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Info                                                                                                          

 št. 4 z dne 4.5.2021                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Vremensko 
nepredvidljiv in po 
drugi strani najbolj 
norčav mesec, nam je 
prinesel še velikonočne praznike. Kmalu za tem 
so se začeli sproščati tudi ukrepi. V nastajanju je 
nov protikoronski zakon. Sindikati smo iz 
dogovorov še vedno izključeni, čeprav ves čas 
na to opozarjamo. Dialoga enostavno ni. Vlada 
pelje svoj vlak naprej, za žrtve jim je vseeno. 
 

 
 
Izvršni odbor je že v marcu sprejel sklep, da 
poskušamo obuditi pogajanja za vse tri 
kolektivne pogodbe dejavnosti. Delodajalska 
stran se je odzvala. Prvo srečanje pogajalcev za 
kolektivno pogodbo kovinske industrije je za 
nami. Naši pogajalci so nasprotno stran 
prepričali, da se bodo pogajanja začela takoj, ko 
se pripravijo izračuni/podlage za pogajanja.  
Pogovor z ostalima dvema panogama se obeta 
v mesecu maju.  
 

 

Počasi, a zanesljivo se bliža 8. kongres SKEI, ki 
bo 15.6.2021 v Velenju. Priprave na kongres so 
v polnem teku. Izvršni odbor SKEI Slovenije je 
konec meseca aprila obravnaval vse kongresne 
dokumente, ki jih bo v maju sprejemal 
republiški odbor. 
 
Dnevni red seje je bil dolg in vsebinsko bogat. 
Izvršni odbor je obravnaval poročilo o delu SKEI 
s poročili regij in komisij, poročili statutarne 
komisije in nadzornega odbora, finančna 
poročila in finančni plan. Izvršni odbor je tudi 
potrdil listo delegatov za kongres, dal soglasja 
kandidatom za nove predsednike in 
podpredsednike regij in najbolj pomembno 
kandidate za vodenje naše organizacije v 
naslednjem mandatu.  
 
Naše seje še vedno potekajo na daljavo in srčno 
si želimo, da bi bil 8. kongres SKEI prelomnica, 
kjer bi se lahko srečali v živo.  

 
 
V aprilu so potekale tudi vsakoletne priprave na 
prvomajske aktivnosti. Tudi te v letošnjem letu 
niso bile zaznamovane z druženji in kresovanji. 
Pozivi sindikatov se bili namenjeni varnosti. 
 

 
  

http://www.skei.si/
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Na ličnih razglednicah in plakatih so bile 
napisane naše zahteve, rdeča nit vseh pa je 
varnost za vse. 
 

 
 
Predsednica SKEI, Lidija Jerkič je v svojem 
nagovoru praznujočim poudarila tudi: 
"Zdi se, da prelahko pozabljamo, kako težak je 
vsak uspeh. Da je lahko le skupen. Da zamah z 
roko ne reši ničesar in zanašanje na druge tudi 
ne prav dosti več. Da ni dovolj vedeti, kaj storiti, 
temveč tudi kako in kdo. Da so krivi le drugi, jaz 
pa nič, ni dobra valuta. 
 
Naj ob prazniku čestitam vsem tistim, ki jim 1. 
maj osebno pomeni praznik in si kruh služijo z 
vsakdanjim delom. Ki si prizadevajo preživeti 
sebe in svoje družine in ki so pogosto 
izkoriščani. Na katere se najprej pozabi in 
najkasneje spomni. 
 
Moje poseben čestitke vsem članicam in 
članom, ki se zavedajo pomena organiziranosti 
in moči, ki jo prinašajo množice. In ki se jim 
morajo prav posebej zahvaliti tudi nečlani, ki 
uživajo vse pridobitve sindikalnega dela, čeprav 
pogosto pripevajo zgolj kritiko. 
Hvala vsem, ki vam je zavzemanje za druge 
pred zavzemanjem zase. 
 
