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Info                                                                                                                   

 št. 12 z dne 4.1.2022                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Dobri možje, lepe želje, 
praznovanja in nove 
omejitve so mimo, 
zajadrali smo v leto 
2022. Večina z upanjem, da se virus umiri, 
obvlada. Naj optimizem, ki ga je bilo zaznati v 
veselem decembru prevlada v letu, ki je pred 
nami.  
 
Preden poročamo kaj vse smo počeli v 
decembru, zapišemo voščilo predsednice SKEI 
Slovenije, Lidije Jerkič. 
 

 
 
Spoštovana članica, spoštovani član! 
 
In deželo je spet pobelil sneg. Za dan ali dva se 
je zdelo, da je vse čisto in vse belo. Vse urejeno 
in vse tiho. Pa ni tako. Leto 2021 se poslavlja v 
znamenju največjega nereda, stihije, enovladja, 
nezadovoljstva, neenakosti, nevključenosti (in 
še bi lahko naštevala) od kar pomnim. 
 
Občutek je lahko subjektiven ali kot pravijo, 
občutek mehurčka, v katerem živim. Le da se 
zdi, da ni mehurček, ampak mehur in da zadnje 
čase zadovoljnega sodržavljana sploh več ne 
srečam. Še najbolj dobrovoljni samo še 

zamahujemo z roko. Siti vseh naokoli in 
marsičesa lačni. 
 
Leto je bilo kot eno nazaj, zaznamovano z 
virusom covid-19, ki nam je življenje postavil v 
manj poznane okvire. Zahteval je odrekanje, 
prilagajanje, povzročal dodatne spore in 
nesoglasja, delil na dvoje. Sindikalno gledano 
nam je omejil stike s člani, z delavkami in 
delavci. Omejil je seveda neposredni stik, ne pa 
stikov nasploh. Tudi sindikati smo morali najti 
nove načine za sodelovanje, pa čeprav na 
daljavo. Med pomembnejšimi velikimi zdrsi leta 
je ukinitev socialnega dialoga na državni ravni. 
Partner se z mafijo noče pogovarjati, bi lahko v 
maniri zadnjih dni leta pojasnilo, kaj se je 
zgodilo. Kdo je mafija, prepuščam bralcu. 
Čeprav ni socialnega dialoga in je ESS prenehal 
z delovanjem, smo dnevno opozarjali na 
dogajanja v državi, na ravni zakonodaje in ravni 
posameznika. Pomembno smo vplivali na 
sprejemanje interventne zakonodaje, če ne 
drugače, z ustavnimi presojami. Bili smo uspešni 
pri argumentaciji za Nacionalni demografski 
sklad in davčno zakonodajo. Vlačili so nas po 
vseh koalicijskih trobilih, kar štejem za 
svojevrstno priznanje. Od vplivanja na 
zakonodajo do pomoči posamezniku, vse to je 
gradilo naš vsak dan in celo leto. 
 
V leto 2022 zremo z velikimi pričakovanji. Vsi si 
želimo, da Covid vendarle ukrotimo in da se 
začnemo poglobljeno ukvarjati z dejanskimi 
problemi, ki jih virus ta čas uspešno prekriva. 
Leto bo prelomno. Čakajo nas volitve na 
različnih ravneh in v različne institucije. Dobili 
bomo novo vlado, v vsakem primeru. Kakšna 
bo, je odvisno tudi od nas in naše izbire na 
volitvah. Verjamem, da bo obnovljen socialni 
dialog, pa ne le socialni. Dialog na sploh. Da 
pride do splošnega umirjanja, zlasti v odnosih. 

http://www.skei.si/
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Da se spet naučimo pogovarjati, dogovarjati in 
zlasti: razumeti. 
 
Vsem članicam in članom želim izpolnitev 
njihovih osebnih želja, mirne in predvsem 
zdrave praznike, ki jih letos skoraj ni, prehod v 
Novo leto po njihovi izbiri in vso srečo v 
osebnem življenju. Vsem skupaj pa želim 
obilno sindikalnega dela in izzivov ter uspehov 
na vseh področjih našega delovanja. 
 
Nikoli ni bilo lahko, tudi letos ne bo, ne bo pa 
nam zmanjkalo volje in ne energije, da storimo 
najboljše, kar lahko. Skupaj! 
 
Za SKEI je bil december delaven. Predvsem so 
imeli obilico dela člani pogajalskih skupin za 
dejavnost kovinske industrije in 
elektroindustrije. Naši pogajalci so si 
prizadevali, da bi do konca leta vsaj delno 
zaključili pogajanja za višje plače in regres. Obe 
ekipi sta se z delodajalci sestali dvakrat in 
dosegli kompromis, ki pa ga mora verificirati 
izvršni odbor SKEI Slovenije, ki bo sklican v 
januarju. Žal ugotavljamo, da je odzivnost 
delodajalcev kovinskih materialov in livarn na 
točki 0, zato bo republiški odbor SKEI Slovenije 
konec januarja razpravljal o zaostrovanju 
sindikalnih aktivnosti.  
 
