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Info                                                                                                                   

 št. 11 z dne 1.12.2021                             www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Vstopili smo n najbolj 
radodaren mesec v 
letu, v mesec 
december. November 
je za SKEI minil zelo delovno. Potekala so 
pogajanja za spremembo tarifnega dela vseh 
treh kolektivnih pogodb dejavnosti, prav tako 
pa so sindikalisti v podjetjih dogovarjali višine 
izplačil božičnic.  
Na delodajalce smo sicer poslali splošen poziv, 
ampak se pri višini izplačil ob koncu leta najbolj 
pozna aktivnost sindikata v podjetju. Brez 
dvoma! 
 
Vodje pogajalskih skupin za tri kolektivne 
pogodbe dejavnosti s potekom pogajanj niso 
zadovoljni. Ponudbe delodajalcev so nizke in so 
bile zaenkrat zavrnjene. O zaostrovanju bo 
razpravljal republiški odbor SKEI, na seji 
7.12.2021.  
 
Če bo treba, bomo skupaj, kajne? 
 
Potek pogajanj se je obravnaval tudi na tretji 
seji izvršnega odbora SKEI Slovenije in tudi člani 
izvršnega odbora so bili enotnega mnenja, da 
situacija v pogajanjih kliče k zaostrovanju.  
 
Še vedno poteka aktivnost zbiranja aktov 
podjetij, ki naj bi rezultirala v pobudah za 
pogajanja za podjetniške kolektivne pogodbe, ki 
bi morale biti prioriteta vsakega sindikalista v 
podjetju. 
 
V mesecu novembru je bila sklicana 2. seja 
komisije za varnost in zdravje pri delu SKEI. 
Člani komisije so razpravljali o pogoju PCT v 
podjetjih in zapisali usmeritve, ki bodo v pomoč 
sindikalnim zaupnikom.  

Če povzamemo, so člani komisije priporočali, da 
se v podjetjih izvaja kontrola PCT pravila, da se 
k temu sprejme/dopolni ocena tveganja in da 
se vsi ukrepi izvajajo skladno s predpisi in 
nasveti stroke. 
 

 
 

V mesec december torej vstopamo z 
usmeritvijo, da okrepimo pogajanja na 
podjetniškem nivoju in zaostrimo pogajanja na 
državnem nivoju. Nič ne smemo prepustiti 
naključju, da ne bo prepozno. 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Vrednost industrijske 
proizvodnje v 
septembru 2021 za 0,2 
% višja kot v avgustu 
2021 
Skupna vrednost 
industrijske proizvodnje in skupna vrednost 
zalog v industriji sta bili v septembru 2021 na 
mesečni ravni višji, skupni prihodek od prodaje 
v industriji pa je bil nekoliko nižji. 
 
Stopnje samooskrbe so bile v letu 2020 višje 
kakor v 2019 pri rastlinskih in skoraj vseh 
živalskih bilancah: stopnja samooskrbe s sadjem 
(36-odstotna) je bila višja za 6 odstotnih točk, z 
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zelenjavo (48-odstotna) za 5 odstotnih točk, s 
krompirjem (60-odstotna) in z žiti (88-odstotna) 
za 13 odstotnih točk vsaka, z medom (67-
odstotna) za 23 odstotnih točk in z mesom (84-
odstotna) za 3 odstotne točke; stopnja 
samooskrbe z jajci (95-odstotna) pa je bila 
enaka kot v 2019.  
 
V 3. četrtletju 2021 je bilo zabeleženih več kot 
22.400 prostih delovnih mest, kar je največ do 
sedaj. Dosežena je bila tudi najvišja stopnja 
prostih delovnih mest, bila je 2,8-odstotna. 
Število zasedenih delovnih mest se je prav tako 
povečalo, vendar še ni preseglo najvišje ravni.  
 
Število delovno aktivnih oseb se je v septembru 
2021 glede na avgust 2021 zvišalo za 0,5 %, na 
nekaj več kot 906.400 (kar je že tretji mesec 
zapored največ, odkar spremljamo registrske 
podatke o delovno aktivnem prebivalstvu v 
Sloveniji). Na letni ravni oz. glede na september 
2020 pa se je zvišalo za 2,2 %. Na mesečni in 
letni ravni sta se zvišali število zaposlenih in 
število samozaposlenih. Glede na avgust 2021 
se je število prvih zvišalo za 0,5 % (na približno 
810.000), drugih za 0,3 % (na približno 96.500), 
glede na september 2020 pa število prvih za 
2,1 % (najbolj v predelovalnih dejavnostih) in 
število drugih za 2,3 % (najbolj v gradbeništvu). 
 