Naj bo ta praznik priložnost za vse omenjene 
razmisleke v miru, onkraj bučnih praznovanj. 
Naj velja kot opozorilo in opomin, da nič ni dano 
samo po sebi, da je težko pridobljeno in lahko 
izgubljeno. In naj velja kot vabilo, da se nam 
pridružite.« 
 
Se nam pridružite?  
https://skei.si/ugodnosti_clanov_skei/pristopn
a_izjava/ 
 

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v 
počastitev državnega praznika, praznika dela, v 
Veliki dvorani Predsedniške palače nagovoril 
državljanke in državljane. Ob tej priložnosti se 
je predsedniku republike z nagovorom 
pridružila Lidija Jerkič, predsednica Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS). 
 
Predsedniško palačo so obiskali delavke in 
delavci iz podjetij Štore Steel in ETI Izlake. 
 

 
 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Skupna vrednost 
industrijske proizvodnje 
je bila v februarju 2021 
za 0,6 % višja kot v 
januarju 2021. Višja je 
bila v rudarstvu (za 6,6 
%), v predelovalnih dejavnostih (za 0,3 %) in v 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro (za 0,2 %). 
 
Vrednost proizvodnje izdelkov za investicije in 
vrednost proizvodnje izdelkov za vmesno 
porabo sta bili višji kot v prejšnjem mesecu (za 
7,4 % oz. za 0,5 %), vrednost proizvodnje 
izdelkov za široko porabo pa je bila nižja (za 2,3 
%). 
 
V primerjavi s februarjem 2020 je bila skupna 
vrednost industrijske proizvodnje v februarju 
2021 nižja, in sicer za 1,5 %. 
 
Slovenija je v prvih dveh mesecih leta 2021 
izvozila za 5,9 milijarde EUR blaga (ali za 0,2 % 
manj kot v istem obdobju 2020), uvozila pa za 

https://skei.si/ugodnosti_clanov_skei/pristopna_izjava/
https://skei.si/ugodnosti_clanov_skei/pristopna_izjava/


3 

 

5,3 milijarde EUR blaga (ali za 5,4 % manj kot v 
istem obdobju 2020). 
Število samozaposlenih je bilo v 2020 nižje kot v 
2019, študentskega dela je bilo manj, 
zaposlenih v delovnem razmerju pa je bilo 
nekoliko več kot v 2019. Stopnja anketne 
brezposelnosti se je zvišala za 0,5 odstotne 
točke. Odsotnosti z dela je bilo več kot v 2019. 
 
Na trg dela v zadnjem letu močno vplivajo 
ukrepi za zajezitev epidemije covida-19. Na 
začetku decembra 2020 je vse dni v tednu 
delalo od doma 17 % zaposlenih, konec 
februarja 2021, ko so se nekateri ukrepi 
sprostili, pa 9 %.  
 
Povprečna bruto plača za februar 2021 je 
znašala 1.946,07 EUR in je bila nominalno za 1,6 
%, realno pa za 1,9 % nižja od bruto plače za 
januar 2021. Povprečna neto plača za februar 
2021 je znašala 1.253,71 EUR in je bila 
nominalno za 1,2 %, realno pa za 1,5 % nižja od 
neto plače za januar 2021.  
 
V primerjavi s plačo za februar 2020 pa se je 
povprečna bruto plača za februar 2021 zvišala, 
in sicer nominalno za 8,1 %, realno pa za 9,2 %. 
 
V februarju 2021 je bilo v Sloveniji približno 
885.800 delovno aktivnih oseb. Število delovno 
aktivnih oseb je bilo višje kot v prejšnjem 
mesecu v vseh statističnih regijah, najizraziteje 
se je povečalo v osrednjeslovenski. 
 
Primanjkljaj sektorja država je v letu 2020 
znašal 3.893 milijonov EUR ali 8,4 % BDP, bruto 
dolg pa 37.429 milijonov EUR ali 80,8 % BDP. 
 
Gospodarska klima je bila aprila 2021 na 
mesečni ravni višja za 0,2 odstotne točke, na 
letni pa višja za 36,9 odstotne točke. 
 
Kazalnik zaupanja je bil v predelovalnih 
dejavnostih v aprilu 2021 za odstotno točko 
nižji kot v marcu 2021, glede na april 2020, ko 
je zaradi zdravstvene krize drastično upadel, pa 
za 47 odstotnih točk višji; za 9 odstotnih točk je 
bil višji tudi od dolgoletnega povprečja.  
 
