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Info                                                                                                                   

 št. 10 z dne 10.11.2021                             www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Komaj se nam je 
zazdelo, da se 
epidemija umirja, že 
nas je zajel nov, še 
močnejši val. Korona ne popušča in očitno nam 
bo še nekaj časa krojila življenja. Kakorkoli že 
nekateri poskušajo s prstom kazati na »tiste 
gor«, je očitno, da lahko k izboljšanju razmer 
največ pripomoremo sami. Pa ne samo pri tem 
virusu, tudi drugje je aktivnost posameznika 
velikega pomena. Jesen je poleg pobiranja 
sadov navadno tudi čas pogajanj. SKEI 
podpisuje tri kolektivne pogodbe dejavnosti in 
prav v vseh treh smo podali predlog za 
pogajanja. Odstotki povišanja plač so različni, 
ker so si tudi panoge med seboj različne. Cilj je 
enak, višje plače in višji regres v letu 2022.  
 
Izpeljana je bila druga seja izvršnega odbora 
SKEI. Člani izvršnega odbora SKEI so se strinjali, 
da se, med drugim, naredi arhiv vseh 
podjetniških kolektivnih pogodb in internih 
aktov podjetij, kjer smo organizirani. Zbir teh 
aktov bo lahko v veliko pomoč pri pogajanjih na 
podjetniški in panožni ravni, prav tako pa bo 
podlaga za preverjanje, če se v podjetjih 
dogovorjeno in zapisno tudi upošteva. Marsikje 
so zapisane pravice zaposlenih samo črka na 
papirju.  
 
V mesecu oktobru sta še zadnji dve regiji 
izpeljali volitve in počasi bodo organi SKEI v 
celoti sestavljeni.  
 
Prav posebej pa smo ponosni na šesto, najbolj 
množično skupino študija na daljavo, ki ga 
sindikalnim zaupnikom in članom zagotavlja 
SKEI.  Na uvodnem srečanju smo udeleženci 
prejeli osnovna navodila o načinu delovanja in 
učenja, s kratkim nagovorom pa jih je 

pozdravila tudi predsednica SKEI Slovenije, 
Lidija Jerkič. 
 

 
 
Gostitelji Dunajske memurandumske skupine in 
avtomobilske konference so bili kolegi iz 
Avstrije. Na Dunaju se je oba dneva debatiralo 
o pravicah, položaju podjetij avtomobilske 
industrije, vlogi sindikatov pri pravičnem 
prehodu in še mnogih pomembnih temah.  
 
Naslednje leto oba dogodka gostimo v Sloveniji. 
 

 
 

http://www.skei.si/
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Ekonomski in demografski podatki  
 
V prvi polovici leta 2021 
je trg dela, ki ga je v 
2020 načela pandemija 
covida-19, počasi 
okreval. Stopnja 
brezposelnosti se je po 
enem letu ponovno spustila pod 5 % in je bila 
4,3-odstotna. Hkrati se povečuje število prostih 
delovnih mest, kar kaže, da se potreba po 
delovni sili povečuje. 
 
Domača proizvodnja energije v Sloveniji je bila v 
2020 za 4 % večja kot v 2019, končna raba 
energije pa za 9 % manjša kot v 2019. Raba 
energije v prometu je bila za več kot 18 % 
manjša kot v 2019. 
 
Internet je v 1. četrtletju 2021 redno 
uporabljalo 89 % 16–74-letnikov. 58 % jih je na 
novičarskih spletnih straneh ali družbenih 
medijih videlo neresnično ali dvomljivo 
informacijo ali vsebino; 37 % od teh jih je 
resničnost takih vsebin preverilo, 39 % jih je že 
vedelo, da je bil vir nezanesljiv. 
 
60 % podjetij z vsaj 10 zaposlenimi in 
samozaposlenimi se pri digitalni preobrazbi 
poslovanja sooča s težavo. Skoraj tretjini 
primanjkuje ustreznih kadrov ali znanj, 31 % jih 
ima težave zaradi pomanjkanja finančnih 
sredstev. Tehnologije umetne inteligence 
uporablja 12 % podjetij. 
 
