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Doma 
 
Jesen je prišla hitro. 
Poletni meseci so za 
nami in ponovno smo se 
vrnili v delovni ritem, za katerega se zdi, da je 
vsako leto hitrejši. Poletni meseci so namenjeni 
počitku, zato smo tudi v SKEI imeli manj 
dogodkov in aktivnosti.  
 
Nameravali smo izpeljati tradicionalni, 
dvodnevni pohod, ki pa nam ga je odneslo 
nevihtno vreme. Poskusimo ponovno naslednje 
leto. 
 
Prvo soboto v septembru je bilo, v organizaciji 
ReO SKEI Štajerska, odlično izpeljano 
tekmovanje v lovu rib s plovcem. Tekmovanja so 
se udeležili člani devetih regij. 
 
Rezultati posamezno: 

1. Robi Horvat – Ptuj 
2. Anton Fras – Zasavje 
3. Miha Gošte – Zasavje 

 

 
 
Rezultati ekipno: 

1. Velenje 
2. Ptuj 
3. Pomurje 

 
 
Čestitamo! 
 
S sejami izvršnega odbora se ponovno vračamo 
na teren. Prakso, ki je bila dobro sprejeta, smo 
zaradi korone začasno prekinili. Prvo sejo 
izvršnega odbora so torej organizirali kolegi iz 
ReO SKEI Celje. Člani izvršnega odbora so 
glavnino razprave namenili pogajanjem in 
oblikovanju zahtev za višje plače. Vse tri 
pogajalske skupine se bodo sestale in predlog za 
pogajanja naslovile na delodajalce. 
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Ekonomski in demografski podatki  
 
Delež gospodinjstev, v 
katerih so si vsi člani 
gospodinjstva lahko 
privoščili enotedenske 
letne počitnice zunaj 
doma, se je leta 2021 v 
primerjavi s prejšnjimi leti še povečal. Prav tako 
je narasel delež gospodinjstev, ki so lahko iz 
lastnih sredstev pokrila nepričakovane izdatke v 
višini mesečnega praga tveganja revščine (700 
evrov leta 2021). 
 
Vrednost industrijske proizvodnje, prihodek od 
prodaje v industriji in vrednost zalog so bili v 
maju 2022 višji kot v mesecu pred tem in v 
prejšnjem maju. 
 
Za programe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v 
2020 namenjenih nekaj več kot 11,7 mrd. EUR, 
od tega največ za področji starost ter bolezen in 
zdravstveno varstvo. Zaradi epidemije covida-19 
se je v strukturi virov financiranja programov 
socialne zaščite močno povečal delež prispevkov 
države. 
 
V maju 2022 je bilo delovno aktivnih približno 
920.100 oseb. Njihovo število je tako ponovno 
doseglo novo najvišjo vrednost, odkar 
spremljamo registrske podatke o delovno 
aktivnem prebivalstvu. 
 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so 
bile v juniju višje tako na mesečni (za 1,0 %) kot 
na letni ravni (za 22,2 %). Cene elektrike so se 
podvojile. 
 
Slovenski potrošniki so vse bolj pesimistični 
glede finančnega stanja v gospodinjstvu; 
kazalnik finančno stanje v gospodinjstvu v 
prihodnjih 12 mesecih je dosegel najnižjo raven 
v celotnem obdobju opazovanja. 
 
Med podjetji, ki zaposlujejo, jih je v letu 2020 
nastalo na novo 5.470 ali za 19,3 % manj kot v 
prejšnjem letu. Število teh podjetij se je najbolj 
zmanjšalo v strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
dejavnostih. 
 

V primerjavi s plačo za april je bila povprečna 
bruto plača za maj nižja, in sicer nominalno za 
0,6 %, realno pa za 2,5 %. Najvišja je bila v 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro. 
 
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v juniju 
nižja kot v maju 2022. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2022 
za 1,1 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 29,2 
% višje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je 
bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini oskrba z 
električno energijo, plinom in paro (za 19,2 %). 
 
Obseg proizvodnje se je povečal tako na mesečni 
in letni ravni kot tudi v prvih petih mesecih 
letošnjega leta. K rasti so prispevale vse 
opazovane dejavnosti (razen storitvene 
dejavnosti v mesečni primerjavi). 
 
Letna rast cen je bila 11-odstotna, na mesečni 
ravni pa 1-odstotna. Največji vpliv tako na letno 
(2,1 odstotne točke) kot na mesečno (0,5 
odstotne točke) inflacijo so imele višje cene 
naftnih derivatov. Poletne sezonske razprodaje 
oblačil in obutve so mesečno inflacijo znižale za 
0,6 odstotne točke. 
 