Glede na marec 2021 se je poslabšala večina 

kazalnikov, najizraziteje pričakovano 
zaposlovanje (za 13 odstotnih točk). Izjemi sta 
bila kazalnik pričakovane cene, ki se je za 8 
odstotnih točk zvišal, in kazalnik pričakovano 
skupno povpraševanje, katerega vrednost je 
bila enaka kot v prejšnjem mesecu. 
 
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila 
v marcu 2021 4,8-odstotna. Od vrednosti v 
februarju 2021 je bila za 0,1 odstotne točke 
nižja, od vrednosti v marcu 2020 pa nekoliko 
višja (takrat je bila 4,5-odstotna).  
Ocenjujemo, da je bilo v marcu 2021 
brezposelnih približno 50.000 oseb, starih 15–
74 let, od tega je bilo 48 % moških in 52 % 
žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med 
moškimi je bila je bila v marcu 2021 4,3-
odstotna, med ženskami pa 5,4-odstotna. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v marcu 2021 
v povprečju za 1,5 % višje kot v prejšnjem 
mesecu in za 4,0 % višje kot pred enim letom. 
Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 7,1 %) 
smo tokrat beležili v skupini proizvodnja koksa 
in naftnih derivatov. 
 
Cene življenjskih potrebščin so bile v aprilu 
2021 na letni ravni višje v povprečju za 2,1 %, 
na mesečni ravni pa za 1,0 %. Na letno inflacijo 
so najbolj vplivale višje cene električne energije. 
 
Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in 
trgovini je bil v februarju 2021 zaradi sproščanja 
nekaterih ukrepov za  preprečevanje širjenja 
pandemije covida-19 na mesečni ravni večji, na 
letni ravni pa kljub temu manjši. 
 
 
Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 51 z dne 
2.4.2021:  Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-O), Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2I) 
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• Ur. l. št. 54 z dne 9.4.2021: Zakon o 
dopolnitvi Zakona o urejanju trga dela 
(ZUTD-F) 

 

• Ur. l. št. 55 z dne 9.4.2021: Odlok o 
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije, 
Odlok o začasni omejitvi gibanja ljudi in 
prepovedi zbiranja ljudi zaradi 
preprečevanja okužb s SARS-CoV-2, Sklep o 
podaljšanju ukrepa delnega povračila 
nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo 

 

• Ur. l. št. 57 z dne 12.4.2021: Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih 
(ZTuj-2F), Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C) 

 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač januar 
2021/januar 2020 

• Sindikalna lista za marec 
2021 

 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic SKEI 
 

• Gorenje d.o.o., Velenje: pogajanja za PKP 
 
 
 
7. april – svetovni dan zdravja 
 
Svetovni dan zdravja je že drugo leto zapored 
posvečen zdravstvenim delavcem. V Sloveniji je 
bilo ob koncu leta 2019 v zdravstvu zaposlenih 
skupaj več kot 31.000 zdravnikov, 
zobozdravnikov, farmacevtov, medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov. 
 

 
 

22. april – dan Zemlje  
 
Letos z geslom »Obnovimo našo Zemljo«.  
 
Ob letošnjem svetovnem dnevu Zemlje so v 
ospredju opozorila pred posledicami podnebnih 
sprememb in uničevanja okolja. V Sloveniji smo 
v letu 2019 izpustili v zrak 18,8 milijona ton 
emisij toplogrednih plinov v ekvivalentu CO2 ali 
9 ton na prebivalca. 
                                                    

 
 
Prvi maj, praznik dela 
 
Pandemija covida-19 je vplivala tudi na trg dela. 
V 2020 se je večina kazalnikov, s katerimi ga 
spremljamo, po ugodnem letu 2019 poslabšala. 
Brezposelnih je bilo 12 % več in stopnja 
brezposelnosti se je zvišala na 5 %.  
 

• Število delovno aktivnih se je znižalo,  

• stopnja brezposelnosti je najvišja med 
mladimi,  

• število delovno aktivnih je najbolj upadlo v 
gostinstvu,  

• od doma je delalo 17 % zaposlenih,  

• število delovnih migrantov se je najbolj 
povečalo v občinah Kranjska Gora in Bohinj. 

 
 

 
 
 


