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Info                                                                                                                   

 št. 2 z dne 1.3.2023                                www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Februar je najkrajši 
mesec v letu, hkrati pa 
nam nakazuje, da se 
zima počasi poslavlja in prihaja pomlad. Dnevi se 
daljšajo in ptički se ženijo. Februarja praznuje 
rojstni dan tudi naš SKEI.  
 

 
 
Mesec je minil delovno.  
 
Pogajanja za kolektivne pogodbe dejavnosti so v 
različnih fazah. Medtem, ko so bila za dejavnost 
elektroindustrije uspešno zaključena in višje 
plače s februarjem 2023 že veljajo, se pogajanja 
za dejavnost kovinske industrije niso še niti 
pričela. Pogajalci dejavnosti kovinskih 
materialov in livarn se sicer sestajajo, a 
izplena/dogovora ni. Stanje v dogovarjanju na 
panogi je zaskrbljujoče in predvidevamo, da bo 
potrebno angažirati vse sile, da se dialog vrne na 
zadovoljiv nivo. O tem bodo člani republiškega 
odbora razpravljali na naslednji seji. 
 
 
Imeli smo tudi družaben dogodek, ki smo ga 
prestavili iz januarja v februar. Razlog? 
Pomanjkanje snega.  

Uspešno, v lepem, sončnem vremenu, smo 
zaključili že 27. državno prvenstvo v veleslalomu 
in tekih na smučeh. Gostitelj prvenstva je bila 
ReO SKEI Gorenjska, smučišče Soriška planina.  
Prvo mesto je ostalo doma, na Gorenjskem, 
drugo mesto je zasedla ekipa Velenja, tretje pa 
Korošci. 
Vsem udeležencem seveda iskrene čestitke, 
predvsem za odgovorno obnašanje, športni duh 
in športne dosežke. 
 
Galerija: 
https://skei.si/galerija/697/27_drzavno_prvens
tvo_v_veleslalomu_in_tekih_na_smuceh_sorisk
a_planina_17_2_2023/ 
 

 
 
Pojavljajo se tudi prva vprašanja o pravilnem 
obračunu plač, glede na višjo minimalno plačo. V 
več podjetjih smo že uspeli preprečiti napačen 
obračun plač, v nekaterih podjetjih naši 
argumenti niso sprejeti. Zato so predstavniki 
SKEI, vključno s predsednico SKEI opravili 
temeljit razgovor z glavnim inšpektorjem za 
delo, L. Lukičem. Dogovorili smo se, da bo 
inšpektorat opravil usmerjene akcije preverjanja 
obračunov plač in opozoril oz. sankcioniral 
delodajalce, ki imajo v obračunih napake. Žal so 
vedno v škodo zaposlenega. 
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Pomembno nam je, da se finančno – materialno 
poslovanje sindikalnih podružnic izvaja skladno z 
akti SKEI, zato smo predsednike nadzornih 
odborov ponovno povabili na usposabljanje.  
Strokovno ga je izvedel sekretar za finančno 
področje, L. Cvar in predvidevamo, da bo 
kvaliteten nadzor in odgovoren pristop botroval 
k transparentnemu delovanju sindikalnih 
podružnic. Zavedanje, da so sredstva last 
organizacije in je potrebno z njimi ravnati 
odgovorno, naj bo prvo vodilo v delovanju in 
odločanju. 
 
Sestala se je tudi komisija za zakonodajo, ki je 
obravnavala predloge, ki bi jih sindikati želeli 
uveljaviti ob spreminjanju zakonodaje. Predlogi 
bodo predstavljeni članom izvršnega odbora 
SKEI, potem pa posredovani pogajalcem ZSSS, da 
jih poskušajo uveljaviti. Gre se seveda predvsem 
za jasnejša določila, zaščito zaposlenih in 
sindikalnih zaupnikov. 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Življenjske potrebščine so 
se januarja na letni ravni v 
povprečju podražile za 
10,0 %, na mesečni pa za 
0,2 %. Tako na letno kot 
mesečno inflacijo so 
najbolj vplivale višje cene hrane in 
brezalkoholnih pijač; na letni ravni so se dvignile 
za 19,3 %, na mesečni pa za 2,1 %. 
 
