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Info                                                                                                          

 št. 6 z dne 1.7.2021                                 www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Junij je mesec, ko se 
zaključuje šolsko leto. 
Misli nam uhajajo v 
čas, ko si bomo lahko 
vzeli dopust in vsaj za kratek čas prekinili rutino 
delovnega vsakdanjika. Preklic epidemije in 
sproščanje ukrepov nas počasi vrača v življenje 
z manj omejitvami.  
 
Za SKEI Slovenije je bil junij pomemben in 
poseben mesec. Sredi junija smo imeli 8. 
kongres, kjer smo izvolili novo vodstvo SKEI 
Slovenije, prav tako pa je kongres izvolil tudi 
člane nadzornega odbora in statutarne 
komisije.  
 
Tako bo SKEI Slovenije tudi v naslednjem 
mandatu vodila Lidija Jerkič, podpredsednik za 
dejavnost elektroindustrije je Dejan Sirk, za 
dejavnost kovinske industrije Dušan Kaplan, za 
dejavnost kovinskih materialov in livarn pa 
ostaja Vili Novak.  
 

 
 
Čestitali smo enajstim prejemnikom odličij in se 
s skromnim darilom poslovili od dveh kolegov, 
ki sta se v zadnjem letu upokojila. 
 

 
 
Kongres je potrjeval tri zelo pomembne 
resolucije, ki bodo skupaj s programom dela 
vodilo delovanja SKEI Slovenije v prihajajočem 
mandatu.  
 
Vse dokumente in fotografije s kongresa si 
lahko pogledate tukaj. 
 
Osnovna naloga sindikata so pogajanja. 
Kolektivne pogodbe dejavnosti so rezultat 
našega dela in dajejo zaposlenim v naših 
dejavnostih višji nivo pravic. O pomembnosti 
dogovarjanj pa bomo očitno morali ponovno 
poučiti delodajalsko stran. Ne bomo metali 
vseh v en koš, ker ni potrebe. Lahko pa izrazimo 
veliko razočaranje nad obnašanjem pogajalcev 
delodajalske strani v dejavnostih kovinske in 
elektroindustrije. V obeh dejavnostih ni prišlo 
do dogovora o višini regresa za letni dopust za 
leto 2021. Pogajalci v kovinski industriji se sploh 
niso uspeli sestati, v elektroindustriji pa je bila 
ponujena višina regresa s strani delodajalcev 
tako sramotno nizka, da smo jo zavrnili. 
 
Seznanili smo jih, da bodo člani vseh treh 
pogajalskih skupin SKEI razmislili in smislu in 
načinu pogajanj v prihodnosti in že kar takoj 
napovedujemo, da bo naše razumevanje 
zmanjšano na minimum. Očitno bo potrebno 
udariti po mizi. 

http://www.skei.si/
https://skei.si/novice/585/viii_kongres_skei_slovenije/
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Ekonomski in demografski podatki  
 
Cene zemeljskega plina 
v 1. četrtletju 2021 nižje 
kot v prejšnjem 
četrtletju. 
Povprečne cene 
zemeljskega plina so 
bile v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 nekoliko 
nižje kot v četrtem četrtletju 2020, in to za 
gospodinjske in negospodinjske odjemalce, za 
prve za 1 %, za druge za 2 %. 
 
V 1. četrtletju 2021 je bilo opravljenih za 5,1 % 
manj delovnih ur kot v 1. četrtletju 2020 (zaradi 
omejitev, povezanih z ukrepi za ustavitev 
epidemije covida-19), čeprav je posamezna 
zaposlena oseba opravila v 1. četrtletju 2021 v 
povprečju enako število delovnih ur kot v istem 
obdobju 2020. 
 
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri 
registriranih fizičnih osebah za 1. četrtletje 
2021 je znašala 1.090,39 EUR in je bila 
nominalno za 4,4 %, realno pa za 5,0 % višja od 
plače za 4. četrtletje 2020. 
 
Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro 
so bili v Sloveniji v prvem četrtletju 2021 po 
začasnih podatkih povprečno za 11,4 % višji kot 
v prvem četrtletju 2020, pri čemer so bile plače 
za dejansko opravljeno delovno uro povprečno 
za 10,7 % višje, drugi stroški dela za dejansko 
opravljeno delovno uro pa za 15,5 % višji kot v 
prvem četrtletju 2020. V omenjenem obdobju 
so se povprečne bruto plače – po podatkih 
mesečnega statističnega raziskovanja Plače 
zaposlenih pri pravnih osebah – zvišale za 10,6 
%. 
 
