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Info                                                                                                                   

 št. 1 z dne 2.2.2022                                   www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Virus,  
številke, naraščanje, 
razslojenost, 
neupoštevanje, individualizem, izključevanje,… 
Bi to lahko bile besede meseca januarja, ki 
označujejo stanje v družbi, ki traja že predolgo? 
Mogoče pa le sveti luč na koncu tunela? Znan je 
datum volitev, za katere nekateri upajo, da ne 
bodo, drugi pa, da bodo prinesle spremembe. 
Mi se ne bomo opredeljevali, bomo pa pozivali, 
da se volitev udeležite. Izberimo si, kar si 
zaslužimo! 
 
Z januarjem 2022 je, s strani ministra, določena 
nova višina minimalne plače, ki znaša 1074,43€. 
Čeprav socialni dialog na panožni ravni ni 
navdušujoč pa se kljub temu premika. SKEI je 
podpisnik treh kolektivnih pogodb dejavnosti in 
pogajalci dveh so uspeli doseči povišanje 
najnižjih osnovnih plač in dogovoriti višine 
regresa za letni dopust za leto 2022. 
 
V dejavnosti kovinske industrije bodo od 
1.1.2022 najnižje osnovne plače višje za 2,1%, 
višina regresa za letni dopust pa znaša 1100€. 
 
V dejavnosti kovinskih materialov in livarn se 
bodo s 1.1.2022 plače povišale za 3%, višina 
regresa za letni dopust pa prav tako znaša 
1100€. 
 
V dejavnosti elektroindustrije pogajanja še niso 
zaključena. 
 
V januarju sta bili sklicani seji izvršnega in 
republiškega odbora SKEI Slovenije. Člani obeh 
organov so veliko razpravljali o stanju 
socialnega dialoga v podjetjih in na panožnem 
nivoju. Razprava je tekla tudi o novih načinih 
dogovarjanja in o potencialnem zaostrovanju, v 

kolikor z dogovori ne bo doseženih ciljev. V letu 
2022 bomo še več energije vložili v pogajanja 
na podjetniškem nivoju in z veseljem 
ugotavljamo, da se je sindikalna zahteva 
»najnižja osnovna plača je minimalna plača« v 
določenih podjetjih, zaradi odličnega dela 
sindikata, že realizirala. Če se dela, se da! 
 
Jakob Gašpir, predsednik 
sindikata družb Resistec, 
Athos in Metaltec, ob 
podpisu dogovora: 
«Aktivno delovanje 
sindikalne podružnice, 
tako zaupnikov kot članic 
in članov, pa tudi nepogrešljiva strokovna 
podpora SKEI daje konkretne rezultate. Eden 
teh je tudi aktualni dogovor o spremembi 
sistema plač, s katerim smo dosegli oz. presegli 
večletni sindikalni cilj, da naj bo najnižja 
osnovna plača enaka minimalni plači. S 1. 1. 
2022 višina najnižje OP pri nas znaša 1.100 
eur.  
Nikoli nismo verjeli, da se ne da. Pa tudi se 
nismo nikoli tolažili s tem, da bi za neuspešnost 
dialoga krivili le nasprotno (delodajalsko) stran; 
ali pa se nebogljeno ozirali in s prstom kazali na 
višji nivo sindikalne organiziranosti (češ, da tisti 
gor v Ljubljani za nas ne naredijo, kar bi morali 
doma narediti sami). Za uspeh je potrebno biti 
dovolj aktiven in vztrajen ter se sproti učiti - tudi 
na napakah. Če dialoga ni, se ga pa naredi. O 
tem, kako sindikat delodajalca do tega 
pripravi, ni potrebno izgubljati besed. Štejejo 
dejanja.« 
 
V naših pogovorih ponovno odpiramo temo 
novega plačnega modela. Tokrat z nekaj novimi 
akterji in novimi izkušnjami. Cilj ostaja enak – 
višje plače. Tematiko bo obširno obravnaval 
republiški odbor SKEI na eni od prihodnjih sej. 
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Ekonomski in demografski podatki  
 
Slovenija je od januarja 
do novembra 2021 
izvozila in uvozila več 
blaga kot v istem 
obdobju 2020. Izvozila ga 
je vrednostno za 19,3 % več, uvozila pa za 30,0 
%. 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
v novembru 2021 za 2,8 % višja kot v oktobru 
2021. V predelovalnih dejavnostih in rudarstvu 
je bila višja (za 3,2 % oz. za 2,6 %), v dejavnosti 
oskrba z električno energijo, plinom in paro pa 
nižja (za 2,9 %). 
 
Investicijska sredstva za varstvo okolja so bila v 
2020 za 69,4 % višja kot v 2019, tekoči izdatki za 
varstvo okolja pa višji za 1,2 %. 
 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v 
2021 višje za 10,6 %, povprečno letno pa za 5,5 
%. V enem letu so se cene najizraziteje zvišale v 
proizvodnji kovin in v proizvodnji koksa in 
naftnih derivatov. Znižale se niso v nobeni 
dejavnosti. Na mesečni ravni so se cene v 
povprečju zvišale za 0,6 %. 
 
Povprečna bruto plača za november 2021 je 
znašala 2.084,38 EUR; od plače za oktober 2021 
je bila višja, nominalno za 10,5 %, realno pa za 
9,7 %. 
 
Prihodek od prodaje storitev je bil v novembru 
2021 višji na obeh ravneh – na mesečni za 2,1 % 
in na letni za 22,3 %. 
 
Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 
2022 0,4-odstotna, letna temeljna obrestna 
mera 5,34-odstotna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 3 z dne 
7.1.2022: Zakon o 
debirokratizaciji (ZDeB) 

 

• Ur. l. št. 3 z dne 7.1.2022: Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davku na dodano vrednost (ZDDV-1M) 

 

• Ur. l. št. 5 z dne 12.1.2022: Znesek 
minimalne plače 

 

• Ur. l. št. 10 z dne 21.1.2022: Zakon o 
dopolnitvi Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L) 

 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač oktober 
2021/oktober 2020 

• Sindikalna lista za januar 2022 
 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Resistec, Metaltec, Athos: pogajanja za 
podjetniško kolektivno pogodbo in 
podpis dogovora o plačah 

• 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 

 


