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Info                                                                                                          

 št. 1 z dne 2.2.2021                                  www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Leto začenjamo 
optimistično, čeprav 
številke, ki nam jih vsak 
dan referirajo ne 
nakazujejo pretiranega optimizma. Se pa kljub 
vsemu na koncu tunela kaže luč. O cepljenju, 
cepivih, testiranjih in podobnih ukrepih je bilo 
napisanega in povedanega ogromno. Tudi tukaj 
bi vsak malo drugače, zato nekatera mnenja 
izzovejo ogorčenje, druga pa odobravanje. 
Poskusimo biti objektivni in zasledovati višji cilj, 
ne samo lastno videnje in lasten interes. 
Usmeritev sindikata in predstavnikov bi morala 
biti vedno takšna. Višji, kolektivni cilj. 
 
Komaj se sprejme en protikoronski zakon, že je 
v izdelavi nov. Imamo jih že osem. 
Kratica PKP pa lahko pomeni tudi podjetniška 
kolektivna pogodba. Želeli bi si, da bi število 
sprejetih podjetniških kolektivnih pogodb rastlo 
tako hitro, kot se zadnje čase sprejemajo zakoni 
in objavljajo uredbe. 
 
Zapletalo se je tudi okrog minimalne plače. Saj 
se še spomnite, da smo morali ponovno pretiti 
s stavko? Pritiski so pomagali, namera 
delodajalcev ni uspela, nova višina minimalne 
plače je 20% nad minimalnimi življenjskimi 
stroški in od 1.1.2021 znaša 1024,24 €. Sicer 
smo sindikati zahtevali več, ampak… 
 
Epidemijo imamo, obsedeno stanje, izredne 
razmere,…kaj vse ne slišimo, ko na delodajalce 
naslavljamo pobude za pogajanja, za tako 
opevan socialni dialog. Ne samo na državnem, 
tudi na podjetniškem nivoju je podobno. 
Izgovori, izgovori, izgovori. 
 
Poglejmo vase. SKEI ima 3 kolektivne pogodbe 
dejavnosti. Ene boljših, to si moramo priznati. 

Zato, ker smo vedno imeli znanje in zato, ker 
nam močno in zahtevno članstvo daje moč.  
Pa se tudi nam dogaja, da nasprotne strani (ki 
se deklarira za partnerja v socialnem dialogu), 
ne spravimo več za pogajalsko mizo.  
Izgovori, izgovori, izgovori. 
 
Še tisti, ki se zelo diplomatsko odzovejo in 
organizirajo sestanek, nam sporočijo samo to, 
da je potrebno počakati. In vedno čakamo in 
odlašamo. V boljših časih na slabše, v slabih pa 
na boljše.  
 
Ideja o novem plačnem modelu je stara že 
toliko, da bi lahko hodila v šolo, če bi stanovala 
v rdeči regiji. Pa je še vedno samo ideja. Tista, ki 
nosi pleničke in se ujčka v nekaterih 
dokumentih. Mogoče bomo pa v naslednjem 
informatorju o tem lahko zapisali kaj bolj 
konkretnega. Imenovani sta delovni skupini in 
dogovorjen je datum srečanja.  
 
Leto 2021 je kongresno leto, o tem smo že 
pisali. Ker pa se datum kongresa bliža, je 
potrebno pospešiti tudi kongresne aktivnosti. 
Republiški odbor je sprejel sklep o sklicu 
kongresa, ki vsebuje tudi števila delegatov, 
usmeritve pri volitvah v sindikalnih podružnicah 
in regijah, celoten sklep in vse ostale 
pomembne informacije bodo objavljene tudi na 
spletni strani SKEI Slovenije. 
 

 
Geslo kongresa: 
 

 

http://www.skei.si/
https://skei.si/novice/585/viii_kongres_skei_slovenije/
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Ekonomski in demografski 
podatki  
 
V Sloveniji so popravki 
zajetja BDP v letu 2019 
znašali 3 679 milijonov 
evrov, kar predstavlja 7,6 % BDP. V popravkih 
zajetja je vključena tudi t. i. "siva ekonomija". 
 
