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Info                                                                                                          

 št. 7 in 8 z dne 1.9.2021                            www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Poletna meseca smo v 
veliki meri preživeli 
vsak po svoje. Glede na 
to, da sta to 
dopustniška meseca, je bilo tudi aktivnosti malo 
manj.  
Po junijskem kongresu, kjer smo izvolili vodstvo 
SKEI za naslednje mandatno obdobje, se je 
najprej sestala skupina pogajalcev za vse tri 
kolektivne pogodbe dejavnosti.  

 
 
Prevetrili so potek pogajanj v zadnjih dveh letih 
in pripravili usmeritve za naslednji mandat. 
Sestavo pogajalskih ekip potrjuje republiški 
odbor SKEI, ki bo sklican v septembru 2021.  
 
Člani, ki so bolj športnega duha so komaj čakali 
obe športni aktivnosti, ki jih SKEI organizira v 
mesecu avgustu. 
 
V soboto, 28.8.2021 je bilo uspešno izpeljano 
13. državno prvenstvo SKEI Slovenije v lovu rib s 
plovcem (memorial Franca Trbuca). Ribiče so 
gostili kolegi iz Ptuja. Odlično organizirano 
prvenstvo je največ ribiške sreče prineslo ravno 
domačinom. Prvo mesto je ostalo na Ptuju, 
drugo mesto je zasedla ekipa iz Velenja, tretje 
pa iz Pomurja.  

 
 
Vsem udeležencem, še posebej pa 
prejemnikom pokalov, iskreno čestitamo! 
Zahvala tudi organizatorjem in športni komisiji 
SKEI. 
Fotografije in rezultate si lahko ogledate tukaj. 
 
Zadnji ponedeljek in torek v avgustu se 
tradicionalno organizira dvodnevni pohod. 
Letos nas je pot vodila v Bohinjske gore. 23 
udeležencev se je prvi dan povzpelo čez 
Komarčo, mimo Črnega jezera, do doma pod 
Bogatinom. Naslednje jutro pa na Bogatin in 
Mahavšček.  
Vreme nas je razvajalo, razpoloženje je bilo 
odlično. Že kujemo načrte za naslednje leto.  
 

 
 

http://www.skei.si/
https://skei.si/skei/sportne_dejavnosti/
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Vse fotografije si lahko ogledate tukaj. 
 
V mesecu avgustu smo začeli zbirati podatke, ki 
jih pogajalske skupine nujno potrebujejo za 
izdelavo pogajalske strategije. Sekretarji regij 
imajo nalogo, da zberejo in uredijo podatke 
podjetij, ki jih zastopajo. Predsednike 
sindikalnih podružnic pozivamo, da sodelujejo v 
največji možni meri. Brez te baze, bodo 
pogajanja na državnem nivoju otežena. 
 
Ekonomski in demografski podatki  
 
Petina gospodinjstev je 
v 2020 s svojimi 
dohodki mesec 
preživela brez težav. 
V letu 2019 je 23 % 
gospodinjstev izjavilo, 
da se je njihov dohodek v zadnjih 12 mesecih 
zvišal, 8 % pa, da se je znižal; dohodek vseh 
drugih gospodinjstev pa je bil po njihovem 
mnenju približno enak kot v zadnjih 12 mesecih 
pred anketiranjem. V letu 2020 je bilo prvih 24 
% (zvišal), drugih 9 % (znižal). 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje je bila 
v maju 2021 za 0,4 % nižja kot v aprilu 2021. V 
dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom 
in paro ter v predelovalnih dejavnostih je bila 
nižja (za 2,7 % oz. za 0,4 %), v rudarstvu pa višja 
(za 5,5 %). 
Vrednost industrijske proizvodnje je bila na 
mesečni ravni višja v proizvodnji izdelkov za 
široko porabo in v proizvodnji izdelkov za 
investicije (za 0,7 % oz. za 0,2 %), v proizvodnji 

izdelkov za vmesno porabo pa je bila nižja (za 
0,3 %). 
V primerjavi z industrijsko proizvodnjo v maju 
2020 (ko so veljali strogi omejitveni ukrepi za 
preprečevanje širjenja pandemije covida-19) je 
bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v 
maju 2021 višja za 22,1 %. Višja je bila v 
predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti 
oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 
24,2 % oz. za 1,2 %); v rudarstvu pa je bila nižja 
(za 6,2 %).  
Tudi v primerjavi z majem 2019 je bila skupna 
vrednost industrijske proizvodnje v maju 2021 
višja, in sicer za 2,4 %. 
 
Izvoz in uvoz sta bila od januarja do maja 2021 
višja kot v istem obdobju 2020, izvoz za 18,6 %, 
uvoz pa za 23,3 %. 
 
