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Info 
št. 11  / 2012, od 12.11. 2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

Doma 
 
»Ker nekaj pa ti skoraj 
zavidam, dragi moj. Da 
si odšel še pred tole 
"recesijo", zabijanjem 
človečnosti v zemljo in 
ubijanjem duha v ljudeh. Kar je za morda za tebe v 
bistvu še dobro, ker sicer ne vem, kako bi prenesel 
takšnole situacijo, kot je nastala. Dvomim, da tiho 
in spokojno. Prej domnevam, da burno. Za revne si 
nekoč začel s hišami, končal pa bi le s čim neki, se 
samo sprašujem in te pozdravljam tja nekam gor, 
nad nami, kjer so vsi odmaknjeni od teh tegob 
nečimrnosti, materializma, egoizma, odtujenosti in 
ostalega, kar nas drži v prekletstvo priklenjene v 
tej civilizaciji ... Ostani to kar si, si napisal na 
plakat in ga dal nekomu od meni bližjih v dar. Naj 
zate velja enako!« je napisal nekdo, ki se je 
spomnil na svojega preminulega kolega. 
 
Ko sem prebrala zgornje vrstice sem se zamislila. 
Pisec ima prav. Živeli smo že v veliko bolj prijazni 
deželi, v veliko bolj človeški družbi. A časa za 
malodušje pač ni. Če hočeš kaj spremeniti, moraš 
začeti spreminjati. Po preklicani stavki smo v SKEI 
Zavihali rokave in se začeli po zborih članstva 
pogovarjati z njimi. Če hočete, z vsemi. Želimo jim 
predstaviti možnosti, ki jih vsi skupaj imamo, jih 
spodbuditi k pomoči, jih povedati stvari, ki jih sicer 
ne moremo.   
 
Naši zbori članstva uspešno potekajo. Imeli smo jih 
že:  na Dolenjskem in v Beli Krajini (Iskra Semič, še  
en manjka), dva v Pomurju (Varstroj, 
Elektromaterial, zanimanje je še vsaj za enega), v 
Ljubljani (Litostroj, še en manjka), v dveh podjetjih 
na Ptuju (Agis, Talum), v Posočju (Metalflex, Iskra 
Avtoelektrika, še v Gostolu bi imeli),v Velenju (tri v 
Gorenju, dva v BSH). Napovedani so še Posavje (dve 
podjetji), Štajerska (Cimos Tam), Kraško Notranjska 
 in Obala (Kovinoplastika, Cimos), Rotomatika v 
Idriji, naslednji ponedeljek je Zasavje, nato prvi del 
Gorenjcev...... 
 

Naj pohvalim dosedanjo organizacijo zborov. Ne 
glede na to, kje so bili sklicani (menza, hala,  
dvorišče...) je bil obisk dober, ponekod nad 
pričakovanji. Člane tematika zanima, sodelujejo, 
pohvalijo, večina je pripravljena aktivno sodelovat v 

stavki, če bo napovedana. Nekako se zdi, da jih le 
neposredno nagovori nihče. Da nimajo občutka, da 
so pomembni, da lahko vsak zase in vsi skupaj kaj 
premaknemo.  
 

http://www.skei.si/
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Kar štiri regije (Štajerska, Pomurje, Kraško 
Notranjska in Obala in Ljubljana z okolico) pa so 
sodelovale pri izvedbi seminarja za sindikalne 
zaupnike na Treh kraljih. 
 
Pomembno pa je omeniti tudi sestanek vodilnih v 
SKEI z upravnim odborom Gospodarske zbornice 
Slovenije, kjer smo si izmenjali medsebojne poglede 
na trenutno situacijo. 
 