V novembru 2020 sta bila slovenska izvoz in 
uvoz višja kot v novembru 2019, izvoz je bil višji 
za 0,9 % (znašal je 3,0 milijarde EUR), uvoz pa 
za 11,9 % (znašal je 3,3 milijarde EUR). 
Vrednosti obeh sta bili višji od povprečnih 
vrednosti mesečnega izvoza in uvoza v 
prejšnjem letu (2019), in sicer izvoz za 6,5 % in 
uvoz za 14,5 %. 
 
Vrednost investicij in tekočih izdatkov v 
Sloveniji v 2019 višja kot v 2018 
Za investicije v varstvo okolja je bilo v letu 2019 
namenjenih 243 milijonov EUR ali 2,2 % več kot 
v letu 2018. V celotni strukturi investicij v 
varstvo okolja v letu 2019 so največji delež 
obsegale investicije za ravnanje z odpadki, in 
sicer 34,1 % (83 milijonov EUR). 
 
Več kot polovica investicij v industriji 
namenjenih ob koncu proizvodnega procesa 
V strukturi investicij za varstvo okolja v 
industriji (področja dejavnosti B, C, D) je bilo v 
letu 2019 namenjenih za varstvo okolja na 
koncu proizvodnega procesa 66,9 % investicij, 
za varstvo okolja med delovnim procesom pa 
33,1 % investicij. 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
v novembru 2020 za 0,2 % višja kot v oktobru 
2020. Višja je bila v rudarstvu (za 8,1 %) in v 
predelovalnih dejavnostih (za 0,1 %). V 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro pa je bila nižja (za 0,6 %). 
 
Vrednost industrijske proizvodnje se je na 
mesečni ravni zvišala v proizvodnji izdelkov za 
vmesno porabo (za 1,8 %), znižala pa v 
proizvodnji izdelkov za široko porabo in 
izdelkov za investicije (za 1,6 % in za 0,1 %). 
 

V primerjavi z novembrom 2019 je bila skupna 
vrednost industrijske proizvodnje v novembru 
2020 nekoliko nižja, in sicer za 0,8 %. Nižja je 
bila v proizvodnji izdelkov za investicije in 
izdelkov za široko porabo (za 4,6 % in za 1,9 %). 
V proizvodnji izdelkov za vmesno porabo je bila 
višja (za 2,2 %). 
 
Skupni prihodek od prodaje v industriji je bil v 
novembru 2020 na mesečni ravni višji za 1,7 %. 
Višji je bil na tujem trgu (za 2,2 %), na domačem 
trgu pa je bil nekoliko nižji (za 0,6 %). To je bil 
sedmi zaporedni mesec, v katerem je bil skupni 
prihodek od prodaje v industriji višji kot v 
prejšnjem mesecu. 
 
Povprečna plača za november 2020 višja od 
plače za oktober 2020 predvsem zaradi višjih 
izrednih izplačil in višjih dodatkov, povezanih z 
epidemijo covida-19 
Povprečna bruto plača za november 2020 je 
znašala 2.028,42 EUR; od bruto plače za 
oktober 2020 je bila nominalno višja za 11,4 %, 
realno pa za 12,3 %. Povprečna neto plača za 
november 2020 pa je znašala 1.328,04 EUR in je 
bila nominalno za 12,4 %, realno pa za 13,3 % 
višja od neto plače za oktober 2020. 
 
Tolikšna razlika med povprečno plačo za 
oktober 2020 in povprečno plačo za november 
2020 je bila v veliki meri posledica višjih 
izrednih izplačil (13. plač in božičnic), izplačanih 
s plačo za november 2020 (predvsem v 
zasebnem sektorju), in izplačil dodatkov, 
povezanih z epidemijo covida-19 (predvsem v 
javnem sektorju), ki so bila višja kot v prejšnjem 
mesecu. 
 
Izredno izplačilo je s plačo za november 2020 
prejelo 21,5 % od vseh zaposlenih oseb, ki so 
prejele plačo (ali za 1,8 odstotne točke manj, 
kot jih je tako izplačilo prejelo s plačo za 
november 2019). Izredno izplačilo, izplačano s 
plačo za november 2020, je v bruto znesku 
znašalo povprečno 756,97 EUR in je bilo za 4,6 
% višje od povprečnega bruto izrednega 
izplačila za november 2019. 
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Novembra 2020 je bilo približno 889.800 
delovno aktivnih ali za 1,3 % manj kot pred 
enim letom. Število delovno aktivnih moških je 
bilo za malenkost višje kot v oktobru 2020, 
žensk pa za 0,2 % nižje. Za oba spola se je na 
mesečni ravni najizraziteje znižalo v dejavnosti 
gostinstvo. 
 
