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Info                                                                                                                   

 št. 9 z dne 8.10.2022                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
September, jesenski 
mesec, ko se z dopustov 
večina vrne v službo, ko 
otroci spet zasedejo šolske klopi in ko sindikati 
začnemo s pritiski za pogajanja za višje plače.  
 
Mesec smo začeli s sejo izvršnega odbora SKEI 
Slovenije, ki je vodjem pogajalskih skupin dal 
mandat za pogajanja. Člani pogajalskih skupin so 
na skupnem sestanku oblikovali zahteve, ki so za 
vse tri dejavnosti enake. 
 
Dvig najnižjih osnovnih plač po KPD za 6% s 
1.11.2022 in izplačilo draginjskega dodatka za 
člane sindikata, podpisnika kolektivne pogodbe, 
v višini 300 €. 
 

 
 
Prvi odzivi delodajalske strani so pričakovani. 
Odlašamo, spet. Najkasneje začetek decembra 
bodo člani republiškega odbora SKEI Slovenije 
odločali o zaostrovanju, če s strani delodajalskih 
združenj ne bo pozitivnega odziva. 
 
Vzporedno s pogajanji, in neodvisno od njih, se 
delovni skupini delodajalcev in SKEI Slovenije 
pogovarjata o novem plačnem modelu za 
elektroindustrijo. Želja je izstopiti iz ustaljenih 
okvirjev in poskusiti na drug način določiti ceno 
dela. 
 

Prva usklajevanja in pogovori so pripeljali do 
ideje, da se temo in izzive predstavi na 
konferenci, kamor se povabi širok krog 
zainteresiranih, vključno s predstavniki 
zakonodajalca. 
Konferenca bo v torek, 18.10.2022 ob 9.00 na 
GZS v Ljubljani. Več od dogodku pa najdete 
tukaj:  
https://www.gzs.si/Dogodki/18-10-
2022/placni-model-elektroindustrije 
 

 
 
V začetku oktobra so delegati SKEI Slovenije 
sodelovali na kongresu ZSSS, kjer je bil nov 
mandat zaupan aktualni predsednici ZSSS in SKEI 
Slovenije, Lidiji Jerkič.  
 
Želimo ji, da bi še naprej imela dovolj energije za 
usklajevanje interesov in vodenje največje 
sindikalne centrale v Sloveniji. Če kdo, zmore 
ona! 

 

http://www.skei.si/
https://www.gzs.si/Dogodki/18-10-2022/placni-model-elektroindustrije
https://www.gzs.si/Dogodki/18-10-2022/placni-model-elektroindustrije
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V istem tednu je bila sklicana 9. redna seja 
izvršnega odbora SKEI Slovenije. Gostili so nas 
kolegi Velenjske regije, natančneje podjetje 
Gorenje. 
 

 
 

Pred sejo smo si ogledalo proizvodno halo, kjer 
se izdelujejo TV aparati. 
 

 
 
Poglavitna vsebina seje izvršnega odbora je 
zajemala informiranje od nameravanih 
spremembah zakonodaje in dogovor o 
aktivnostih pri pogajanjih za višje plače. 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Povprečna mesečna 
bruto plača zaposlenih v 
Sloveniji, preračunana iz 
letne bruto plače, je po 
začasnih podatkih 
strukturne statistike plač 
v 2021 znašala 2.138 EUR oz. se je na letni ravni 
zvišala za 10,1 %. Zaposleni moški je v povprečju 
zaslužil 2.165 EUR bruto, ženska pa 2.107 EUR. 
 
Število delovno aktivnih oseb se je po petih 
zaporednih zvišanjih malenkost znižalo, in sicer 
na približno 922.300. Zaposlenih je bilo za nekaj 
več kot 300 manj (približno 824.300), medtem 
ko je bilo samozaposlenih za približno 300 več 
(rast za 0,3 %, na približno 98.000). Število 
samozaposlenih oseb se je povečalo šesti mesec 
zapored in je tretji mesec zapored doseglo novo 
rekordno vrednost, odkar spremljamo registrske 
podatke o delovno aktivnem prebivalstvu. 
Število samozaposlenih oseb se je tako na 
mesečni kot letni ravni najbolj zvišalo v 
gradbeništvu. 
 
