalo v zdravstvu in socialnem varstvu (na 
približno 73.200). 
 
Povprečna bruto plača za november je bila višja 
od plače za oktober, in sicer nominalno za 10,9 
%, realno pa za 9,9 %. Tolikšno zvišanje je bilo 
predvsem posledica višjih izrednih izplačil (13. 
plač in božičnic). 
 
Razpoloženje v gospodarstvu se je januarja 
poslabšalo na obeh ravneh: na mesečni za 1,5 

odstotne točke in na letni ravni za 6,3 odstotne 
točke. 
 
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila 
v decembru 2022 4,0-odstotna, za 0,1 odstotne 
točke nižja kot v novembru 2022 in za 0,4 
odstotne točke nižja kot v decembru 2021.  
 
Obseg proizvodnje je bil za 1,2 % večji kot v 
oktobru. K rasti so prispevale vse opazovane 
dejavnosti razen gradbeništva (upad za 3,4 %). 
 
Uradni list RS:  
 

• Ur. L. RS št. 4, z dne 
13.1.2023: Znesek minimalne plače 

 

• Ur. L. RS št. 4, z dne 13.1.2023: Dodatek št. 
15 h Kolektivni pogodbi za dejavnost 
elektroindustrije Slovenije 

 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač november 
2022 / november 2021 

• Sindikalna lista za januar 2023 
 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Metalflex Tolmin: pogajanja za PKP 

• Gea Vipoll: pogajanja za PKP 

 

 