Na svetu trenutno živi več kot 7,7 milijarde 
ljudi. V 2020 in 2021 je življenje na vsem 
planetu močno zaznamovala pandemija covida-
19. Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije je od začetka leta 2020 do danes 
po svetu zaradi covida-19 umrlo 3,9 milijona 
ljudi. 
 
Število delovno aktivnih oseb v maju 2021 za 
0,4 % višje kot v mesecu pred tem. 
V Sloveniji je bilo v maju 2021 približno 897.000 
delovno aktivnih oseb ali za približno 3.700 več 
kot v aprilu 2021. Mesečna rast števila delovno 
aktivnih oseb je bila najopaznejša v dejavnosti 
gostinstvo. 
 
V 2020 se je iz Slovenije vsak teden odselilo 
povprečno 111 slovenskih in 228 tujih 
državljanov. 
 
Od druge polovice maja do prve polovice junija 
2021 se je delež zaposlenih, ki so delali vse dni 
v tednu na lokaciji delodajalca zmanjšal, delež 
zaposlenih, ki so delali delno na lokaciji 
delovnega mesta, delno od doma, in delež 
tistih, ki so delali vse dni v tednu od doma, pa 
sta se povečala. 
 
Mesečna rast cen industrijskih proizvodov pri 
proizvajalcih v juniju 2021 je bila 1,3-odstotna, 
letna rast pa 4,8-odstotna. V prvi polovici leta 

https://skei.si/galerija/613/11_tradicionalni_dvodnevni_pohod_skei_slovenije_na_bogatin_in_mahavscek_30_8_31_8_2021/
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so se cene zvišale za 4,3 %, od tega so se najbolj 
podražile surovine (za 7,4 %). 
 
Povprečna bruto plača za maj 2021 je znašala 
2.007,80 EUR; od plače za april 2021 je bila 
nominalno za 0,7 % višja, realno pa za 0,2 % 
nižja. 
 
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti je bila 
v juniju 2021 4,8-odstotna, za 0,2 odstotne 
točke nižja kot v maju 2021 in za pol odstotne 
točke nižja kot v juniju 2020. 
 
Število državljanov Slovenije se je v prvem 
četrtletju znižalo za več kot 2.200, število tujih 
državljanov pa se je povečalo za 400. Delež tujih 
državljanov med prebivalci Slovenije je znašal 8 
%. 
 
Prejeti bruto in neto dohodki prebivalcev 
Slovenije so bili v 2019 na ravni države za od 6,2 
do 7,2 % višji kot v 2018. Na ravni občin so bili 
najvišji v občinah Trzin in Šmarješke Toplice, 
najnižji v občinah Kuzma in Hodoš, na ravni 
regij pa najvišji v osrednjeslovenski, najnižji v 
pomurski. 
 
Prihodek od prodaje storitev je bil v maju 2021 
višji na mesečni in na letni ravni: na mesečni za 
1,1 %, na letni pa za 24,5 %. 
 
Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni 
v povprečju zvišale za 2,0 %, na mesečni ravni 
pa za 0,4 %. Letno inflacijo so najbolj zvišale 
podražitve naftnih derivatov, mesečno pa višje 
cene počitniških paketov. 
 
V juniju 2021 sta se v Sloveniji po začasnih 
podatkih rodila 1.502 otroka, 1.678 prebivalcev 
pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je 
bilo nižje, število umrlih pa višje kot v juniju 
2020. 
 
Vrednost industrijske proizvodnje v prvem 
polletju 2021 glede na isto obdobje 2020 višja 
za 13,7 %. Skupna vrednost industrijske 
proizvodnje in skupni prihodek od prodaje v 
industriji sta bila v prvem polletju 2021 višja 
glede na isto obdobje lani. Tudi na mesečni 
ravni sta bila v juniju 2021 višja. 

V 2. četrtletju 2021 je bilo zabeleženih več kot 
20.500 prostih delovnih mest, kar je za skoraj 
četrtino več, kot jih je bilo v prejšnjem 
četrtletju; povečalo se je tudi število zasedenih 
delovnih mest, stopnja prostih delovnih mest 
pa je dosegla najvišjo raven, odkar se izvaja to 
raziskovanje. 
 
V juniju 2021 je bilo približno 901.700 delovno 
aktivnih oseb oziroma za 2,0 % več kot v juniju 
2020. V prvi polovici leta 2021 je bilo število 
delovno aktivnih oseb v primerjavi z istim 
obdobjem lanskega leta višje. 
 
Cene storitev pri proizvajalcih so se v drugem 
četrtletju 2021 v povprečju zvišale: na četrtletni 
ravni za 1,5 %, na letni za 2,5 %. V prvi polovici 
leta 2021 pa so se cene storitev zvišale za 2,4 % 
(v istem obdobju lani za 0,4 %). 
 