Četrtletna rast cen storitev pri proizvajalcih je 
bila v tretjem četrtletju 2021 v povprečju 1,6-
odstotna. Glede na drugo četrtletje 2021 so se 
najbolj zvišale cene storitev v gostinstvu (za 6,7 
%; med temi cene v gostinskih nastanitvenih 
dejavnostih za 14,4 %, v dejavnosti strežbe jedi 
in pijač pa za 2,1 %) in v poslovanju z 
nepremičninami (za 5,4 %). Nekoliko manj so se 
zvišale cene storitev v dejavnosti promet in 
skladiščenje (za 1,9 %) ter v drugih raznovrstnih 
poslovnih dejavnostih (za 0,2 %). Cene storitev 
v strokovnih, znanstvenih in tehničnih 
dejavnostih so v povprečju ostale enake kot v 
drugem četrtletju 2021. Znižale pa so se cene 
storitev v informacijskih in komunikacijskih 
dejavnostih (povprečno za 0,3 %). 
 
V oktobru 2021 smo spet beležili rast cen 
industrijskih proizvodov; cene so bile za 0,6 % 

višje kot pred enim mesecem in za 9,2 % višje 
kot pred enim letom. 
 
Povprečna bruto plača za september 2021 je 
znašala 1.872,92 EUR; od plače za avgust 2021 
je bila nižja, nominalno za 1,4 %, realno pa za 
1,3 %. 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v 
novembru 2021 za 2 odstotni točki nižji kot v 
prejšnjem mesecu, hkrati pa za 7 odstotnih točk 
višji kot v istem mesecu prejšnjega leta. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila 
novembra 2021 (3,2 odstotne točke) za 0,8 
odstotne točke višja kot oktobra 2021 (2,4 
odstotne točke). Višja je bila tudi od 
dolgoletnega povprečja (za 4,4 odstotne točke). 
K zvišanju sta prispevala kazalnika zaupanja v 
predelovalnih dejavnostih (1,1 odstotne točke) 
in v trgovini na drobno (0,4 odstotne točke). 
Zniževali pa so ga kazalniki zaupanja med 
potrošniki (ta je bil nižji za 0,5 odstotne točke), 
v storitvenih dejavnostih (za 0,2 odstotne 
točke) in v gradbeništvu (za 0,1 odstotne 
točke). 
 
V tretjem četrtletju 2021 je bila stopnja 
brezposelnosti 4,5-odstotna, nekoliko višja kot 
v prejšnjem četrtletju, a nižja kot pred enim 
letom. Zvišala se je tudi stopnja delovne 
aktivnosti. Več je bilo študentskega dela. 
 
Cene življenjskih potrebščin so se v novembru 
2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 4,6 % 
(v novembru 2020 je bila rast cen –0,9-
odstotna). Povprečna 12-mesečna rast cen je 
bila 1,4-odstotna (v istem obdobju prejšnjega 
leta 0,2-odstotna). 
Cene blaga so bile v povprečju višje za 6,2 %, 
cene storitev pa za 1,5 %. Blago dnevne porabe 
je bilo dražje za 6,8 %, trajno blago za 5,8 %, 
poltrajno blago pa za 4,3 %.  
Letno inflacijo so v novembru 2021 najbolj višali 
dražji naftni derivati (tekoča goriva so bila 
dražja za 33,4 %, dizelsko gorivo za 46,6 %, 
bencin pa za 41,5 %) in jo zvišali za 1,8 odstotne 
točke. Po 0,4 odstotne točke so prispevali še 
dražji toplotna energija (za 55,2 %), avtomobili 
(za 6,7 %), storitve v restavracijah in hotelih (za 
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6,2 %), oblačila in obutev (za 5,3 %) ter 
stanovanjska in gospodinjska oprema (za 
5,0 %). 
Na drugi strani so med pocenitvami najbolj 
izstopali cenejši izdelki in storitve iz skupine 
komunikacije (za 3,5 %); ti so letno inflacijo 
znižali za 0,2 odstotne točke. 
 
Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 176 z dne 
9.11.2021: Zakon o 
kazenskem postopku  

• Ur. l. št. 176 z dne 
9.11.2021: Zakon o finančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju 

 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač avgust 
2021/avgust 2020 

• Sindikalna lista za november 
 
 
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: 
 

 
 
Vlade štirinajstih držav in Evropska komisija so v 
Glasgowu podpisale ambiciozno zavezo 
pravičnega prehoda, ki bo zagotovila okvir za 
pravičen prehod v prihodnosti, upoštevajoč 
podnebne spremembe. 
 

 
 

Delavci v tovarni ArcelorMittal v Zenici v Bosni 
in Hercegovini so se organizirali. Zahtevajo  
dostojne plače in sklenitev nove kolektivne 
pogodbe. Po sedmih mesecih pogajanj so 
podpisali kolektivno pogodbo.  
 

 
 

Ceemet – European Tech & Industry Employers  
in IndustriAll ponovno opozarjajo, da se 
kovinska industrija sooča z enim največjih 
izzivov doslej in da je potrebno razvijati 
spretnosti in znanja za pravičen prehod.  
 


