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Info                                                                                                          

 št. 5 z dne 2.6.2021                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Še čisto malo in 
epidemija, ki nam je 
zadnje leto v veliki meri 
krojila življenje, bo za 
nami. Vsak mesec so novice bolj spodbudne in z 
veliko verjetnostjo lahko pričakujemo, da bo 
poletje precej sproščeno. 
 
Mesec junij je za SKEI zelo pomemben. Osrednji 
dogodek bo 8. kongres, ki bo potekal 15.6.2021 
v hotelu Paka, v Velenju. Kongres bo sicer 
prilagojen ukrepom, ne bo pa zato nič manj 
slovesen. Velik dogodek bo! 
 

 
 
Kongresne dokumente sproti objavljamo na 
naši spletni strani in vas vabimo, da jih 
preberete. Tudi poročila o delu, ki se nanašajo 
na celoten mandat je vredno prebrati. Iz njih je 
razbrati, da smo (in še bomo) naredili veliko.  
 
Po prazniku dela, o katerem smo pisali že 
prejšnji mesec, smo zavihali rokave in delovali. 
Pričakovanj vseh ne bomo izpolnili, je pa 
pomembno, da se zavzemamo za prave stvari. 
Za solidarnost, enotnost in pravičnost.  
 
Po seji izvršnega odbora SKEI je sledila seja 
republiškega odbora SKEI. Rdeča nit obeh sej je 
seveda kongres. Člani obeh organov so 
potrjevali kandidate za nosilce funkcij, ki jih voli 
kongres, preverjali seznam delegatov, predloge 
za odličja, poročila in programe,… 
 
Kakorkoli že, si vsi želimo, da gremo na kongres 
enotni in usklajeni, po kongresu pa postanemo 
še močnejši. Naj bo to vodilo naslednjega 

mandata. Za izvedbo pa se moramo potruditi 
vsi.  
 

 
 
Začetek poletja je tudi čas, ko se z delodajalci 
malo potipamo o naklonjenosti za pogajanja za 
vse tri kolektivne pogodbe dejavnosti. Dve 
panogi sta se že strinjali, da se pogajanja 
začnejo, s tretjo se sestanemo v kratkem. 
Prioriteta pogajalcev sindikalne strani je 
dogovor o višjem regresu. Predloge so 
delodajalci že prejeli.  
 
Sodelovali smo na dogodku »Teden delovnega 
prava«, ki ga je organizirala mariborska pravna 
fakulteta. Cenijo nas predvsem zato, ker imamo 
veliko izkušenj in praktičnega znanja, ki se od 
teoretičnega včasih precej razlikuje. Zato je 
pomembno, da znamo kombinirati oboje.  
 

 
 

http://www.skei.si/
https://skei.si/novice/585/viii_kongres_skei_slovenije/
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Ekonomski in demografski podatki  
 
Plačna vrzel med 
spoloma v javnem 
sektorju precej višja kot 
v zasebnem sektorju 
 
Povprečna mesečna 
bruto plača oseb, zaposlenih v Sloveniji 
(preračunana iz letne bruto plače), je v letu 
2019 (po podatkih iz letne strukturne statistike 
plač) znašala 1.851 EUR. Povprečna mesečna 
bruto plača zaposlenih moških je znašala 1.900 
EUR, povprečna mesečna bruto plača 
zaposlenih žensk pa 1.790 EUR. Plačna vrzel 
med spoloma je tako v letu 2019 znašala 5,8 % 
in je bila v javnem sektorju precej višja (13,4 %) 
kot v zasebnem sektorju (8,7 %). V sektorju 
država je znašala 15,2 %. 
 
Izvoz je bil v marcu 2021 za 18,0 % višji kot v 
marcu 2020, znašal je 3,5 milijarde EUR, uvoz 
pa za 20,4 %, znašal je 3,4 milijarde EUR. 
Vrednosti izvoza in uvoza sta bili v marcu 2021 
višji tudi od povprečnih mesečnih vrednosti 
obeh v prejšnjem letu; izvoz je bil višji za 27,4 
%, uvoz pa za 26,4 %. V obeh tokovih blagovne 
menjave v marcu 2021 je bila najpomembnejša 
trgovinska partnerica Slovenije Nemčija. 
 