V zadnjem desetletju se je število mladih 
zmanjšalo za 15 %, število starejših pa povečalo 
za 29 %. Veliko mladih živi skupaj s starši, čedalje 
več starejših prebiva samih. Z dohodkom, nižjim 
od praga tveganja revščine, je živelo približno 10 
% mladih in 17 % starejših. 
 
Med oktobrom 2021 in januarjem 2022 je delež 
zaposlenih, ki so delali od doma vse dni v tednu, 
naraščal. Po januarju je bilo takih zaposlenih vse 
manj – v juniju le še odstotek, kar je enako kot 
oktobra lani. 
 
Vrednost industrijske proizvodnje je bila v juniju 
nekoliko nižja kot v mesecu pred tem, medtem 
ko sta bila prihodek od prodaje v industriji in 
vrednost zalog na mesečni ravni višja.  
 
V zadnjem letu sta števili prostih in zasedenih 
delovnih mest konstantno naraščali. Primerjava 
letošnjega 2. četrtletja z lanskim kaže, da se je 
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število prostih delovnih mest povečalo za 5.100, 
zasedenih delovnih mest za 19.300, stopnja 
prostih delovnih mest pa je bila višja za 0,5 
odstotne točke. 
 
Vse večji delež gospodinjstev je v opazovanih 
četrtletjih ocenil, da se je njihov dohodek v 
zadnjih 12 mesecih zvišal, a hkrati se je povečal 
tudi delež gospodinjstev, ki so imela težave z 
odplačili stroškov (stanovanjskih in 
nestanovanjskih kreditov, najemnine). 
 
Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 8,2 
%. H gospodarski rasti v drugem četrtletju je 
pripomoglo domače in tuje povpraševanje. Na 
rast domače potrošnje je najbolj ugodno vplivala 
potrošnja gospodinjstev, na tuje pa storitvena 
menjava. 
 
V primerjavi z majem je bilo delovno aktivnih 
oseb približno 2.200 več. Najbolj se je število 
povečalo v gradbeništvu, najbolj zmanjšalo pa v 
dejavnosti izobraževanje. 
 
V primerjavi s plačo za maj je bila povprečna 
bruto plača za junij nominalno višja za 0,9 %, 
realno pa nižja za 1,8 %. Najvišja je bila v 
finančnih in zavarovalniških dejavnostih. 
 
Letna inflacija v avgustu ostaja enaka julijski, tj. 
11-odstotna. Zvišale so jo predvsem podražitve 
goriv in energije ter hrane. Mesečno inflacijo so 
za 0,5 odstotne točke znižali cenejši naftni 
derivati in tako najbolj prispevali k ničelni 
inflaciji. 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač april 2022 / 
april 2021 

• Primerjava plač maj 2022 / 
maj 2021 

• Sindikalna lista za junij 2022 

• Sindikalna lista za julij 2022 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Metalflex Tolmin: pogajanja za PKP 

• Gorenje: pogajanja za povišanje plač in delno 

prenovo PKP 

• Gea Vipoll: pogajanja za PKP 

• Litostroj Power: pogajanja za dvig plač 

 
11. julij – svetovni dan prebivalstva 
 

 
 
 
Zemljo naj bi po ocenah Združenih narodov 
poseljevalo 7,8 milijarde ljudi. Kitajska ostaja 
država z največ prebivalci na svetu, v njej živi 
1,44 milijarde ljudi, sledi ji Indija z 1,39 milijarde 
prebivalci. V Sloveniji je na začetku letošnjega 
leta prebivalo 2.107.180 ljudi, s čimer 
predstavljamo 0,5 % prebivalcev Evropske unije, 
ki ima skupno 447 milijonov prebivalcev. 
Državljani Evropske unije skupaj sestavljamo 
manj kot 6 % svetovnega prebivalstva. 
 
Zgodovinski pregled rasti prebivalstva je pokazal 
vzorec, po katerem se je v zadnjih nekaj 
desetletjih svetovno prebivalstvo vsakih 
dvanajst let povečalo za eno milijardo. Leta 1804 
je na Zemlji prvič živela milijarda oseb, 123 let 
pozneje, leta 1927, se je populacija podvojila na 
drugo milijardo. Rast prebivalstva se je nato 
bistveno pospešila, saj je bila v 33 letih, tj. leta 
1960, dosežena tretja milijarda. Petnajst let 
pozneje, leta 1975, so na planetu živele štiri 
milijarde ljudi. Za vsako naslednjo milijardo se je 
populacija povečevala z 12-letnimi presledki; 
tako je svetovna populacija leta 1987 znašala pet 
milijard, leta 1999 šest milijard in leta 2011 
sedem milijard. Naslednji mejnik, osmo 
milijardo, bi po projekcijah Združenih narodov 
lahko dosegli že v prihodnjih dveh letih. 
 

https://nationaltoday.com/world-population-day/#world-population-day-timeline
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/explore/all/all_themes
https://population.un.org/wpp/