Izvoz in uvoz sta bila v obdobju od januarja do 
aprila 2021 višja kot v istem obdobju 2020 
(izvoz za 15,6 %, uvoz za 16,6 %). 
 
Prebivalec Slovenije je v 2020 porabil za 
prehrano tudi povprečno 116 kg žit, 88 kg 
mesa, 84 kg svežega sadja, 64 kg krompirja, 10 
kg jajc, 5 kg riža in malo manj kot 1 kg medu. 
 

Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
v aprilu 2021 za 1,0 % višja kot v marcu 2021. V 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro ter v predelovalnih dejavnostih je bila 
višja (za 2,9 % oz. za 1,2 %), v rudarstvu pa nižja 
(za 6,9 %). Vrednost industrijske proizvodnje je 
bila na mesečni ravni višja v proizvodnji 
izdelkov za široko porabo (za 1,0 %), v 
proizvodnji izdelkov za investicije (za 0,6 %) in v 
proizvodnji izdelkov za vmesno porabo (za 0,2 
%). V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v 
aprilu 2020, ki je bila zaradi posledic epidemije 
na letni ravni, tj. glede na april 2019, občutno 
nižja (za 24,6 %), je bila skupna vrednost 
industrijske proizvodnje v aprilu 2021 višja za 
35,9 %. Tudi v primerjavi z aprilom 2019 je bila 
skupna vrednost industrijske proizvodnje v 
aprilu 2021 višja, in sicer za 2,5 %. 
 
Število delovno aktivnih oseb se je v aprilu 2021 
glede na marec 2021 zvišalo na nekaj več kot 
893.300. Približno 17.200 se jih je v tem 
mesecu na novo zaposlilo. 
 
Vrednost prodaje industrijskih proizvodov in 
storitev je v 2020 – po šestih letih rasti – 
upadla, in sicer glede na 2019 za 6,1 %. Največji 
upad je utrpela proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic; vrednost od prodaje teh 
proizvodov je bila nižja za 18,2 %. 
 
Cene industrijskih proizvodov so bile v maju 
2021 v povprečju za 0,9 % višje kot v aprilu 
2021 in za 3,5 % višje kot maju 2020. 
 
V 2019 je na novo nastalo 19.748 podjetij ali za 
1,6 % več kot v prejšnjem letu; število teh 
podjetij se je najbolj povečalo v dejavnosti 
zdravstvo in socialno varstvo (za 173 podjetij). 
 
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 1. 
četrtletju 2021 5,6-odstotna. 
 
 
Sredi maja 2021 so delale na lokaciji 
delodajalca vse dni v tednu več kot tri četrtine 
zaposlenih (77 %). Od zadnjih dni marca in prvih 
dni aprila do sredine maja se je delež takih oseb 
zvišal za 13 odstotnih točk.  Delež zaposlenih, ki 
so vse dni v tednu delali od doma, se je še 
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nekoliko znižal. Sredi maja 2021 jih je bilo 6 %. 
Konec aprila in v prvih dneh maja (čas praznikov 
in šolskih počitnic) se je zvišal delež tistih, ki so 
bili vse dni v tednu odsotni z dela, delež 
zaposlenih, ki so delali delno na lokaciji 
delodajalca, delno od doma, pa se je znižal. Po 
koncu prazničnih odsotnosti se je delež tistih, ki 
so delali delno na lokaciji delodajalca, delno od 
doma, ponovno zvišal (na 10 %). 
 
Raven cen skupin proizvodov in storitev v 
Sloveniji v 2020 dosegala 87 % povprečja v EU-
27. 
 
Dejanska individualna potrošnja na prebivalca v 
standardih kupne moči je bila v Sloveniji v 2020 
za 20 % nižja od povprečja v EU-27. Bruto 
domači proizvod na prebivalca v standardih 
kupne moči je v Sloveniji v 2020 znašal 89 % 
povprečja v EU-27. 
 
Letos mineva 30 let od osamosvojitve Slovenije. 
BDP na prebivalca se je v tem času povečal za 
štirikrat, deflacijo smo imeli dvakrat, število 
družin brez otrok in enostarševskih družin ter 
delež prebivalcev s terciarno izobrazbo so se 
povečali.   
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v juniju 
2021 na mesečni ravni zvišal za 1 odstotno 
točko. Pričakovanja o gibanju cen so v tem 
mesecu dosegla najvišjo raven po juliju 2013. 
 
