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Info                                                                                                          

 št. 9 z dne 13.10.2021                               www.skei.si                          berimo Info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Začetek jeseni prinaša 
nove začetke tudi v 
našem sindikatu. Po 
počitniških, poletnih 
mesecih, so se kaj hitro začele prve, prave 
aktivnosti. Splošno vzdušje v Sloveniji je precej 
kaotično, za umirjanje epidemije se zaostrujejo 
ukrepi, cilj je doseči zadosten odstotek 
precepljenosti prebivalstva. Zaskrbljujoče je, da 
se pojavljajo struje, ki podpihujejo nestrpnost 
in sovraštvo, hkrati pa naskakujejo politične 
položaje, ki jih na vse bolj glasnih in nasilnih 
protestih kritizirajo. Ni vsak, ki upa tudi vreden 
tega, da mu sledimo. Ampak vsak zase ve.  
 
Poglejmo kaj se je v našem sindikatu dogajalo v 
mesecu septembru. Poleg gašenja požarov, 
pisanja mnenj in poslušanju obilo kritik ob 
uvedbi pogoja PCT v podjetja, smo v nov 
mandat zajadrali s sklicem konstitutivnih sej in 
veliko nove energije. 
Čisto v začetku septembra je uradno začel z 
delovanjem izvršni odbor SKEI Slovenije. Na prvi 
seji so člani prejeli navodila o načinu delovanja, 
sklica sej,… dotaknili pa smo se 
najpomembnejše vloge sindikata: pogajanj za 
kolektivne pogodbe dejavnosti. 
 

 

Sledila je konstitutivna seja republiškega 
odbora SKEI Slovenije.  
 

 
 
Na uvodnih sestankih so se sestale vse tri 
pogajalske skupine za kolektivne pogodbe 
dejavnosti. Vsaka zase je dogovorila predlog za 
pogajanja in načine zaostrovanja, če do 
pogajanj ne bi prišlo. Žal še vedno ugotavljamo, 
da je pripravljenost na dialog v delodajalskih 
vrstah šibka. 
 

 
 
Organiziran je bil seminar članov pogajalskih 
skupin, ki ga je vodil naš sekretar za ekonomsko 
– finančno področje, Ljubo Cvar. Njegove 
dolgoletne izkušnje in bogato znanje s tega 
področja bodo pogajalcem v pomoč pri pripravi 

http://www.skei.si/
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predlogov za pogajanja, predvsem pa pri 
argumentaciji pogajalskih zahtev. 
 

 
 
V začetku oktobra so bile sklicane tudi 
konstitutivne seje komisij SKEI za novo 
mandatno obdobje. 
 

• Vodenje komisije SKEI Seniorji je prevzel 
Ivan Sotošek. 

• Vodenje komisije za enake možnosti, 
invalide in agencijske delavce SKEI je 
prevzela Mateja Tolazzi. 

• Vodenje komisije za mlade SKEI je prevzel 
Jakob Gašpir. 

• Vodenje komisije za varnost in zdravje pri 
delu je prevzel Igor Kučiš. 

• Vodenje komisije za šport, kulturo in 
rekreacijo je prevzel Ivo Beondič. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ekonomski in demografski podatki  
 
Zvišanje stroškov dela v 
2. četrtletju 2021 
najizrazitejše v 
dejavnosti 
izobraževanje. 
Stroški dela za dejansko 
opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v 
drugem četrtletju 2021 za 3,6 % višji kot v 
drugem četrtletju 2020. 
 
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri 
registriranih fizičnih osebah za 2. četrtletje 
2021 je znašala 1.127,82 EUR in je bila višja od 
bruto plače za 1. četrtletje 2021, nominalno za 
3,4 %, realno pa za 1,2 %. Povprečna mesečna 
neto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih 
osebah za 2. četrtletje 2021 pa je znašala 
772,66 EUR in je bila nominalno za 3,3 %, 
realno pa za 1,1 % višja od neto plače za 1. 
četrtletje 2021. 
 
V 2. četrtletju 2021 opravljenih za nekaj več kot 
14 % več delovnih ur kot v 2. četrtletju 2020. 
Zaposlena oseba v Sloveniji je opravila v 2. 
četrtletju 2021 povprečno 134 delovnih ur na 
mesec ali za 5,0 % več kot v 2. četrtletju 2020. 
Skupno število opravljenih delovnih ur se je 
najizraziteje zvišalo v dejavnosti gostinstvo, 
znižalo pa le v finančnih in zavarovalniških 
dejavnostih. 
 
Slovenija je v juliju 2021 izvozila in uvozila 
vrednostno več blaga kot v juliju 2020. Izvoz je 
znašal 3,5 milijarde EUR, uvoz pa prav tako 3,5 
milijarde EUR. Vrednosti obeh sta bili višji kot v 
juliju 2020 tako zaradi povečanega trgovanja z 
državami članicami EU kot s preostalimi 
državami. 
 
Skupna vrednost industrijske proizvodnje in 
skupni prihodek od prodaje v industriji sta bila v 
juliju 2021 na mesečni ravni nižja, skupna 
vrednost zalog pa je bila višja. 
 
V vseživljenjsko učenje, formalno ali 
neformalno, je bilo v 2020 vključenih 14,3 % 
prebivalcev Slovenije, starih 15 ali več let. Ta 
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odstotek se niža. Največji je med mladimi, s 
starostjo prebivalcev pa, pričakovano, pada. 
 