Presežek v blagovni menjavi s tujino v marcu 
2021 je bil sicer doslej v letošnjem letu 
najmanjši, znašal je 0,1 milijarde EUR. Pokritost 
uvoza z izvozom je bila 103,5-odstotna. 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje, 
skupni prihodek od prodaje v industriji in 
skupna vrednost zalog so bili v prvem četrtletju 
2021 višji kot v istem obdobju preteklega leta. 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje v 
marcu 2021 je bila za 1,0 % nižja kot v februarju 
2021. 
 
Stopnji digitalizacije podjetij v vzhodni in 
zahodni Sloveniji neenaki. Zelo nizek digitalni 
indeks je v 2020 imelo v vzhodni Sloveniji 37 %, 
v zahodni Sloveniji pa 27 % podjetij. Spletno 
prodajo je v 2019 imelo 17 % podjetij v vzhodni 
in 24 % v zahodni Sloveniji. Med zaposlenimi v 

Sloveniji je bilo v 2020 4,4 % strokovnjakov za 
IKT, od tega je bilo 83 % moških. 
 
Povpraševanje po novi delovni sili se je 
najizraziteje povečalo v predelovalnih 
dejavnostih. V 1. četrtletju 2021 je bilo 
razpisanih skoraj 16.100 prostih delovnih mest, 
kar je za skoraj 3.500 več kot jih je bilo v 
prejšnjem četrtletju, medtem ko je število 
zasedenih delovnih mest ostalo 
nespremenjeno. 
 
Povprečna bruto plača za marec 2021 je znašala 
2.009,50 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, 
realno pa za 3,0 % višja od plače za februar 
2021. Najvišja je bila v finančnih in 
zavarovalniških dejavnostih. 
 
Število delovno aktivnih oseb se je v marcu 
2021 glede na februar 2021 zvišalo za nekaj več 
kot 5.200 ali za 0,6 % (na približno 891.100); 
glede na marec 2020 pa je bilo za 0,6 % nižje. 
Na mesečni ravni se je zvišalo število zaposlenih 
in samozaposlenih oseb, prvih za 0,6 % (na 
nekaj več kot 796.100), drugih za 0,3 % (na 
nekaj več kot 94.900). V primerjavi z marcem 
2020 se je število prvih znižalo za 0,7 %, število 
drugih pa zvišalo za 0,9 %. 
 
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v 
letu 2020 zaslužila 67 % plače povprečne 
zaposlene osebe, je bilo 40,2 % namenjenih za 
plačilo davčnih bremen, 59,8 % pa za neto 
plačo. Davčna obremenitev v letu 2020 je bila 
za 0,1 odstotne točke nižja kot v letu 2019. 
 
Cene industrijskih proizvodov so bile v aprilu 
2021 za 0,6 % višje kot v marcu 2021; za 0,6 % 
so bile višje tako cene proizvodov za prodajo na 
domačem trgu kot tudi cene proizvodov za 
prodajo na tujih trgih. Od cen v aprilu 2020 pa 
so bile višje povprečno za 2,4 %. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
v maju 2021 za 7 odstotnih točk višja kot v 
aprilu 2021 in za 17 odstotnih točk višja kot v 
maju 2020. 
 
Kazalnik zaupanja je bil v maju 2021 v vseh 
štirih gospodarskih panogah (v trgovini na 
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drobno, storitvenih dejavnostih, gradbeništvu 
in predelovalnih dejavnostih) višji kot v aprilu 
2021 in kot v maju 2020, od dolgoletnega 
povprečja pa je bil višji v treh; v storitvenih 
dejavnostih je bil nižji. 
 
Gospodarsko razpoloženje je bilo tudi v maju 
2021 boljše kot v prejšnjem mesecu, tokrat za 
6,2 odstotne točke. To je bilo že šesto 
zaporedno mesečno zvišanje tega kazalnika. 
 