Cene industrijskih proizvodov so se v letu 2020 
znižale za 0,2 %. V tem letu so se najizraziteje 
zvišale cene v zbiranju, prečiščevanju in 
distribuciji vode (za 11,3 %), opazneje znižale pa 
v obdelavi in predelavi lesa ter izdelkov iz lesa 
(za 3,4 %). 
 
Mnenje potrošnikov se je v januarju 2021 v 
primerjavi z decembrom nekoliko izboljšalo (za 
1 odstotno točko), glede na lanski januar pa je 
bilo slabše za 18 odstotnih točk.  
 
Gospodarska klima je bila januarja 2021 na 
mesečni ravni višja za 2,2, na letni ravni pa nižja 
za 11,1 odstotne točke. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih 
dejavnostih je bila v januarju 2021 za 4 
odstotne točke višja kot v decembru 2020, za 5 
odstotnih točk višja od dolgoletnega povprečja 
ter za 6 odstotnih točk višja od januarja 2020. 
 
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti podjetij 
je bila v januarju 2021 82,2-odstotna ali le za 
0,8 odstotne točke nižja kot v oktobru 2020. 
Poslabšali so se vsi četrtletni kazalniki, razen 
kazalnika konkurenčni položaj na trgih držav 
EU, ki se je izboljšal za 3 odstotne točke. Ostale 
ocene konkurenčnega položaja so se 
poslabšale, in sicer ocena konkurenčnega 
položaja na trgih zunaj EU za 4 odstotne točke 
in ocena konkurenčnega položaja na domačem 
trgu pa za 2 odstotni točki. Po večjem zvišanju 
kazalnika obseg novih naročil v oktobru 2020 se 
je tokrat znižal za 2 odstotni točki. Negotove 
gospodarske razmere so še vedno glavni 
dejavnik omejevanja proizvodnje (za 44 % 
podjetij); sledila sta nezadostno domače in tuje 
povpraševanje (za 34 % oz. 30 % podjetij). 21 % 
je navedlo, da poslovanje omejuje koronavirus. 
 

Mesečna temeljna obrestna mera v februarju 
2021 ostaja na −0,1 %,  medtem, ko se je letna 
temeljna obrestna mera znižala na −1,30 %. 
 
Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. RS št. 1 z dne 
5.1.2021: O D L O K o 
začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji 

 

• Ur. l. RS št. 2 z dne 7.1.2021: Odlok o 
začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov, Odlok o spremembi Odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih, Odlok o spremembi Odloka o 
začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-
CoV-2, Odlok o spremembi Odloka o 
obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah, Odlok o omejitvah in načinu 
izvajanja javnega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije, Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji, Odlok o spremembi Odloka o 
začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 
verske svobode v Republiki Sloveniji, Odlok 
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 
kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o 
spremembi Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 

 

• Ur. l. RS št. 3 z dne 8.1.2021: Odlok o 
začasnih omejitvah pri izvajanju športnih 
programov, Odlok o spremembi Odloka o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih 
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zavodih, Odlok o spremembi Odloka o 
začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-
CoV-2, Odlok o spremembi Odloka o 
obvezni namestitvi razpršilnikov za 
razkuževanje rok v večstanovanjskih 
stavbah, Odlok o omejitvah in načinu 
izvajanja javnega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije, Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev neposredno potrošnikom 
na področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji, Odlok o spremembi Odloka o 
začasni omejitvi kolektivnega uresničevanja 
verske svobode v Republiki Sloveniji, Odlok 
o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 
kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o 
spremembi Odloka o začasni delni omejitvi 
gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi 
zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, 
Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 

 

• Ur. l. RS št. 4 z dne 8.1.2021: Uredba o 
varnostnem preverjanju in izdaji dovoljenj 
za dostop do tajnih podatkov, Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji 

 

