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Doma
Bi lahko rekli, da se je v
aprilu zgodil praznik
demokracije? Ogromna
udeležba na volitvah je pokazatelj želje po
spremembah. Tudi mi se vsem, ki se opravili
svojo
državljansko
dolžnost,
iskreno
zahvaljujemo. Zdaj lahko rečemo, da si bo
narod pisal sodbo sam.

berimo Info SKEI, da izvemo več in prej
SKEI Koroška je organizirala praznovanje
praznika dela v Ravnah na Koroškem.
Slavnostna govornica je bila predsednica SKEI
Slovenije, Lidija Jerkič.

Upi se tokrat ponovno polagajo novemu
obrazu. Kaj bo, bomo videli s časom. Vemo pa,
da s tem, kar smo imeli, vsi nismo bili
zadovoljni.
Za nami so tudi prvomajske prireditve, ki so bile
po treh letih precej težko pričakovane in
množično obiskane.

SKEI Acroni pa je organiziral praznovanje pri
domu na Pristavi, kjer je bila govornica izvršna
sekretarka SKEI, Mateja Gerečnik.

Rdeča nit sindikalnih nagovorov so bile zahteve:
• dostojno plačilo za dostojno delo –
osnovna plača naj postane enaka
minimalni plači
• večja davčna obremenitev kapitala in
razbremenitev delavk in delavcev
• dostojne pokojnine
• učinkovito varstvo delavskih pravic
• skrajševanje polnega delovnega časa

Živela 1. in 2. maj!
Živel praznik dela!
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Še pred prvomajskimi praznovanji je bilo pod
okriljem ReO SKEI KNO odlično organizirano 9.
državno prvenstvo v kegljanju. Rezultate in
fotografije si lahko pogledate tukaj.

Več:
https://skei.si/skei/komisije_skei/sportne_deja
vnosti/
Ekonomski in demografski podatki
V februarju 2022 je izvoz
znašal 3,6 milijarde EUR,
uvoz pa 4,2 milijarde
EUR. V primerjavi s
prejšnjim februarjem je
bil izvoz višji za 18,7 %,
uvoz pa za 50,3 %. Rast je bila zaznana tako pri
trgovanju z državami članicami EU kot s
preostalimi državami.

Izvršni in republiški odbor SKEI Slovenije sta na
ločenih sejah obravnavala poročila o delu,
finančna poročila, programe dela in finančne
načrte. Zadala sta si ambiciozne cilje, ki jih
lahko uresničimo samo skupaj.

V februarju je bilo izvedenih za 2,3 % manj
registracij in za 23,9 % manj stečajev kot v
prejšnjem mesecu.
Število samozaposlenih in število oseb, ki delo
opravljajo prek študentskega servisa, sta se lani
vrnili približno na raven pred začetkom
epidemije covida-19. Stopnja brezposelnosti se
je znižala za 0,2 odstotne točke. Odsotnosti z
dela je bilo manj kot leto prej.
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila
v februarju za 8,3 % nižja kot mesec prej.
Najbolj se je znižala v dejavnosti oskrba z
električno energijo, plinom in paro, in sicer za
52,3 %. Na znižanje je vplival sprejet Zakon o
nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva
visokih cen energentov. Vrednost proizvodnje
je bila nižja tudi v rudarstvu in v predelovalnih
dejavnostih (za 4,4 oz. za 2,3 %).

Konec meseca maja pa ste vsi člani SKEI vabljeni
na novo druženje – letne športne igre, ki jih
tokrat organizira ReO SKEI za Posavje.

Število delovno aktivnih oseb se je na mesečni
ravni nekoliko povečalo, na letni ravni je bil
porast triodstoten. V primerjavi s februarjem
2017 se je število delovno aktivnih oseb v
gradbeništvu povečalo za več kot tretjino.
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih
so se na mesečni ravni zvišale za 1,3 % in na
letni za 17,9 %. Na letni ravni so se najbolj
dvignile cene v oskrbi z električno energijo.
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Po večjem upadu v marcu se je zaupanje
potrošnikov v aprilu 2022 na mesečni ravni
izboljšalo, na letni ravni pa poslabšalo.

točke nižja kot v februarju 2022 in 1,1 odstotne
točke nižja kot v marcu 2021.
Iz Uradnih listov RS

Gospodarsko razpoloženje se je aprila izboljšalo
tako na mesečni kot tudi na letni ravni. K temu
je najbolj vplival kazalnik zaupanja v storitvenih
dejavnostih.
V obdobju 2018–2020 je bilo inovacijsko
aktivnih 55 % podjetij, registriranih v Sloveniji.
V primerjavi s prejšnjim obdobjem so bila
podjetja bolj inovacijsko aktivna, uvedla so več
inovacij poslovnega procesa in manj inovacij
proizvodov.

