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Info                                                                                                                   

 št. 2 z dne 8.3.2022                                   www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Mar je res pandemijo 
odpihnila vojna? 
Novice o virusu počasi 
izginjajo z naslovnic časopisov. Žal so jih 
zamenjale grozljive vesti o vojni, ki se odvija 
čisto blizu nas. Je že res, da so največje žrtve 
vedno najšibkejši, zato vsako agresijo obsojamo 
in zahtevamo, da države in politiki naredijo vse, 
da se napadi ustavijo. 
Tudi v delovnem procesu so najšibkejši tisti, ki 
niso organizirani. 
Samo sindikati smo tisti, ki organizirano 
poskušamo dvigovati raven pravic oziroma jih 
ohranjati na čim višjem nivoju. Več nas je, boljši 
je izkoristek. 
 
Poročali smo že, da so se pogajalci dveh panog 
dogovorili za višje osnovne plače, tretja podpis 
aneksa pogojuje z dogovorom o višini regresa 
za letni dopust. A tudi ta bo, kot kaže, 
dogovorjen že v mesecu marcu. 
Vsa naprezanja sindikalne strani so očitno 
obrodila sadove, usmerite za nadaljevanje 
pogajanj pa bodo vodje pogajalskih skupin 
dobili na naslednji seji republiškega odbora. 
 
V mesecu februarju je naš SKEI praznoval rojstni 
dan. Štejemo 32 let, kar priča, da smo močni in 
zreli.  
Vse najboljše SKEI!  
Vse najboljše članica in član SKEI! 
 

 

A Sloveniji in v podjetjih se življenje počasi 
vrača v stare tire. Glede na poročanja 
gospodarskih združenj, SURSa in UMARja, naša 
podjetja niso utrpela hujših izgub. Še več, skoraj 
vsa beležijo veliko rast.  
Kdaj, če ne zdaj je čas za pogajanja za višje 
plače? 
Ponekod so kolegi sindikalisti že oddelali svoje 
in podpisali dogovore o višjih plačah. Nekateri 
so sredi pogajanj, nekaj pa je takšnih, ki še 
čakajo primeren trenutek. S podporo članstva 
bodo rezultati zagotovo prišli. 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
V 4. četrtletju 2021 se je 
glede na prejšnje 
četrtletje povečalo 
število registracij in 
začetkov stečajev; prvih 
za 4,4 %, drugih za 18,8 %. Stečajev je bilo več v 
skoraj vseh opazovanih dejavnostih. 
 
Slovenija je v 2021 izvozila za 39,4 milijarde 
EUR blaga (ali za 19,8 % več kot v 2020) in 
uvozila za 42,0 milijarde EUR blaga (ali za 30,8 
% več kot v 2020). 
 
Drobnoprodajne cene so se v januarju 2022 
zvišale za 5,8 % na letni in za 0,4 % na mesečni 
ravni. K letni inflaciji so največ prispevali dražja 
goriva in energija, k mesečni pa dražja hrana ter 
zemeljski in mestni plin. 
 
S svojimi dohodki je mesec brez težav v 2021 
preživelo 29 % gospodinjstev, kar je za 9 
odstotnih točk več kot leto prej. Več 
gospodinjstev kot leto prej bi si lahko privoščilo 
enotedenske letne počitnice (v 2020: 77 %; v 
2021: 81 %) in poravnalo nepričakovane izdatke 
(2020: 66 %; 2021: 73 %). 
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Vrednost industrijske proizvodnje je v zadnjih 
petih zaporednih mesecih naraščala. 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
peti mesec zaporedoma višja, in sicer je bila v 
decembru 2021 za 1,1 % višja kot v mesecu 
pred tem. V predelovalnih dejavnostih in 
rudarstvu je bila višja (za 1,1 % oz. za 16,0 %), v 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro pa nižja (za 2,4 %). 
 
V 4. četrtletju 2021 je bilo na voljo 22.900 
prostih delovnih mest, kar je ponovno najvišja 
vrednost do zdaj. Povečano povpraševanje po 
novi delovni sili se po drugi strani odraža v 
večjem številu zasedenih delovnih mest. 
Ustavilo se je pri številki 792.100, kar je prav 
tako največ doslej. 
 
 
Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 15 z dne 
4.2.2022: Zakon o 
spremembah Zakona o 
delovnih razmerjih (ZDR-1C) 

 

• Ur. l. št. 15 z dne 4.2.2022: Zakon o 
dopolnitvi zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R) 

 

• Ur. l. št. 15 z dne 4.2.2022: Dodatek št. 4 h 
Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo 
Slovenije 

 

• Ur. l. št. 26 z dne 25.2.2022: Dodatek št. 5 h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih 
materialov in livarn Slovenije  

 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač november 
2021/november 2020 

 

• Sindikalna lista za februar 2022 
 
 
 
 
 

Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

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

 

• Gea Vipoll: priprava podjetniške 
kolektivne pogodbe; pridobitev internih 
aktov 

 

• Vse sindikalne podružnice: zbiranje 
dobrih praks o usklajevanju poklicnega 
in družinskega življenja 

 
8. februar – Prešernov dan 
 

 
 
Država je v 2020 namenila za kulturo – tj. za 
delovanje knjižnic, muzejev, galerij, gledališč, za 
koncertno, odrsko in filmsko produkcijo, 
spomenike in spominske hiše, kulturna 
praznovanja, subvencije umetnikom, za storitve 
radia, televizije in založništva – skupno nekaj 
več kot 449 milijonov evrov, kar je znašalo en 
odstotek BDP. Izdatki države, namenjeni kulturi, 
so se v zadnjem desetletju do leta 2016 
nominalno zmanjševali, v zadnjih letih pa 
nekoliko povečevali, vendar delež izdatkov za 
kulturo glede na BDP kljub tej blagi rasti ostaja 
pri enem odstotku. 
 
Povedano drugače: celotni izdatki države za 
kulturo so v 2020 znašali 214 evrov na 
prebivalca, to je 17 evrov manj kot v 2010. Vsak 
prebivalec sam pa je v 2020 za kulturo porabil 
povprečno 177 evrov, kar je 18 evrov več kot v 
2010. Za primerjavo: še v letu 2019 je vsak 
prebivalec kulturi namenil v povprečju 218 
evrov, vzrok za znižanje te vrednosti pa je bila 
pandemska kriza v 2020. 
 