Plačna vrzel med moškimi in ženskami v 
Sloveniji je v letu 2020 po začasnih podatkih iz 
strukturne statistike plač znašala 2,2 %, kar je 
bilo za 3,6 odstotne točke manj kot v letu 2019. 
V zasebnem sektorju je bila ta vrzel precej nižja 
(6,5 %) kot v javnem sektorju (10,7 %). 
 
V juliju 2021 je bilo v Sloveniji približno 901.900 
delovno aktivnih oseb, od tega je bilo 89,4 % 
zaposlenih, preostali so bili samozaposleni. 
Število samozaposlenih oseb je bilo nazadnje 
višje kot v juliju 2021 v septembru 2014. 
 
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 2. 
četrtletju 2021 4,3-odstotna. 
 
Delež zaposlenih, ki so bili odsotni z dela, se je 
do konca julija oz. do začetka avgusta zvišal (na 
25 %), nato pa je do sredine avgusta ponovno 
upadel. Znižal se je tudi delež zaposlenih, ki niso 
bili odsotni z dela in so delali od doma najmanj 
en dan v tednu (v sredini avgusta je znašal 11 
%). 
 
Cene industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 
so se v avgustu 2021 ponovno zvišale. Mesečna 
rast cen je bila 1,5-odstotna, letna rast pa 7,7-
odstotna. Najbolj so se zvišale cene proizvodov 
v proizvodnji koksa in naftnih derivatov. 
 
Povprečna bruto plača za julij 2021 je znašala 
1.940,69 EUR; od plače za junij 2021 je bila 
nižja, nominalno za 0,6 %, realno pa za 1,0 %. 
 
Vsaj en kredit ali nakup na obroke je v 2020 
odplačevalo 36 % gospodinjstev. Izdatki 
gospodinjstev za nakup hrane in brezalkoholnih 
pijač, porabljenih doma, so v običajnem mesecu 
znašali povprečno 306 EUR. 56 % gospodinjstev 
bi lahko živelo na enaki ravni samo s prihranki 
največ dva meseca. 
 
Primanjkljaj sektorja država je v letu 2020 
znašal 3.618 milijonov EUR ali 7,7 % BDP, bruto 
dolg pa 37.423 milijonov EUR ali 79,8 % BDP. 
 

Davčni prihodki so bili v 2020 za 7,2 % nižji kot v 
2019; znašali so 9.673 mio EUR. Najbolj so se 
zmanjšali prihodki od davkov na proizvodnjo in 
uvoz (za 10,2 %), med temi prihodki od DDV za 
8,9 %. Prihodki od socialnih prispevkov so v 
2020 znašali 8.061 mio EUR (4,4 % več kot v 
2019). 
 
Kazalnik zaupanja je bil v septembru 2021 v 
gradbeništvu višji kot v mesecu prej, v trgovini 
in predelovalnih dejavnostih pa nižji. V 
storitvenih dejavnostih in gradbeništvu 
pričakujejo, da se bo zaposlovanje v naslednjih 
mesecih povečalo, v trgovini in industriji pa, da 
se bo zmanjšalo. 
 
Gospodarsko razpoloženje je bilo septembra 
2021 na mesečni ravni za 1,8 odstotne točke 
slabše, na letni ravni pa za 8,5 odstotne točke 
boljše. 
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v 
avgustu nižja kot v juliju 2021. 
 
Zdravstvena kriza v letu 2020 je močno 
zaznamovala celotno gospodarstvo, kar se kaže 
v izrazitejših spremembah nekaterih 
makroekonomskih agregatov in kazalnikov. 
Celotno gospodarstvo je ustvarilo največji 
presežek s tujino, sektor gospodinjstev pa je 
dosegel rekordno stopnjo bruto varčevanja. 
 
Mesečna temeljna obrestna mera oktobra 2021 
ostaja 0,2 %, medtem ko se je letna temeljna 
obrestna mera znižala na 2,38 %. 
 
Cene življenjskih potrebščin so se v septembru 
2021 na letni ravni v povprečju za 2,4 % zvišale, 
na mesečni pa za 0,1 % znižale. K letni inflaciji 
so največ prispevale višje cene naftnih 
derivatov, k mesečni deflaciji pa nižje cene 
počitniških paketov. 
 
Država je v drugem četrtletju 2021 ustvarila 
primanjkljaj v višini 757 milijonov EUR ali 5,8 % 
BDP. Konsolidirani bruto dolg države je na 
koncu drugega četrtletja 2021 znašal 39.463 
milijonov EUR ali 80 % BDP. 
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Iz Uradnih listov RS 
 

• Ur. l. št. 142 z dne 
4.9.2021: Odlok o načinu 
izpolnjevanja pogoja 
prebolevnosti, cepljenja in testiranja za 
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-
2 

 

• Ur. l. št. 152 z dne 23.9.2021: Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o 
načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2 

 

• Ur. l. št. 157 z dne 30.9.2021: Sklep 
ustavnega sodišča o začasnem zadržanju 
izvrševanja 10.a člena Odloka o načinu 
izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, 
cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja 
okužb z virusom SARS-CoV-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poslana strokovna gradiva  
 

• Primerjava plač junij 
2021/junij 2020 

• Sindikalna lista za 
september  

• Mnenje SKEI o izpolnjevanju pogoja PCT v 
podjetjih 

 
Aktivnosti sindikalnih podružnic:  
 

• Talum: pogajanja za podjetniško 
kolektivno pogodbo 

• Resistec, Metaltec, Athos: pogajanja za 
podjetniško kolektivno pogodbo 

• Vse sindikalne podružnice: zbiranje 
ekonomskih podatkov za pogajalske 
skupine SKEI 

• Vse sindikalne podružnice: zbiranje 
podjetniških kolektivnih pogodb in 
internih aktov  

 


