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Info                                                                                                                   

 št. 5 z dne 13.6.2022                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Po praznovanju 
praznika dela, ki za 
večino pomeni tudi 
krajši odklop, smo se vrnili na delovna mesta. 
Volitve so za nami, vlada se sestavlja in prve 
usmeritve so jasne. Nekaterim so všeč, drugim 
spet ne. Mar ni v življenju vedno tako? 
Naj pričajo rezultati! 
 
Za SKEI je bil mesec maj aktiven. Pogovori o 
opciji novega plačnega modela za dejavnost 
elektroindustrije se nadaljujejo, prav tako so se 
začeli tudi v okviru industrijskih sindikatov. 
Verjetno si nihče ne želi, da bi tudi v prihodnje 
socialni dialog nadomeščala politika z 
enostranskimi odločitvami. Pri prejšnji vladi 
smo bili priča ravno temu.  
 
Pogajanja za vse tri kolektivne pogodbe 
dejavnosti so za prvo polovico leta zaključena, 
jeseni pričakujemo nova.  
 
SKEI je od 4.5. – 6.5. gostil kolege vzhodne 
regije Industriall, kjer smo si izmenjali 
informacije o stanju v posamezni državi.  
 

 

Sestala se je komisija za varnost in zdravje pri 
delu SKEI. Seja je bila organizirana v Zrečah, 
člani komisije pa so obravnavali študentsko 
delo v podjetjih in predlog novega pravilnika o  
zagotavljanju varnosti in zdravja pri ročnem 
premeščanju bremen. 
 

 
 
Čisto konec meseca maja so kolegi iz Posavja 
organizirali letne športne igre SKEI. Udeležba je 
bila letos skromna, kljub vsemu pa vsem 
udeležencem, dobitnikom pokalov in medalj ter 
seveda organizatorjem iskreno čestitamo! 
 
Prvo mesto je šlo v Velenje, drugo Dolenjski – 
Beli krajini, tretje v Ljubljano in četrto v 
Posavje. 
Bravo, bravo! 

 

http://www.skei.si/
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Naslednji športni dogodek je dvodnevni pohod 
na Prehodavce, ki bo organiziran 29. in 30. 
avgusta.  
Razpis in prijavnico najdete tukaj: 
https://skei.si/uploads/skei3/public/_custom/V
ABILO_pohod_2022.pdf 
 

 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Slovenija je izvozila 
vrednostno za 23,7 % več 
blaga kot v prejšnjem 
marcu, uvozila pa za 45,5 
% več. Izvoz v 1. 
četrtletju je bil od izvoza 
v istem obdobju 2021 višji za 21,6 % (znašal je 
11,5 milijarde EUR), uvoz pa je narasel za 49,1 
% (znašal je 13,1 milijarde EUR). 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
v marcu za 3,9 % višja kot mesec prej. V 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro se je dvignila za 21,2 %, v predelovalnih 
dejavnostih za 2,2 % in v rudarstvu za 1,5 %. 
Vrednost industrijske proizvodnje se je na 
mesečni ravni zvišala pri vseh treh namenskih 
skupinah izdelkov: v proizvodnji izdelkov za 
vmesno porabo za 3,9 %, v proizvodnji izdelkov 
za široko porabo za 3,6 % in v proizvodnji 
izdelkov za investicije za 0,9 %. 
Na letni ravni je skupna vrednost industrijske 
proizvodnje narasla za 2,8 %. V rudarstvu in 
predelovalnih dejavnostih je bila vrednost 
proizvodnje višja (za 27,8 % oz. za 5,3 %), 
medtem ko je bila v dejavnosti oskrba z 
električno energijo, plinom in paro nižja za 25,8 
%. 
 
 

V 1. četrtletju 2022 je bilo na voljo 24.600 
prostih delovnih mest, kar je ponovno najvišja 
vrednost do zdaj. Stopnja prostih delovnih mest 
je prav tako dosegla najvišjo raven, znašala je 3 
odstotke. V gradbeništvu je bila 7,6-odstotna, 
kar je več kot dvakrat višja raven od 
slovenskega povprečja. 
 
V 1. četrtletju 2021 31 % 65–74-letnikov ni še 
nikoli uporabljalo interneta, 45 % jih je bilo brez 
digitalnih veščin. 48 % jih je prek interneta 
izvedlo aktivnosti, povezane z zdravjem, 27 % 
uporabljalo e-bančništvo in 25 % nakupovalo po 
spletu. 
 