V 2. četrtletju 2022 je bila stopnja brezposelnosti 
4,2-odstotna, za 0,1 odstotne točke nižja kot v 
četrtletju pred tem. Več je bilo prekarnega dela. 
 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih so 
se v primerjavi z julijem zvišale za 1,5 %. 
Proizvodi za prodajo na domačem trgu so bili 
dražji za 2,1 %, za prodajo na tujih trgih pa za 
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0,8 %. Pri slednjih so se cene za prodajo na trgih 
držav v evrskem območju dvignile za 0,9 %, na 
trgih držav zunaj evrskega območja pa za 0,7 %.  
Podražili so se energenti (za 10,0 %), proizvodi za 
široko porabo (za 1,1 %) in surovine (za 1,0 %), 
pocenili pa proizvodi za investicije (za 0,1 %).  
 
Najizraziteje so zrasle cene v oskrbi z električno 
energijo (za 12,5 %). Sledile so podražitve v 
proizvodnji tekstilij (za 2,6 %) ter proizvodnji 
papirja in izdelkov iz papirja (za 2,5 %). Najbolj so 
se znižale cene v tiskarstvu in razmnoževanju 
posnetih nosilcev zapisa (za 2,9 %). Sledile so 
pocenitve v proizvodnji oblačil (za 1,7 %) ter 
pridobivanju rudnin in kamnin (za 1,6 %).  
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
v septembru nižja tako na mesečni kot tudi na 
letni ravni. 
 
Povprečna plača za julij 2022 je znašala 2.002,27 
EUR bruto oz. 1.304,01 EUR neto. Od plače za 
prejšnji mesec je bila nižja, nominalno za 0,3 %, 
realno pa za 1,3 %. V primerjavi s plačo za isti 
mesec prejšnjega leta je bila nominalno višja (v 
bruto znesku za 3,2 % oz. v neto znesku za 
4,3 %), realno pa nižja (v bruto znesku za 7,0 % 
oz. v neto znesku za 6,0 %). 
 
Gospodarska klima je bila septembra za 4,5 
odstotne točke nižja kot v prejšnjem mesecu in 
je tako padla pod dolgoletno povprečje. 
 
Kazalnik zaupanja je bil nižji v primerjavi z vsemi 
tremi obravnavanimi obdobji: na mesečni ravni 
je bila njegova vrednost nižja za 7 odstotnih 
točk, na letni ravni za 16 odstotnih točk in glede 
na dolgoletno povprečje za 8 odstotnih točk. 
 
Poslabšali so se vsi kazalniki, ki sestavljajo 
kazalnik zaupanja, najizraziteje pričakovana 
proizvodnja (za 11 odstotnih točk), sledila sta 
zaloge končnih izdelkov (za 5 odstotnih točk) in 
skupna naročila (za 3 odstotne točke). 
 
Davčni prihodki in socialni prispevki so se 
povečali v vseh glavnih kategorijah, najbolj v 
tekočih davkih na dohodek in premoženje (za 
19,7 %). Prihodki od davkov na proizvodnjo in 
uvoz so se povečali za 15 %, med njimi DDV za 

21 %. Prihodki od socialnih prispevkov so bili višji 
za 8,3 %. 
 
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila 
v avgustu 2022 4,1-odstotna, za 0,1 odstotne 
točke nižja kot v juliju 2022 in za 0,4 odstotne 
točke nižja kot v avgustu 2021.  
 
Ocenjujemo, da je bilo v avgustu 2022 
brezposelnih približno 42.000 oseb, starih 15–74 
let, od tega je bilo 49 % moških in 51 % žensk. 
Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je 
bila v avgustu 2022 3,7-odstotna, med ženskami 
pa 4,5-odstotna.  
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač junij 2022 / 
junij  2021 

• Sindikalna lista za avgust 
2022 

• Sindikalna lista za september 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 

 
1. oktober – mednarodni dan starejših 
 
Mednarodni dan starejših zaznamujemo že 32. 
leto zapored. Z besedo starejši običajno 
označujemo osebe, stare 65 let ali več. Na 
začetku letošnjega leta je bilo med prebivalci 
Slovenije v tej starostni skupini približno 193.000 
moških in 251.000 žensk. 
 
Prebivalstvo Slovenije se stara. 1. januarja letos 
je bilo 444.743 oz. približno petina (21 %) 
prebivalcev starih najmanj 65 let. Otrok do 14 let 
je bilo 15 %. Delež starejših je bil najvišji v občini 
Osilnica (36 %), najnižji pa v občini Benedikt (14 
%). Otrok je bilo več kot starejših le v 21 občinah. 
Projekcije ne kažejo na spremembo trenda – čez 
50 let naj bi imela Slovenija 30 % starejšega 
prebivalstva. 