Ekonomski podatki  
 
V obdobju I – VIII 2012 / I 
– VIII 2011 se je 
industrijska proizvodnja 
v Sloveniji povečala za 
0,8%, v predelovalnih 
dejavnostih se je znižala za 0,3%, v C/24 – 
proizvodnja kovin se je povečala za 1,7%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je znižala za 2,2%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povišala za 2,8%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je znižala za 3,4%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečala za 7,4%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je znižala za 6,3%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je znižala za 
24,3%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povišala za 9,6%. 
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge v slovenski 
industriji povečale za 5,8% (enako v predelovalnih 
dejavnostih), v C/24 – proizvodnja kovin so se 
povečale za 12,8%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov brez strojev in naprav so se zmanjšale za 
4,5%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov so se zmanjšale za 
0,2%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav so se 
zmanjšale za 2,0%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav so se povečale za 13,1%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic so 
se povečale za 8,5%, v C/30 – proizvodnja drugih 
vozil in plovil so se zmanjšale za 21,7%, v C/33 – 
popravila in montaža strojev in naprav so se 
povečale za 62,3%. 
 
Po začasnih podatkih je bil izvoz v obdobju I – VIII 
2012 / I – VIII 2011 večji za 0,9%, uvoz pa je bil 
manjši za 0,4%, pokritost uvoza z izvozom je bila 
94,5%. 
 
Avgusta 2012 / avgust 2011 so bile cene rastlinskih 
izdelkov v povprečju za 5,7% višje (od tega so bile 
cene zelenjave višje za 15,8%, industrijske rastline  

so bile višje za 12,8% in krompirja za 13,1%, cene 
sadja pa so se znižale v povprečju za 2,4%). Cene 
živali in živalskih proizvodov so se v povprečju 
znižale za 5,1%, cene mleka je bila nižja za 6,5%, 
cena jajc pa je bila višja za 10,2%. 
 
Septembra 2012 / september 2011 so se cene 
industrijskih proizvodov zvišale za 0,7%, od tega na 
domačem trgu za 0,9%, na tujih trgih pa za 0,6%. 
 
Prihodek od prodaje v slovenski industriji I – VIII 
2012 / I – VIII 2011 je bil realno nižji za 0,1%, v 
predelovalnih dejavnostih je bil nespremenjen, v 
C/24 – proizvodnja kovin je bil višji za 2,3%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav je bil nižji za 1,3%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov je bil 
višji za 7,9%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav 
je bil nižji za 1,8%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav je bil višji za 6,7%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic je 
bil nižji za 6,8%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in 
plovil je bil nižji za 28,8%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav je bil višji za 10,2%. 
 
Nova naročila v slovenski industriji so bila I – VIII 
2012 / I – VIII 2011 realno za 0,5% nižja, v C/24 – 
proizvodnja kovin so bila višja za 6,1%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav so bila nižja 2,7%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so 
bila višja za 7,3%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so bila nižja za 6,7%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav so bila višja za 4,7%, v C/29 
– proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
so bila nižja za 4,1%, v C/30 – proizvodnja drugih 
vozil in plovil so bila nižja za 15,8%. 
 
Povprečna mesečna bruto plača za avgust 2012 je 
znašala 1.512,95€ in je bila nominalno za 0,7% 
manjša od povprečne bruto plače ta avgust 2011 oz. 
za 3,5% realno nižja), povprečna mesečna neto 
plača pa je znašala 985,55€ in je bila nominalno za 
0,3% manjša kot avgusta 2011 (oz. za 3,1% realno 
nižja). Povprečna bruto plača avgust 2012 / avgust 
2011 je bila v predelovalnih dejavnostih nominalno 
višja za 2,1%. Za javni sektor je povprečna bruto 
plača ta avgust 2012 znašala 1.731,39€ (nominalno 
za 2,4% nižja kot pred letom dni), za zasebni sektor 
pa 1.393,82€ (nominalno višja za 0,2% kot pred 
letom dni). 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je v Sloveniji 
avgusta 2012 zmanjšala za 0,1 odstotne točke in je 
znašala 11,6%. Aktivnega prebivalstva je bilo 
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914.491, od tega 808.420 delovno aktivnih in 
106.071 registriranih brezposelnih.  
 