Na poslovanje podjetij v 2020  je močno 
vplivala epidemija, vendar ne povsod slabo. 
Podjetja v industriji, razen rudarstvu, v 
informacijskih dejavnostih, poslovanju z 
nepremičninami  in v strokovnih dejavnostih so 
ustvarila več dodane vrednosti kot v 2019. 
Gradbeništvo je poslovalo pozitivno. 
 
Gospodarska klima je bila junija 2021 višja na 
obeh ravneh: na mesečni ravni za 2,2 odstotne 
točke, na letni ravni pa za 31,2 odstotne točke. 
 
V prvi polovici 2021 se je spremenil obračun 
davka na motorna vozila, znižala se je tudi 
stopnja DDV za ženske higienske izdelke. 
Spremembi v davščinah in trošarinah sta 
povzročili, da sta bili polletna in letna inflacija 

nižji, kot bi bili sicer, prva za 0,1, druga za 0,5 
odstotne točke. 
 
Drobnoprodajne cene so se v juniju 2021 v 
povprečju zvišale: na letni ravni za 1,4 %, na 
mesečni pa za 0,6 %. V prvi polovici 2021 so bile 
za 2,8 % višje kot v istem obdobju 2020 (takrat 
je bila rast 0,2-odstotna). K mesečni inflaciji so 
prispevale največ višje cene počitniških 
paketov. 
 
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v maju 
2021 nekoliko nižja kot v maju 2020. 
 
Mesečna temeljna obrestna mera se je v juliju 
2021 znižala na 0,1 %, prav tako se je letna 
temeljna obrestna mera znižala na 1,18 %. 
 
V prvem četrtletju 2021 se je povečala menjava 
blaga s tujino, investicijska aktivnost podjetij se 
je pospešila, varčevanje gospodinjstev je bilo še 
naprej okrepljeno, v sektorju država so se 
povečali tako prihodki kot izdatki, višji pa je bil 
tudi primanjkljaj. 
 
Država je v prvem četrtletju 2021 ustvarila 
primanjkljaj v višini 969 milijonov EUR ali 8,3 % 
BDP. Konsolidirani bruto dolg države je ob 
koncu prvega četrtletja 2021 znašal 40.154 
milijonov EUR ali 86 % BDP. 
 
Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 91 z dne 
7.6.2021: Zakon o 
tujcih (uradno prečiščeno besedilo) (ZTuj-2-
UPB9), Zakon o zaposlovanju, 
samozaposlovanju in delu tujcev (uradno 
prečiščeno besedilo) (ZZSDT-UPB4) 

 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač marec 
2021/marec 2020 

• Sindikalna lista za maj 2021 
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Aktivnosti sindikalnih podružnic SKEI 
 

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

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

• Eta Cerkno: dogovor o povišanju plač 
 
Mednarodno 
 

 
 

Eno leto po izbruhu pandemije COVID-19 
evropski socialni partnerji v kovinski, inženirski 
in tehnološki (MET) industriji obnavljajo svojo 
zavezo, da bodo podprli vajeništvo po Evropi. 
Podaljšanje obljube združujejo s pozivom 
državam članicam, naj vajeništvo uvrstijo na 
dnevni red pogajanj. 
 

 
 
IndustriAll Europe je objavila svoja priporočila 
za zagotavljanje trajnostne oskrbe s surovinami 
v Evropi. Mineralne surovine so danes bolj 
pomembne kot kdaj koli prej v Evropi za 
soočanje z ekološkim in digitalnim prehodom. 
So bistvenega pomena za ključne industrijske in 
strateške vrednostne verige v Evropi, saj so 
bistvenega pomena za proizvodnjo zelenih 
tehnologij, ki bodo Evropi omogočile doseči 
podnebne cilje. 
 

 
 
Grška vlada je podala povsem sporen predlog 
za revizijo delovne zakonodaje države, zaradi 
česar so tako sindikati kot leve stranke 
protestno stopili na ulice. 
 

 
 
Začasna zamrznitev stavke se je končala brez 
dogovora, zato so se italijanski sindikati še 
enkrat združili v protest proti zaprtju podjetja, 
ki ogroža 350 delovnih mest in ogroža ta sektor. 
 

 
 

Slovaški sindikat kovinarjev OZ KOVO je 26. 
junija 2021 pred ministrstvom za delo, socialne 
zadeve in družino v Bratislavi organiziral velik 
protest proti razgradnji socialne države. 


