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Info                                                                                                                   

 št. 3 z dne 1.4.2022                                   www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Kako bežijo dnevi in 
meseci. Še malo in čaka 
nas najpomembnejša 
državljanska dolžnost in pravica – volitve. 
Udeležba na volitvah je pomembna in sindikati 
vedno pozivamo, da se volitev udeležite. 
Izberite tistega, ki mu verjamete in zaupate. 
Pomembno je oddati svoj glas.  
 
Na spletni strani www.zsss.si boste našli 
zavihek, ki se nanaša na volitve, za nas 
pomembne tematike in odgovor političnih 
strank, če so jih posredovale. Morda se boste 
tako lažje odločili, komu dati svoj glas. Če 
volitve prepuščate drugim, potem vas vodijo 
tisti, ki jih izberejo drugi. 
 
V SKEI Slovenije se lahko pohvalimo, da smo 
podpisali anekse k vsem trem kolektivnim 
pogodbam dejavnosti, z veseljem pa 
ugotavljamo, da se sklepajo tudi podjetniške 
kolektivne pogodbe.  
 
Aktivnosti sindikalistov se izražajo ravno v 
nivoju pravic na panogi oziroma v podjetju. 
Ponekod se že dogovarjajo o višini regresa za 
letni dopust, nekateri imajo celo 
dogovorjenega. 
 
Vsako leto znova ugotavljamo, da so vsi 
prejemki višji v podjetjih, kjer je organiziran 
sindikat. Mar ni to najmočnejši argument za 
podpis pristopne izjave?  
https://skei.si/ugodnosti_clanov_skei/pristopn
a_izjava/ 
 
 
 
 

V začetku marca se je sestala projektna skupina 
za pridobivanje novega članstva. Poenotili so 
poglede o celostni grafični podobi SKEI in se 
dogovorili o strategiji včlanjevanja. Še vedno se 
zavedamo, da je le delo na terenu in z ljudmi 
tisto, ki daje rezultate. 
 
Nadaljevala so se pogajanja za kovinsko in 
elektroindustrijo, sklicana je bila inventurna 
komisija in nadzorni odbor SKEI Slovenije.  
Iztekajo se namreč roki, ko morajo vsi nivoji 
organiziranosti oddati svoja poročila in izdelati 
programe dela in finančne načrte. 
Vse skupaj potem potrjuje republiški odbor SKEI 
Slovenije. Letos bo sklican v aprilu. 
 
Komisija SKEI Seniorji je na seji obravnavala 
program dela, fokus letošnjega leta pa bo 
pokojninska zakonodaja, upoštevajoč smernice 
OECD, do katerih so bili člani komisije zelo 
kritični. 
 

 
 
Stalna naloga sekretarjev je tudi pridobivanje 
novih znanj za še boljše delovanje regij in 
sindikalnih podružnic, zato so se vsi udeležili 
izobraževanja o finančnem poslovanju regij, ki 
ga je pripravil sekretar za ekonomsko področje 
SKEI, Ljubo Cvar. 

http://www.skei.si/
http://www.zsss.si/
https://skei.si/ugodnosti_clanov_skei/pristopna_izjava/
https://skei.si/ugodnosti_clanov_skei/pristopna_izjava/


 

2 

 

 

 
 
Na pobudo vodij pogajalskih skupin so o 
strategiji pogajanj za vse tri kolektivne pogodbe 
dejavnosti razpravljali člani pogajalskih skupin. 
Idej in energije nam ne manjka. 
 

 
 
 
Povabili smo vas tudi k sodelovanju v 
tekmovanju varilcev, ki bo 6. aprila 2022 na 
Celjskem sejmu  
https://skei.si/novice/642/7_drzavno_prvenstv
o_tekmovalcev_varilcev_6_4_2022/ 
 
 
V  aprilu pa organiziramo 9. državno prvenstvo 
v kegljanju SKEI Slovenije – memorial Elvedina 
Terziča. Vse podrobnosti najdete tukaj: 
https://skei.si/novice/643/9_drzavno_prvenstv
o_v_kegljanju_skei_slovenije_memorial_elvedi
na_terzica_16_4_2022/ 
Vabljeni! 
 
 
 
 

Ekonomski in demografski podatki  
 
Mesečna stopnja 
anketne brezposelnosti 
je bila v januarju 
2022 4,2-odstotna, za 0,2 
odstotni točki nižja kot v 
decembru 2021 in 1,3 
odstotne točke nižja kot v januarju 2021.  
 
Zaposleni v Sloveniji so v 4. četrtletju 2021 
opravili za 4,2 % več delovnih ur kot v istem 
obdobju leto prej; povečanje je bilo 
najizrazitejše v dejavnosti gostinstvo (za več kot 
50 %). V povprečju so največ delovnih ur 
opravili zaposleni v dejavnosti zdravstvo in 
socialno varstvo. 
Za zadnje četrtletje 2021 je povprečna mesečna 
bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih 
osebah znašala 1.177,73 EUR in je bila od plače 
za prejšnje četrtletje nominalno višja za 0,8 %, 
realno pa nižja za 0,6 %. 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
v januarju 2022 za 0,1 % višja kot mesec prej. V 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro je bila višja za 17,8 %, v predelovalnih 
dejavnostih ter rudarstvu pa nekoliko nižja (za 
0,9 % oz. za 0,6 %). 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v januarju 
2022 za 2,3 % višje kot v prejšnjem mesecu in 
za 26,4 % višje kot pred enim letom. Na 
mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen 
na področju rud in kamnin (24,3 %); pri tem je 
izstopalo 37,8-odstotno zvišanje cen surove 
nafte in zemeljskega plina. 
 