V podjetju Talum do v decembru, po napornih 
in ostrih pogajanjih, slavnostno podpisali 
prenovljeno in precej bogato podjetniško 
kolektivno pogodbo. Vodja pogajalske skupine 
na sindikalni strani, Igor Jeza, je k pogajanjem 
pristopil odgovorno, s ciljem, da zaposleni 
dobijo več, ne manj. Želimo si, da bi bilo takšnih 
dogodkov v naših sindikalnih podružnicah več. 
 

 
 

 
 
Športna komisija SKEI Slovenije je razpisala 27. 
državno prvenstvo v veleslalomu in tekih na 
smučeh, ki bo 28.1.2022 na Kopah. Prijave so 
odprte, opozarjamo pa, da bo tekmovanje 
omogočeno samo članom, ki bodo izpolnjevali 
pogoj PCT. 
 
Razpis in ostale informacije najdete tukaj. 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
V letu 2021 ima zelo 
nizek digitalni indeks 48 
% podjetij z vsaj 10 
zaposlenimi in 
samozaposlenimi v 
vzhodni Sloveniji in 40 
% podjetij v zahodni Sloveniji. Zelo visok 
digitalni indeks imajo 4 % podjetij v vzhodni in 6 
% v zahodni Sloveniji. 
 
Zemeljski plin je bil v tretjem četrtletju 2021 
glede na prejšnje četrtletje za gospodinjske 
odjemalce dražji za 4 %, za negospodinjske pa 
za 16 %. Podražila se je tudi električna energija. 
 
Skupno število opravljenih delovnih ur v 3. 
četrtletju 2021 za 3,1 % višje kot v 3. četrtletju 
2020. Posamezna v Sloveniji zaposlena oseba je 
v 3. četrtletju 2021 opravila v povprečju enako 
število delovnih ur kot v 3. četrtletju 2020. 
Skupno število opravljenih delovnih ur se je 
najizraziteje zvišalo v dejavnosti gostinstvo. 
 
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri 
registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 
2021 je znašala 1.168,22 EUR in je bila 
nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,5 % višja od 
plače za 2. četrtletje 2021. 
 

https://skei.si/novice/632/27_drzavno_prvenstvo_v_veleslalomu_in_tekih_na_smuceh_kope_2022/
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Stroški dela za dejansko opravljeno delovno 
uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2021 
za 6,0 % višji kot v tretjem četrtletju 2020. 
 
Izdatki sektorja država so se v 2020 povečali na 
51,3 % BDP; v 2019 so namreč znašali 43,3 % 
BDP. Najbolj so se povečali izdatki za 
ekonomske dejavnosti in socialno zaščito. 
 
Vrednost blagovne menjave je bila v prvih 
desetih mesecih leta 2021 višja kot v 
primerljivem obdobju prejšnjega leta. Skupen 
desetmesečni izvoz blaga je bil namreč za 18,9 
% višji kot v 2020, uvoz blaga pa za 30,4 %. 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje, 
skupen prihodek od prodaje v industriji in 
skupna vrednost zalog so bili v oktobru 2021 za 
0,5% višji kot v mesecu pred tem. 
 
Skoraj 14 % današnjih prebivalcev Slovenije je 
svoje prvo prebivališče imelo v tujini. Med njimi 
jih ima nekaj manj kot polovica slovensko 
državljanstvo. 38 % prebivalcev s prvim 
prebivališčem v tujini se je v Slovenijo priselilo v 
zadnjih 10 letih. 
 
Poslovni prihodki podjetij v dejavnosti 
gostinstvo so bili v 3. četrtletju 2021 za 33 % 
višji od poslovnih odhodkov, v predelovalnih 
dejavnostih za 7 %, v dejavnosti promet in 
skladiščenje pa za 11 %. 
 
Najizraziteje se je v primerjavi z letom 2019 
BDP znižal v gorenjski (za 8,0 %) in v obalno-
kraški regiji (za 8,9 %). Regionalne razlike v 
ustvarjenem BDP na prebivalca so bile v 
Sloveniji v 2020 največje v zadnjih dvajsetih 
letih. Zaposlenost se je zmanjšala v obeh 
kohezijskih regijah. 
 