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo 
so v Sloveniji leta 2011 znašali 2.065,13€ oz. na 
opravljeno uro dela 14,49€. 
 
1.7.2012 je imela Slovenija 1.056.262 prebivalcev, 
od tega 1.017.414 moških in 1.038.848 žensk, od 
tega 87.979 tujcev ali 4,3% prebivalcev. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
oktobra 2012 za 5 odstotnih točk viška kot prejšnji 
mesec, vendar za 13 odstotnih točk nižja kot 
oktobra 2011 in za 14 odstotnih točk nižja od 
povprečja prejšnjega leta. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila 
oktobra 2012 za 2 odstotni točki nižja kot 
septembra 2012 in za 13 odstotnih točk nižja kot 
oktobra 2011 ter za 22 odstotnih točk nižja od 
dolgoletnega povprečja. V predelovalnih 
dejavnostih je bila za 1 odstotno točko nižje kot 
prejšnji mesec in za 9 odstotnih točk nižja kot pred 
letom dni ter za 14 odstotnih točk nižje od 
dolgoletnega povprečja.  
 
V oktobru 2012 je bila inflacija 0,1%, X 2012 / X 
2011 je bila 2,7%, X 2012 / X 2011 je  bila 3,0%, X 
2012 – XI 2011 / X 2011 – XI 2010 je bila 2,6%. 
 
Mesečni TOM se je novembra 2012 znižal na 0,2%. 
letni pa se je znižal na 2,47%. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile septembra 2012 
za 2,7% višje kot pred letom dni (cene proizvodov 
uvoženih iz držav zunaj evrskega območja so se 
zvišale za 4,0%, iz evrskega območja pa so se zvišale 
za 1,8%). 
 
Svetovni dan hrane         
 
OZN je leta 1979 razglasila 
16. oktober za svetovni 
dan hrane, ki je letos 
posvečen boju proti lakoti. 
Gre za ozaveščanje 
javnosti o problematiki 
pomanjkanja hrane v 
svetu in krepitev sočutja med ljudmi. Temu se 
pridružuje tudi SKEI, saj se zavedamo, da postaja 
hrana čedalje bolj pomembna strateška dobrina, ki 
zajema varovanje zdravja ljudi in varovanja okolice. 
Vlada je razglasila vsak 3. petek v novembru za Dan 
slovenske hrane (letos bo to 16. novembra). V 

Sloveniji je lani pod pragom revščine pristalo 13,6% 
ali 273.000 ljudi, poleg njih pa še 113.000 socialno 
izključenih (glavna razloga sta brezposelnost in nizki 
dohodki) – dolgotrajna revščina vodi v socialno 
izključenost. 
 
Poslana strokovna gradiva   
 
- Definicija plač 
- Sindikati moramo sodelovati 

pri kreiranju industrijske 
politike 

- Plače za avgust 2012 
- Sindikalna lista za oktober 2012 
- Smernice za družbeno odgovorno ravnanje 

podjetij z ljudmi 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic 
 
- VARSTROJ d.d., Lendava: 

Pravilnik o organizaciji  
- ELRAD International d.o.o., G. 

Radgona: Pravilnik o prepovedi 
dela pod vplivom alkohola, 
drog in drugih prepovedanih 
substanc 

- Korporacija HIDRIA: podpis korporacijske 
kolektivne pogodbe, obravnava predloga 
Pravilnika ravnanja,Pravilnika o prepovedi 
neposrednih oblik ravnanja na delovnem mestu, 
Pravilnika o prepovedi dela pod vplivom alkohola, 
drog in drugih substanc 

- PALFINGER d.o.o., Maribor: Sporazum o nočnem 
delu žensk 

- ETI Izlake d.d., Dogovor o sodelovanju med 
sindikatom in svetom delavcev 

- ISKRA Avtoelektrika Avto deli d.o.o., Bovec: 
Pogodba p pogojih za delovanje sindikata 