V sredini julija 2021 vse dni v tednu odsotnih z 
dela 18 % zaposlenih. V drugi polovici junija sta 
se zvišala deleža zaposlenih, ki so delali vse dni 
v tednu na lokaciji delodajalca, in tistih, ki so bili 
vse dni v tednu odsotni z dela. Do sredine julija 
se je delež odsotnih z dela še zvišal, delež tistih, 
ki so delali vse dni na lokaciji delodajalca, pa 
znižal. 
 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 
še naprej rastejo. Mesečna rast cen v juliju 
2021 je bila 1,6-odstotna, letna rast pa 6,2-
odstotna. 
 
Povprečna bruto plača za junij 2021 je znašala 
1.952,05 EUR; od plače za maj 2021 je bila nižja, 
nominalno za 2,8 %, realno pa za 3,4 %. 
 
Gospodarsko razpoloženje se je avgusta 2021 
izboljšalo tako na mesečni kot na letni ravni: na 
mesečni za 0,8 odstotne točke, na letni pa za 
12,4 odstotne točke. 
 
Stopnja brezposelnosti v 2. četrtletju 2021 za 
več kot odstotno točko nižja kot v prejšnjem 
četrtletju. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v juliju 2021 v 
povprečju za 2,8 % višje kot v prejšnjem 
mesecu in za 12,8 % višje kot pred enim letom. 
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Najizrazitejšo mesečno podražitev (za 16,8 %) 
smo tokrat beležili v skupini surova nafta in 
zemeljski plin. 
 
Bruto domači proizvod je v letu 2020 po redni 
reviziji letnih ocen znašal 46.918 milijonov EUR. 
V primerjavi z letom prej je bil v tekočih cenah 
manjši za 3,1 %, realno pa za 4,2 %. 
 
Bruto domači proizvod (BDP) se je v drugem 
četrtletju 2021 na letni ravni povečal za 16,3 %. 
Po desezoniranih podatkih je bil BDP v 
primerjavi z istim obdobjem 2020 višji za 15,7 
%, v primerjavi s prvim četrtletjem 2021 pa za 
1,9 %. 
 
Cene življenjskih potrebščin so se v avgustu 
2021 na letni ravni v povprečju zvišale za 2,1 %, 
na mesečni ravni pa za 0,1 %. K letni  inflaciji so 
največ prispevale podražitve naftnih derivatov 
(podražila so se tako tekoča goriva kakor tudi 
goriva in maziva za osebna vozila). 
 
Stopnja anketne brezposelnosti v juliju 2021 
4,0-odstotna. 
 
Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 104 z dne 
1.7.2021: Uredba o 
spremembah Uredbe o 
davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja 

 

• Ur. l. št. 105 z dne 2.7.2021: Dodatek št. 4 h 
Kolektivni pogodbi za dejavnost kovinskih 
materialov in livarn Slovenije 

 

• Ur. l. št. 114 z dne 15.7.2021: Uredba o 
spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni 
obravnavi povračil stroškov in drugih 
dohodkov iz delovnega razmerja 

 

• Ur. l. št. 116 z dne 16.7.2021: Uredba o 
spremembi Uredbe o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino 

 
 
 
 

Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač april 
2021/april 2020 

• Primerjava plač maj 
2021/maj 2020 

• Sindikalna lista za junij 2021 

• sindikalna lista za julij 2021 

• sindikalna lista za avgust 2021 
 
Svetovni dan prebivalstva 
 
11. julij je svetovni dan 
prebivalstva. Na svetu 
trenutno živi več kot 7,7 
milijarde ljudi. V 2020 in 
2021 je življenje na 
vsem planetu močno 
zaznamovala pandemija covida-19. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije je od začetka 
leta 2020 do danes po svetu zaradi covida-19 
umrlo 3,9 milijona ljudi.  
Najbolj naseljena celina ostaja Azija, tam 
prebiva 61 % svetovnega prebivalstva. Kitajska 
in Indija ostajata najbolj naseljeni državi na 
svetu, v vsaki prebiva več kot milijarda ljudi, kar 
je kar 18 oziroma 19 % svetovnega prebivalstva. 
Na Kitajskem naj bi se število prebivalcev od 
2019 do 2050 za približno 2 % zmanjšalo, 
medtem ko naj bi Indija v 2027 postala najbolj 
naseljena država in naj bi tako v tem prehitela 
Kitajsko. 
 
Mednarodni dan mladih  
 
Združeni narodi so 
leta 1999 razglasili 
12. avgust za 
mednarodni dan 
mladih z namenom, 
da se vsako leto razpravlja o različnih 
vprašanjih, ki zadevajo mlade, in opozarja na 
njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno. V 
letu 2021 je vodilna tema mednarodnega dneva 
mladih preoblikovanje prehranskih sistemov, pa 
tudi sledenje ciljem Agende 2030, kot so 
preprečevanje revščine in socialne izključenosti 
ter preprečevanje globalnega segrevanja. V 
nadaljevanju bomo nekatere izmed teh tem 
predstavili s statističnimi podatki. 