V zadnjem četrtletju lani je bila rast stečajev 
četrtletno najvišja v zadnjih dveh letih, znašala je 
20,5 %. Mesečno se je število stečajev povečalo 
za 13,1 %. Tudi registracij je bilo več na obeh 
ravneh opazovanja. 
 
Vrednost industrijske proizvodnje in vrednost 
zalog sta bili decembra 2022 višji kot v mesecu 
pred tem, prihodek od prodaje v industriji pa 
nižji.  
 
Prag tveganja revščine je znašal 827 EUR na 
mesec, pod njim je živelo 12,1 % prebivalcev 
Slovenije. Tveganju socialne izključenosti je bilo 
izpostavljenih 13,3 % oseb. 
 

Po letu in pol stalne rasti števila in stopnje 
prostih delovnih mest sta se ti vrednosti prvič 
znižali v 3. četrtletju prejšnjega leta, v zadnjem 
četrtletju pa se je upad nadaljeval. Število 
zasedenih delovnih mest se je po drugi strani 
povečalo in je preseglo 807.000. 
 
V 4. četrtletju smo zaznali nadaljnje umirjanje 
gospodarske aktivnosti. V primerjavi s 4. 
četrtletjem 2021 se je BDP povečal za 0,2 %. 
Domače trošenje je imelo pozitiven, izvoz pa 
negativen vpliv na rast BDP. Po desezoniranih 
podatkih se je BDP povečal za 0,8 %, glede na 3. 
četrtletje 2022. 
 
Povprečna bruto plača za december je znašala 
2.159,40 EUR. Od plače za november je bila nižja 
– nominalno za 3,8 % oz. realno za 4,0 %. 
Povprečna mesečna bruto plača za leto 2022 je 
znašala 2.023,92 EUR in je bila nominalno višja, 
realno pa nižja od plače za leto 2021. 
 
Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni 
ravni povečalo za 0,4 % in doseglo novo najvišjo 
vrednost. V primerjavi s koncem leta 2012 je 
zraslo za 18,0 %. Konec decembra 2022 je 
delovalo 158 invalidskih podjetij. 
 
Razpoloženje v gospodarstvu se je februarja 
poslabšalo na obeh ravneh: na mesečni za 0,2 
odstotne točke in na letni za 7,7 odstotne točke. 
 
Oblike dela zaposlenih se v primerjavi z 
mesecem prej niso občutneje spremenile, 
opazna pa je razlika v primerjavi z letom 2021. 
Takrat je delalo od doma za 6 odstotnih točk 
zaposlenih več kot v opazovanem mesecu. 
 
Lani je bilo v Sloveniji energetsko revnih 62.000 
gospodinjstev oz. približno 7.000 več kot leto 
prej. V njih je živelo okoli 102.000 oseb. 
 
Prag tveganja revščine in stopnja tveganja 
revščine sta se lani zvišala, stopnja tveganja 
socialne izključenosti je ostala skoraj 
nespremenjena, stopnja dolgotrajnega tveganja 
revščine pa se je znižala. 
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Na slovenskem trgu dela smo zaznali izredno 
nizko stopnjo brezposelnosti. V zadnjem 
četrtletju lani je upadla pod 4 %. 
 
Največji vpliv na rast cen življenjskih potrebščin 
v zadnjem letu je imela dražja hrana (za 18,3 %). 
Večji vpliv so imele tudi podražitve izdelkov ter 
storitev za rekreacijo in kulturo (za 9,6 %). Na 
mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale 
podražitve počitniških paketov (za 8,6 %). 
 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač december 
2022 / december 2021 

• Sindikalna lista za februar 2023 
 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Metalflex Tolmin: pogajanja za PKP 

• Gea Vipoll: pogajanja za PKP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

 

 

 

V 2021 je kultura k bruto domačemu proizvodu 

(BDP) prispevala en odstotek, skupni izdatki 

države za kulturo so znašali prav tako en 

odstotek. 

Kulturne dejavnosti ... 

... v širšem pomenu – t. i. kulturno-kreativni 

sektor (KKS) – pa dajejo kruh še osebam s poklici, 

ki jih ne prištevamo med značilne za kulturo. 

Konec novembra 2022 je bilo v teh dejavnostih 

zaposlenih ali samozaposlenih 28.806 oseb, kar 

predstavlja 3,1 % vseh delovno aktivnih v 

Sloveniji. V primerjavi z decembrom 2019 se je 

število povečalo za 3 %. 

 

 

 

 