Bruto domači proizvod se je na letni ravni 
povečal za 9,8 %. Na visoko gospodarsko rast je 
pozitivno vplivalo domače in tuje 
povpraševanje. Uvoz se je povečal bolj kot 
izvoz, zaradi česar je bil prispevek 
zunanjetrgovinskega salda k rasti BDP 
negativen. 
 
V marcu 2022 je bilo približno 915.400 delovno 
aktivnih oseb, kar je več kot mesec prej. 
Stopnja delovne aktivnosti v letu 2021 je bila 
66,7-odstotna. 
 
40,4-odstotna davčna obremenitev stroškov 
dela. Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je 
v letu 2021 zaslužila 67 % plače povprečne 
zaposlene osebe, je bilo 40,4 % namenjenih za 
plačilo davčnih bremen, 59,6 % pa za neto 
plačo. Davčna obremenitev je bila za 0,2 
odstotne točke višja kot v preteklem letu. 
 
Mnenje potrošnikov se je v maju poslabšalo 
tako na mesečni kot na letni ravni. Znižale so se 
vrednosti prav vseh kazalnikov. 
 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 
še vedno rastejo. Mesečno so se zvišale za 2,8 
% in letno za 20,4 %. V aprilu so se najbolj 
dvignile cene v proizvodnji kovin (za 8,5 %). 
 
V primerjavi s plačo za februar je bila 
povprečna bruto plača za marec višja, in sicer 
nominalno za 4,2 %, realno pa za 5,4 %. 
 

https://skei.si/uploads/skei3/public/_custom/VABILO_pohod_2022.pdf
https://skei.si/uploads/skei3/public/_custom/VABILO_pohod_2022.pdf
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Razpoloženje v gospodarstvu se je maja 
poslabšalo na obeh ravneh: na mesečni za 1,4 
odstotne točke in na letni ravni za 2,8 odstotne 
točke. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu 2022 
za 1,7 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 29,2 
% višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni 
je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini 
kovine (za 9,8 %). 
 
Stopnja anketne brezposelnosti v aprilu 2022 
4,0-odstotna. 
 
Življenjske potrebščine na letni ravni dražje za 
8,1 %, na mesečni za 2 %. 
 
Obseg proizvodnje se je povečal tako na 
mesečni in letni ravni kot tudi v 1. četrtletju 
2022. K rasti so prispevale vse opazovane 
dejavnosti (razen gradbeništvo v mesečni 
primerjavi). 
 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač februar 
2022/februar 2021 

 

• Sindikalna lista za maj 2022 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• vse sindikalne podružnice: pogajanja za 
regres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dan Evrope – 9. maj 
 

 
 
Dan Evrope, ki poteka 9. maja, je namenjen 
praznovanju miru in enotnosti v Evropi, hkrati 
pa spominu na začetek nastajanja Evropske 
unije, kakršno poznamo danes. Na ta dan leta 
1950 je namreč takratni francoski zunanji 
minister Robert Schuman pozval evropske 
države, naj združijo svojo proizvodnjo premoga 
in jekla. Ta povezava je pozneje prerasla v 
današnjo EU. Od leta 2004 je v njej tudi 
Slovenija. 
 
Evropska unija šteje 27 držav in ima okoli 447 
milijonov prebivalcev. V Sloveniji je na začetku 
leta 2022 živelo 2.107.180 prebivalcev oz. 0,5 % 
prebivalstva EU. 
Tujih državljanov je bilo v Sloveniji 172.442, kar 
je pomenilo 8,2 % vseh prebivalcev Slovenije. 
21.192 (1 % prebivalstva Slovenije) jih je imelo 
državljanstvo ene od drugih držav EU-27 (v 
nadaljevanju EU). Največ med njimi, skoraj 
polovica, je bilo hrvaških državljanov, 15 % 
bolgarskih in 14 % italijanskih. Med tujimi 
državljani, ki so v začetku leta 2020 živeli v 
Sloveniji, so bile po državah državljanstva 
razlike v strukturi po spolu. Iz 17 držav je bilo v 
Sloveniji več moških kot žensk, iz 9 držav pa 
ravno obratno. Največja razlika med spoloma v 
korist moških je bila pri tistih prebivalcih, ki so 
imeli državljanstvo Grčije, Irske ali Malte, v 
korist žensk pa pri tistih, ki so imele 
državljanstvo Litve, Latvije ali Poljske. 