• Ur. l. RS št. 5 z dne 14.1.2021: Odlok o 
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije, 
Odlok o začasni prepovedi ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev potrošnikom v 
Republiki Sloveniji, Odlok o začasni 
prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in 
storitev neposredno potrošnikom na 
področju voznikov in vozil v Republiki 
Sloveniji, Odlok o določitvi pogojev vstopa v 
Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, 
Odlok o spremembah Odloka o podaljšanju 
petletnega obdobja za udeležbo 
varnostnega osebja na obdobnem 
strokovnem izpopolnjevanju in za 
opravljanje obdobnega preizkusa strokovne 

usposobljenosti, Odlok o spremembah 
določenih odlokov, izdanih na podlagi 
Zakona o nalezljivih boleznih,  Odlok o 
spremembi Odloka o ustanovitvi in nalogah 
Urada Vlade Republike Slovenije za 
demografijo 

 

• Ur. l. RS št. 6 z dne 15.1.2021: Pravilnik o 
službi za upravljanje ploščadi na 
mednarodnem letališču, Pravilnik o 
postopku in pogojih za pridobitev nazivov 
strokovnih delavcev v prilagojenem 
programu za predšolske otroke in v 
posebnem programu vzgoje in 
izobraževanja za otroke in mladostnike s 
posebnimi potrebami v socialno-varstvenih 
zavodih, Pravilnik o dopolnitvah Pravilnika o 
izvajanju projekta Tradicionalni slovenski 
zajtrk 

 

• Ur. l. RS št. 7 z dne 19.1.2021: Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
potniških ladjah, Odredba o prenehanju 
veljavnosti Odredbe o določitvi ogroženih 
območij zaradi nalezljive bolezni COVID-19, 
Odredba o prenehanju veljavnosti Odredbe 
o razglasitvi območja Črne na Koroškem kot 
ogroženo območje zaradi nalezljive bolezni 
COVID-19 

 

• Ur. l. RS št. 8 z dne 19.1.2021: Pravilnik o 
strokovnem usposabljanju za inštalaterje 
naprav na obnovljive vire energije, Odredba 
o začasnih ukrepih na področju organizacije 
in opravljanja zdravstvene dejavnosti zaradi 
obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 

 

• Ur. l. RS št. 9 z dne 21.1.2021: Odlok o 
začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih, Odlok o začasni prepovedi 
ponujanja in prodajanja blaga in storitev 
potrošnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja kulturnih in 
kinematografskih storitev končnim 
uporabnikom v Republiki Sloveniji, Odlok o 
omejitvah in načinu izvajanja javnega 
prevoza potnikov na ozemlju Republike 
Slovenije, Odlok o podaljšanju veljavnosti 
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vozniških dovoljenj, teoretičnega dela 
vozniškega izpita in izkaznic o vozniških 
kvalifikacijah, Odlok o spremembi Odloka o 
začasnih ukrepih pri izvajanju obveznega 
zdravstvenega zavarovanja zaradi 
preprečitve širjenja nalezljive bolezni 
COVID-19, Odlok o spremembah določenih 
odlokov, izdanih na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih,  Odlok o 
spremembah in dopolnitvi Odloka o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19 

 

• Ur. l. RS št. 10 z dne 22.1.2021: Pravilnik o 
določitvi predpostavk o projekcijah 
pokojninskih prejemkov na podlagi 
zakonsko določene upokojitvene starosti ali 
upokojitvene starosti, ki jo določi član, 
Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, 
rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja 
za obvezne uporabnike, Pravilnik o 
spremembah Pravilnika o tlačni opremi, 
Pravilnik o spremembi in dopolnitvah 
Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava, Povprečni znesek 
trošarine za plinsko olje za pogonski namen 
v letu 2020 

 

• Ur. l. RS št. 11 z dne 22.1.2021: Odredba o 
izvajanju posebnega presejalnega programa 
za zgodnje odkrivanje okužb z virusom 
SARS-CoV-2 za osebe, ki opravljajo 
dejavnost vzgoje in izobraževanja 

 