Delež zaposlenih, ki so vse dni v tednu delali na 
lokaciji delodajalca, se je v zadnjih dneh marca 
in prvih dneh aprila znižal, deleži zaposlenih, ki 
so delali delno na lokaciji delodajalca, delno od 
doma, vse dni v tednu od doma, ter odsotnih z 
dela, pa so se zvišali. 
 
Potrošnja gospodinjstev v Sloveniji je v 2020 
izrazito upadla, razpoložljivi dohodek je ohranil 
pozitivno rast. Stopnja varčevanja 
gospodinjstev je bila med izbranimi državami 
najvišja. Trošenje gospodinjstev je med to krizo 
bistveno drugačno, kot je bilo v začetku 
prejšnje krize v 2008/09. 
 
Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni 
v povprečju zvišale za 2,1 %, na mesečni ravni 
pa za 0,9 %. Letno inflacijo so najbolj višale 
podražitve goriv in energije, mesečno pa 
majske podražitve različnih izdelkov in storitev. 
 
Bruto domači proizvod (BDP) se je v prvem 
četrtletju 2021 na letni ravni povečal za 1,6 %. 
Po desezoniranih podatkih je bil BDP v 
primerjavi z istim obdobjem 2020 višji za 2,3 %, 
v primerjavi s četrtim četrtletjem 2020 pa za 1,4 
%. 
 
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila 
v aprilu 2021 5,2-odstotna, kar je enako 
vrednosti v marcu 2021 in aprilu 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 68 z dne 
3.5.2021: Ugotovitveni 
sklep o najnižji 
pokojnini, zagotovljeni pokojnini in 
najnižjem znesku invalidske pokojnine od 1. 
maja 2021 

 

• Ur. l. št. 73 z dne 13.5.2021: Odlok o 
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni 
COVID-19 na območju Republike Slovenije 

 

• Ur. l. št. 82 z dne 24.5.2021:  Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
nalezljivih boleznih (ZNB-C), Zakon o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o državni 
upravi (ZDU-1L), Zakon o spremembah 
Zakona o medijih (ZMed-E),  Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
železniškem prometu (ZZelP-L) 

 

• Ur. l. št. 84 z dne 26.5.2021: Odlok o razpisu 
zakonodajnega referenduma o Zakonu o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
vodah (OdZV-1G) 

 

• Ur. l. št. 85 z dne 27.5.2021: Sklep o 
podaljšanju ukrepa delnega povračila 
nadomestila plače delavcem na začasnem 
čakanju na delo 

 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač februar 
2021/februar 2020 

• Primerjava plač marec 
2021/marec 2020 

• Sindikalna lista za april 2021 
 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic SKEI 
 

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

• Večina SP: pogajanja za regres za letni 
dopust za leto 2021 
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Mednarodno 
 

 
 
V "bruseljskem mehurčku" se o pravični 
tranziciji prepogosto govori brez vključevanja 
delavcev. IndustAll Europe, Just Transition 
Center in nemški sindikati IG Metall, IG BCE in 
DGB so 11. maja 2021 skupaj organizirali 
okroglo mizo, na kateri so razpravljali o 
prihodnosti avtomobilske industrije. Sindikati, 
predvsem iz Evrope, pa tudi iz ZDA, so znova 
poudarili nujno potrebo po okviru pravičnega 
prehoda, ki bo podprl podnebno agendo in 
razogljičenje naredil družbeno sprejemljivo. 
 

 
 

Nemški IG BCE je podpisal pionirski sporazum, 
ki sindikatom daje zakonsko pravico do dostopa 
do delavcev na daljavo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. kongres IndustriAll Europe je izvolil 
vodstveno ekipo organizacije za mandatno 
obdobje 2021 - 2025.  
Luc Triangle je izvoljen za generalnega 
sekretarja, Isabelle Barthès in Judith Kirton-
Darling za namestnici generalnega sekretarja in 
Michael Vassiliadis za predsednika industriAll 
Europe . 