V januarju 2022 je bilo približno 909.500 
delovno aktivnih, kar je manj kot v prejšnjem 
mesecu. Med osebami, ki so se v januarju 2022 
prvič zaposlile ali samozaposlile, jih je bilo 
največ v gradbeništvu. 
 
Vsaka druga delovno aktivna oseba v Sloveniji 
je medobčinski delovni migrant.  
Število delovno aktivnih oseb (brez kmetov) se 
je v zadnjih petih letih (v primerjavi z letom 
2016) povečalo za nekaj več kot 11 %, medtem 
ko se je število občinskih delovnih migrantov 

https://skei.si/novice/642/7_drzavno_prvenstvo_tekmovalcev_varilcev_6_4_2022/
https://skei.si/novice/642/7_drzavno_prvenstvo_tekmovalcev_varilcev_6_4_2022/
https://skei.si/novice/643/9_drzavno_prvenstvo_v_kegljanju_skei_slovenije_memorial_elvedina_terzica_16_4_2022/
https://skei.si/novice/643/9_drzavno_prvenstvo_v_kegljanju_skei_slovenije_memorial_elvedina_terzica_16_4_2022/
https://skei.si/novice/643/9_drzavno_prvenstvo_v_kegljanju_skei_slovenije_memorial_elvedina_terzica_16_4_2022/
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povečalo za 18 %. Število občinskih delovnih 
migrantov je torej naraščalo hitreje od 
skupnega števila delovno aktivnih oseb. Konec 
leta 2021 je kar 55 % delovno aktivnih oseb 
odhajalo na delo v drugo občino. V tem 
raziskovanju ne spremljamo dejanskih delovnih 
migracij ali njihove pogostnosti (dnevne, 
tedenske ali drugačne), z gotovostjo pa lahko 
trdimo, da je bilo konec leta 2021 dejanskih 
delovnih migracij manj. Številni delodajalci so 
namreč zaradi razmer, povezanih z boleznijo 
covid-19, svojim zaposlenim omogočali 
opravljati delo od doma. 
 
V februarju 2022 so se cene industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na mesečni ravni 
zvišale za 4,4 % in na letni za 16,5 %. Najvišje so 
bile podražitve v oskrbi z električno energijo. 
 
V primerjavi s plačo za december 2021 je bila 
povprečna bruto plača za januar 2022 nižja, 
nominalno za 6,8 % oz. realno za 7,2 %. Tako 
občutno znižanje je bilo predvsem posledica 
manjšega obsega izrednih izplačil. 
 
Med podjetji, ki največ čistih prihodkov od 
prodaje ustvarijo na tujih trgih, so v 4. četrtletju 
2021 izstopale predelovalne dejavnosti s 73 %. 
V dejavnosti oskrba z električno energijo, 
plinom in paro je bil ta delež 67 %, v 
informacijskih in komunikacijskih dejavnostih 
pa 29 %. 
 
Gospodarska klima je po štirih zaporednih 
mesecih rasti v marcu 2022 upadla za 5,2 
odstotne točke. Na letni ravni po drugi strani 
ostaja višja, in sicer za 2 odstotni točki. 
 
Stanovanjske nepremičnine se še naprej 
dražijo. Na letni ravni so se cene v 2021 zvišale 
za 15,7 %. Gre za največjo podražitev po letu 
2007. Prodanih je bilo za približno 16 % več 
stanovanjskih nepremičnin kot v 2020, ko je bila 
zaradi epidemije covida-19 prodaja najmanjša v 
zadnjih sedmih letih. 
 
V 2020 je bila Slovenija 88-odstotno 
samooskrbna z žiti, 84-odstotno z mesom, 48-
odstotno z zelenjavo. V 2021 smo uvozili 2,3 

milijona ton hrane in pijač, kar je bilo skoraj 
trikrat toliko kot v 2000. 
 
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila 
v februarju 2022 4,1-odstotna, za 0,1 odstotne 
točke nižja kot v januarju 2022 in 1,3 odstotne 
točke nižja kot v februarju 2021. 
 
Na zvišanje cen so na letni ravni najbolj vplivale 
podražitve naftnih derivatov. Bencin se je 
podražil za 30,3 %, dizelsko gorivo za 29,5 % in 
tekoča goriva za 12,1 %. Na mesečno deflacijo 
je imela največji vpliv pocenitev električne 
energije za 38,9 %. 
 
 
Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 39 z dne 
21.3.2022: Zakon o 
spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh – 
2Z) 

 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač december 
2021/december 2020 

 

• Sindikalna lista za marec 2022 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Resistec, Metaltec, Athos: zaključek 
pogajanj za PKP 

 

• Gea Vipoll: priprava podjetniške 
kolektivne pogodbe; pridobitev internih 
aktov 

 
8. marec  – Mednarodni dan žensk 
 
V Sloveniji je leta 2021 prebivalo 49,8 % žensk, 
njihova povprečna starost je bila 45,1 leta. 
Poimenovane so bile s 30.650 različnimi imeni, 
najpogostejše ime pa je bilo, kot že vrsto let, 
Marija. 
 
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/1
1824/sl-dan-zena.pdf 

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11824/sl-dan-zena.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/11824/sl-dan-zena.pdf