V 2020 je v Sloveniji poslovalo več podjetij kot v 
2019 (za 0,5 %), vendar je v njih delalo manj 
oseb (za 0,8 %), pa tudi ustvarjeni prihodek je 
bil nižji kot v 2019 (za 6,3 %). 
Prvega januarja 2021 je bilo med prebivalci, 
starimi 15 ali več let, 29 % upokojencev. Število 
aktivnih prebivalcev se je v primerjavi z letom 
2011 povečalo, delež višje- in visokošolsko 
izobraženih prebivalcev pa je dosegel 25 %. 

Vrednost investicij v osnovna sredstva v 
Sloveniji je v 2020 znašala 5,6 milijarde EUR in 
je bila – po treh zaporednih letih rasti – za 16,8 
% nižja kot v prejšnjem letu. To je bil po 2009 
največji upad vrednosti investicij. V 2020 je na 
poslovanje podjetij močno vplivala zdravstvena 
kriza. 
 
Število zaposlenih v 2020 za 0,9 % manjše, 
število samozaposlenih pa za 0,6 % večje. 
Stroški dela za zaposlene in samozaposlene 
osebe skupaj so v letu 2020 znašali povprečno 
2.296 EUR/mesec; glede na leto prej so bili višji 
za 3,1 %. 
 
Povprečna bruto plača za oktober 2021 je 
znašala 1.886,48 EUR; od plače za september 
2021 je bila nominalno višja (za 0,7 %), realno 
pa nižja (za 0,2 %). 
 
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 
novembru 2021 enaka kot v oktobru 2021 in 
sicer 4,8 %. 
 
Presežek v menjavi blaga in storitev s tujino se 
je v tretjem četrtletju 2021 zmanjšal, podjetja 
so pospešila investicijsko aktivnost, 
gospodinjstva so povečala potrošnjo in tako 
manj privarčevala, država je povečala 
primanjkljaj, finančne družbe pa so ustvarile 
presežek. 
 
Država je v tretjem četrtletju 2021 ustvarila 
primanjkljaj v višini 339 milijonov EUR ali 2,5 % 
BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 
40.134 milijonov EUR ali 79,6 % BDP. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v novembru 
2021 za 2,4 % višje kot v prejšnjem mesecu in 
za 25,0 % višje kot pred enim letom. Mesečna 
podražitev je bila tokrat najizrazitejša v skupini 
surova nafta in zemeljski plin (33,6-odstotna). 
 
Cene življenjskih potrebščin so se v enem letu 
zvišale za 4,9 %. Povprečna letna inflacija je bila 
1,9-odstotna. Blago se je v enem letu podražilo 
za 6,7 %, storitve pa za 1,5 %. Na mesečni ravni 
se cene v povprečju niso spremenile. 
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Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 196 z dne 
17.12.2021: Zakon o 
dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) 

 

• Ur. l. št. 202 z dne 24.12.2021: Zakon o 
izplačilu neizplačanega nadomestila za 
invalidnost (ZINNI) 

 

• Ur. l. št. 206 z dne 29.12.2021: Zakon o 
dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, 
omilitev, obvladovanje, okrevanje in 
odpravo posledic COVID-19 (ZDUPŠOP) 

 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač september 
2021/september 2020 

• Sindikalna lista za december 
 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Talum: podpis prenovljene podjetniške 
kolektivne pogodbe 

• 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  

• Vse sindikalne podružnice: zbiranje 
podatkov o pogajanjih za višje plače in 
dogovorjenih višinah izplačil zaposlenim 
ob koncu leta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mednarodno: 
 

 
 

V začetku leta sta industriAll Europe in Center 
Just Transition združila moči s širšo koalicijo, 
vključno z delodajalci in okoljskimi 
organizacijami, ki podpirajo cilj podnebne 
nevtralnosti do leta 2050 in potrebo po skupnih 
aktivnostih do leta 2030, da bi to dosegli. 
Na ddogodku 7. decembra je nastal skupni 
poziv k ukrepanju za okvir pravičnega prehoda, 
ki temelji na: 
 

• Prepoznavanju vplivov na zaposlovanje na 
ravni podjetij, regionalnih in nacionalnih 
ravneh, da se zagotovi učinkovito 
prepoznavanje veščin zaposlenih in 
obveščanje ter prilagajanje na  spremembe. 

• Podpora politiki in izmenjava najboljših 
praks: razširitev platforme za pravičen 
prehod na področje evropskega zelenega 
dogovora. 

• Načrtovanje tranzicije in socialni dialog, 
vključno s pogajanji o prehodnih načrtih na 
ravni podjetij, regionalnih in sektorskih 
ravneh ter krepitev socialnega dialoga z 
zavezujočim socialnim pogojevanjem 
dostopa do sredstev EU. 

• Ustrezna sredstva za aktivne politike trga 
dela, vključno s preusposabljanjem in 
izpopolnjevanjem, prek namenskega sklada 
za ekosistem mobilnosti. 

 
 
 
 