Izvoz in uvoz v avgustu 2021 sta bila višja od 
izvoza in uvoza v avgustu 2020; izvoz je znašal 

2,8 milijarde EUR, uvoz pa 3,3 milijarde EUR. 
Višja sta bila zaradi povečanega obsega 
trgovanja, tako z državami članicami EU kot z 
nečlanicami. 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
v avgustu 2021 za 1,1 % višja kot v juliju 2021. V 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro ter v predelovalnih dejavnostih je bila 
višja (za 7,2 % oz. za 1,2 %), v rudarstvu pa nižja 
(za 10,1 %). 
 
Vrednost industrijske proizvodnje na ravni 
namenskih skupin izdelkov je bila v avgustu 
2021 na mesečni ravni višja v skupinah izdelkov 
za investicije in izdelkov za vmesno porabo (za 
5,7 % oz. za 0,6 %), v skupini izdelkov za široko 
porabo pa je bila nižja (za 1,9 %). 
 
V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v 
avgustu 2020 je bila skupna vrednost 
industrijske proizvodnje v avgustu 2021 višja za 
8,4 %. Višja je bila v predelovalnih dejavnostih 
(za 9,8 %) in v dejavnosti oskrba z električno 
energijo (za 1,4 %); v rudarstvu je bila nižja. 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje v 
avgustu 2021 je bila višja tudi v primerjavi s 
proizvodnjo v avgustu 2019, in sicer za 5,7 %. 
 
letu 2019 je bila stopnja tveganja revščine nižja 
od slovenske v treh članicah EU-27, stopnja 
tveganja socialne izključenosti v eni, stopnja 
dolgotrajnega tveganja revščine pa v petih 
članicah. Po višini praga tveganja revščine se 
Slovenija uvršča na sredino članic EU. 
 
V avgustu 2021 je bilo v Sloveniji približno 
902.100 delovno aktivnih oseb. Število 
zaposlenih oseb se je v avgustu 2021 glede na 
julij 2021 znižalo za nekaj manj kot 100 (na 
približno 805.900), število samozaposlenih oseb 
pa se je za približno 200 zvišalo (na približno 
96.200). Glede na avgust 2020 je bilo število 
zaposlenih in samozaposlenih oseb višje za 2,3 
%. 
 
Primanjkljaj sektorja država je v letu 2020 
znašal 3.618 milijonov EUR ali 7,7 % BDP, bruto 
dolg pa 37.423 milijonov EUR ali 79,8 % BDP. 
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Razpoložljivi dohodek na prebivalca se je v letu 
2020 v primerjavi z letom 2019 najizraziteje 
zvišal v posavski regiji (za 5,0 %), sledile so ji 
pomurska (za 4,6 %) in zasavska regija (za 4,5 
%). 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v oktobru 
2021 četrtič zapored slabši kot v prejšnjem 
mesecu. Pričakovanja o gibanju cen so v tem 
mesecu dosegla najvišjo raven po septembru 
2012. 
 
V septembru 2021 so se cene industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih spet zvišale; za 0,8 
% so bile višje kot pred enim mesecem in za 8,6 
% višje kot pred enim letom. 
 
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno 
osebo za leto 2020 so v Sloveniji znašali 
2.498,73 EUR, to je za 5,0 % več kot leta 2019. 
Največji delež v stroških dela so zavzemali 
prejemki zaposlenih oseb, in sicer 86,4 %. 
 
Gospodarsko razpoloženje je bilo oktobra 2021 
na mesečni ravni za 2,5 odstotne točke slabše, 
na letni ravni pa za 8,3 odstotne točke boljše. 
 
Povprečna bruto plača za avgust 2021 je 
znašala 1.900,43 EUR; od plače za julij 2021 je 
bila nižja, nominalno za 2,1 %, realno pa za 2,2 
%. Najvišja je bila v dejavnosti oskrba z 
električno energijo, plinom in paro. 
 
Konec avgusta in v začetku septembra 2021, 
torej ob koncu poletnih počitnic, se je delež 
odsotnih z dela zmanjšal na 10 %. V tem 
obdobju so več kot tri četrtine zaposlenih (79 
%) delale na lokaciji delodajalca vse dni v tednu 
in tako je ostalo do sredine septembra. 
 