• Ur. l. RS št. 12 z dne 28.1.2021: Odlok o 
začasni prepovedi ponujanja in prodajanja 
blaga in storitev potrošnikom v Republiki 
Sloveniji,  Odlok o omejitvah in načinu 
izvajanja javnega prevoza potnikov na 
ozemlju Republike Slovenije, Odlok o 
omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in 
prodajanja blaga in storitev neposredno 
potrošnikom na področju voznikov in vozil v 
Republiki Sloveniji, Odlok o začasni 
prepovedi izvajanja preizkusov znanja in 
podaljšanju veljavnosti potrdil o strokovni 
usposobljenosti za upravljanje energetskih 
naprav v Republiki Sloveniji, Odlok o začasni 

prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s 
področja vzgoje in izobraževanja ter 
univerzah in samostojnih visokošolskih 
zavodih, Odlok o spremembah Odloka o 
določitvi pogojev vstopa v Republiko 
Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja 
nalezljive bolezni COVID-19, Odlok o 
spremembah Odloka o začasni prepovedi 
ponujanja kulturnih in kinematografskih 
storitev končnim uporabnikom v Republiki 
Sloveniji, Odlok o spremembah določenih 
odlokov, izdanih na podlagi Zakona o 
nalezljivih boleznih, Znesek minimalne plače 

 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač oktober 
2020/oktober 2019 

• Sindikalna lista za januar 
2021 

 
Aktivnosti sindikalnih podružnic SKEI 
 

• TALUM Kidričevo: sprejemanje nove 
sistemizacije in organizacije dela 

• Gorenje d.o.o., Velenje: pogajanja za PKP 

• Farmtech d.o.o., Ljutomer: podpis nove PKP 

• V večini sindikalnih podružnic se izvajajo 
volitve članov izvršnih odborov in 
predsednikov  
                                                           

Na tujem in mednarodno 
 

 
 
Sindikat in vodstvo podjetja sta podpisala 
dogovor, da se podjetje Rolls-Royce v 
Barnoldswicku v Lancashiru ne zapre. Tako so 
rešili 350 delovnih mest. 
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IndustAll Europe je lansirala zahteve delavcev v 
evropskem sektorju barvnih kovin in zahteva, 
da se dosledno izvajajo ukrepi za zaščito 
delovnih mest v Evropi.  
Delavci EU, nacionalne vlade in podjetja 
pozivajo k sprejetju ukrepov v zvezi s 
surovinami, energetsko politiko, trgovino in 
konkurenco, trajnostjo, socialnimi standardi in 
pravicami delavcev, da bi zagotovili, da lahko 
evropska industrija preživi na težkem 
svetovnem trgu.  
Sektor barvnih kovin zagotavlja 500.000 
neposrednih delovnih mest in 3 milijone 
posrednih delovnih mest v EU, na tisoče pa po 
vsej Evropi. Industrija ima ključno vlogo v 
evropskih industrijskih vrednostnih verigah in je 
ključnega pomena pri izpolnjevanju evropskih 
podnebnih ciljev, saj so te kovine bistvene za 
proizvodnjo baterij, obnovljivih virov energije in 
čisto mobilnost. 
 

 
 
Ženske so za isto delo plačale 800 EUR manj kot 
moški 
 
Ženske, ki opravljajo dela, ki zahtevajo enako 
raven spretnosti, izobrazbe in fizičnega napora 
kot dela moških, so kljub več kot 45-letni 
zakonodaji EU o enakih plačah še vedno manj 
plačane. 
 

Primerjava plač v predelovalnem sektorju je 
pokazala, da so ženske, ki proizvajajo belo 
tehniko, plačane bistveno manj kot moški, ki 
izdelujejo avtomobile, čeprav obe zaposlitvi 
zahtevata enake sposobnosti. 
 
V Nemčiji so ženske v sektorju bele tehnike, ki 
opravljajo proizvodna dela, enaka moškim v 
avtomobilski industriji, v povprečju plačane 865 
EUR na mesec (bruto). 
 
V Romuniji ženske, ki delajo v industriji bele 
tehnike, v povprečju mesečno zaslužijo za 244 
EUR (neto) manj kot moški v avtomobilski 
industriji. 
 

 
 
Na Nizozemskem je na tisoče zaposlenih v 
kovinski in elektronski industriji začelo stavko, 
ki naj bi trajala več tednov. Stavkajo zaradi 
zastoja v pogajanjih novo kolektivno pogodbo, 
ki so jih pričeli septembra 2020.  
 

 
 
Turški sindikat Birleşik Metal İş je pri OECD 
vložil pritožbo in organiziral stavko po tem, ko 
se na miren način niso uspeli dogovoriti. 
Opozarjajo na slabe delovne pogoje pri švedski 
multinacionalki Systemair.  