•

Ur. l. št. 48 z dne
4.4.2022:
Zakon
o
pokojninskem
in
invalidskem
zavarovanju
(uradno
prečiščeno besedilo) (ZPIZ-2-UPB18)

•

Ur. l. št. 49 z dne 8.4.2022: Dodatek št. 14 h
Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo
Slovenije

•

Ur. l. št. 54 z dne 20.4.2022: Zakon o
upravljanju javnega potniškega prometa
(ZUJPP), Zakon o zagotavljanju finančnih
sredstev za
investicije
v športno
infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od
2023 do 2027 (ZFSŠI27), Zakon o poroštvu
Republike Slovenije za obveznosti družbe
DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških
vrednostnih papirjev, najetih oziroma
izdanih
za
financiranje
avtocestnih
projektov v višini do 392,44 milijona eurov
(ZPKFAP), Zakon o stanovanjski jamstveni
shemi za mlade (ZSJSM), Zakon za urejanje
položaja študentov (ZUPŠ-1), Zakon o
spremembi Zakona o urejanju trga dela
(ZUTD-G)

Delež okoljskih davkov se v primerjavi z vsemi
davki in socialnimi prispevki od leta 2015 naprej
zmanjšuje. Tedaj je znašal 10,3 %, v 2020 pa 7,4
%.
Ženske, stare 18–29 let, so najranljivejši del
populacije z vidika spolnega nadlegovanja v
delovnem okolju in zalezovanja. Žrtev prve
oblike nasilja je bila vsaka druga ženska v tej
starostni skupini, druge oblike pa vsaka četrta.
Pri enako starih moških je ti obliki nasilja
doživel vsak peti.
V primerjavi s plačo za januar je bila povprečna
bruto plača za februar nominalno višja za 0,2 %,
realno pa nižja za 1,2 %.
Skupni indeks obsega proizvodnje se je zvišal
tako na mesečni in letni ravni kot tudi v prvih
dveh mesecih letošnjega leta. K rasti so
prispevale vse opazovane dejavnosti (razen
industrija v mesečni in letni primerjavi).
V enem letu so se cene v povprečju zvišale za
6,9 %. Povprečna 12-mesečna rast je bila 4odstotna (v istem obdobju prejšnjega leta −0,3odstotna). Cene blaga so bile v povprečju višje
za 7,9 %, cene storitev pa za 5 %. Blago dnevne
porabe se je podražilo za 9,1 %, trajno blago za
8,8 % in poltrajno blago za 2,7 %.

Poslana strokovna gradiva
•

Primerjava plač
2022/januar 2021

•

Sindikalna lista za april 2022

januar

Aktivnosti sindikalnih podružnic:
• vse sindikalne podružnice: pogajanja za
regres
• vse sindikalne podružnice: pogajanja za
višje plače

Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila
v marcu 2022 4,0-odstotna, za 0,1 odstotne
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7. april – Svetovni dan zdravja

1. maj – Praznik dela
Mednarodni praznik dela je dobra priložnost za
pregled stanja na trgu dela v Sloveniji. V 2021 je
bila stopnja brezposelnosti nižja (za 0,2
odstotne točke), stopnja delovne aktivnosti pa
višja (za 0,8 odstotne točke) kot leto prej. Več je
bilo delovno aktivnih v prekarnih oblikah dela.
Stopnja brezposelnosti nizka

Leta 2020 je v povprečju sedem od desetih
prebivalcev Slovenije (starih 16 ali več let)
menilo, da je njihovo splošno zdravstveno
stanje dobro ali zelo dobro. Zaposleni so bili v
tem letu na bolniškem dopustu povprečno 18
koledarskih dni.
https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/1
1875/sl-dan-zdravja-2022.pdf
22. april – Svetovni dan zemlje

V zadnjih 14 letih je bilo število delovno
aktivnih največje leta 2008, 996.000, in tedaj je
bila stopnja brezposelnosti najnižja, znašala je
4,4 %. Ravno obrnjeno je bilo leta 2013, ko je
bilo število delovno aktivnih najmanjše,
906.000, stopnja brezposelnosti pa je bila
najvišja, 10,1-odstotna. V 2021 je bilo delovno
aktivnih 972.000 oseb, stopnja brezposelnosti
pa je znašala 4,7 %.
Zaposleni povprečno opravili 39 delovnih ur na
teden
Zaposleni so v 2021 v povprečju običajno
opravili 39,3 ure na teden. Več običajno
opravljenih ur na teden so opravili moški (40,0)
kot ženske (38,6). Več kot petina je bila
zaposlenih v predelovalni dejavnosti, v kateri so
tedensko običajno opravili 39,8 ure, dejansko
pa 34,9 ure.
Delež opravljanja dela od doma najvišji do zdaj

Geslo letošnjega dneva Zemlje: Investirajmo v
naš planet.
V 2020 smo v Sloveniji z okoljskimi davki zbrali
1,3 milijarde EUR ali za 2,6 % več kot leta 2011,
za varstvo okolja smo namenili 412 milijonov
EUR (46 % več). Emisije toplogrednih plinov so v
tem času upadle, povečuje pa se število vozil na
elektriko ter količina ločeno zbranih
komunalnih odpadkov.

Število zaposlenih, ki so svoje delo pogosto
opravljali od doma, je naraslo za 24.000, kar je
pomenilo 52-odstotno rast v primerjavi z letom
2020. Od doma je pogosto delalo 8,6 %
zaposlenih, 11,6 % pa občasno.
Delež zaposlenih, ki svoje delo včasih ali
pogosto opravlja od doma, se je v desetih letih
povečal za 6,5 odstotne točke. V letu 2011 je
znašal 13,7 %, v letu 2021 pa 20,1 %.

https://www.stat.si/StatWeb/File/DocSysFile/1
1887/sl-dan-zemlje.pdf
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