Gospodinjstva v Sloveniji so v letu 2020 
privarčevala največ doslej, privarčevana 
sredstva so najizraziteje usmerila v vpogledne 
vloge, njihova zadolženost pa se v primerjavi z 
letom 2019 ni bistveno spremenila. V 2020 se je 
okrepilo varčevanje gospodinjstev v vseh 
evropskih državah. 
 
 
 

Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 162 z dne 
8.10.2021: Zakon o 
spremembah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2K) 

 

• Ur. l. št. 171 z dne 28.10.2021: Odločba 
ustavnega sodišča o ugotovitvi, da je bil 
397. člen Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju v neskladju z 
Ustavo 

 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač julij 
2021/julij 2020 

• Sindikalna lista za oktober 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Talum: pogajanja za podjetniško 
kolektivno pogodbo 

• Resistec, Metaltec, Athos: pogajanja za 
podjetniško kolektivno pogodbo 

• Vse sindikalne podružnice: zbiranje 
ekonomskih podatkov za pogajalske 
skupine SKEI 

• Vse sindikalne podružnice: zbiranje 
podjetniških kolektivnih pogodb in 
internih aktov  

 
Mednarodno: 
 

 
 

 

Sindikati v Sofiji so protestirali zaradi 
pomanjkanja jasne vizije o pravičnem prehodu 
v Bolgariji.  
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IndustriAll Europe ter evropska podjetja, ki 
proizvajajo in uporabljajo kovine, svarijo pred 
morebitnim katastrofalnim vplivom 
pomanjkanja kitajske oskrbe z magnezijem na 
evropsko industrij. Pomanjkanje magnezija 
lahko vodi v zapiranje podjetij in izgubo 
delovnih mest.  
 

 
 

IndustriAll Europe in sindikati člani se v 
prihodnjih tednih in mesecih mobilizirajo po 
vsej Evropi, da bi se borili za močnejšo socialno 
razsežnost evropske podnebne politike. 
Sindikati vztrajajo, da podnebni ukrepi 
zahtevajo tudi močan socialni program. Evropa 
si ne more privoščiti slabo vodenega prehoda, 
kjer delavci in skupnosti plačujejo stroške v 
prihodnjih letih.  
 

 
 

Evropski sindikati, ki zastopajo delavce iz 
proizvodnje jekla in aluminija, pozdravljajo 
nedavno izjavo EU-ZDA o jeklu in aluminiju, ki 

vztraja, da so mednarodna prizadevanja 
ključnega pomena za razogljičenje sektorjev in 
da je treba čim prej vzpostaviti enake 
konkurenčne pogoje na svetovni ravni. 
 
Svetovni dan hrane 
 

 
 

16. oktober so za svetovni dan hrane razglasili 
Združeni narodi leta 1979. Geslo letošnjega 
svetovnega dneva hrane je Naša dejanja so 
naša prihodnost – boljša proizvodnja, boljša 
prehrana, boljše okolje in boljše življenje. 
 
Povprečno kolikšna je bila v 2020 poraba 
izbranih proizvodov za prehrano na prebivalca? 

• 119 kg zelenjave 

• 64 kg krompirja 

• 5 kg riža 

• 116 kg žit 

• 1 kg medu 

• 88 kg mesa 
 
V »covidnem« letu 2020 so se glede na leto prej 
najbolj podražila jabolka (za 35 %) in mleto 
mešano meso (za 23 %). Tudi cene drugih 
živilskih izdelkov so bile večinoma višje kot v 
2019. 
 
Stopnja samooskrbe se je v letu 2020 v 
primerjavi z 2019 povečala pri vseh kmetijskih 
proizvodih, za katere izračunavamo to 
statistiko, še najbolj pa pri medu (za 23 
odstotnih točk) in žitih (za 14 odstotnih točk). 
Najvišji stopnji samooskrbe sta bili sicer v letu 
2020 doseženi pri jajcih (95-odstotna) in žitih 
(89-odstotna). 
 
 