- CARRERA OPTYL d.o.o., Ormož; Začetno 
dogovarjanje za PKP 

- VEGA International d.o.o., Črnuče, pogajanja za 
PKP  

- REVOZ d.d., Novo mesto, pogajanja za  PKP 
- PAZI: Izteka se rok za Revizijo ocene tveganja za 

varnost in zdravje pri delu z izjavo o varnosti v 
podjetju (na pisno pobudo sindikalna podružnica 
SKEI o izvedbi aktivnosti) 

- SUROVINA d.d. Maribor: in AI CIMOS Maribor: 
coachingi za obvladovanje in premagovanje stresa 
na delovnem mestu 
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Rekli so: 
 
Barbara Kresal, dr. pravnih 
znanosti, izredna profesorica 
na Fakulteti za socialno delo in 
Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani:    
 
»Z jasnimi kriteriji, učinkovito 
inšpekcijo dela in dosledno 
sodno prakso je treba zajeziti pretirano in 
neutemeljeno (tudi nezakonito) uporabo različnih 
fleksibilnih / prekarnih oblik dela in zagotoviti, da se 
bo za vsakršno opravljanje dela, ki ima elemente 
delovnega razmerja (upoštevajoč kriterije, kot so 
odvisnost, podrejenost delavca itd…), priznal obstoj 
delovnega razmerja in znotraj njega ustrezna vrsta 
pogodbe o zaposlitvi, s tem pa posledično tudi 
ustrezen in primerljiv obseg delovno pravnega 
varstva, ki pripada takšnemu delavcu. Obseg 
delovnopravnega varstva v različnih 
pravnoformalnih oblikah mora biti primerljiv in 
delavcem, ki opravljajo delo za drugega v odvisnem 
razmerju, v vseh primerih zagotavljati dostojne 
delovnopravne standarde. Kolikor je mogoče, je 
treba tudi delavcem v fleksibilnih oblikah zaposlitve 
zagotoviti enake oz. primerljive pravice ter enak oz. 
primerljiv pravni in dejanski položaj kot delavcem, 
zaposlenim za nedoločen čas. 
 
(Iz revije Delavci in delodajalci 2-3/2012). 
 
Mednarodno    
 
Avstrijski sindikat PRO – GE 
je zahteval pogajanja za 5% 
zvišanje plač. Ker pa na 2 
pogajalskem sestanku ni bil 
dosežen noben dogovor, so se 
začeli kontakti z delavci za uporabo stavke (čez 400 
sestankov v tovarnah). Dogovor je bil dosežen 19. 
oktobra in sicer s 1.11.2012 se najnižje plače 
povišajo za 3,4% (za najnižji tarifni razred znaša 
1.636,36€), dejanske plače pa za 3,3%. Sindikati so s 
podporo delavcev zavrnili zahtevo delodajalcev za 
podaljšanje rednega tedenskega delovnega časa za 
52 ur in za bolj decentralizirana kolektivna 
pogajanja v odvisnosti od uspešnosti posameznega 
podjetja. Za sektor neželeznih kovin so bila prva 
pogajanja prekinjena in se bodo nadaljevala 29.10. 
Ali vas dogodki v Avstriji kaj spominjajo na dogodke 
pri nas? 
 
     

 
V mesecu oktobru smo začeli s četrtim skupnim 
srečanjem s Hrvaškimi kovinarji, v okviru katerega 
smo prisostvovali splovitvi ladje v 3 Maju v Reki, 
izmenjali pa smo tudi izkušnje o pokojninski 
zakonodaji, stečajni zakonodaji, načinih 
izobraževanja in okoljskih direktivah.  
 

 
 
Predstavnice komisije za ženska vprašanja so se 
udeležile delavnice v Podgorici, ki jo je v enem delu 
vodila tudi predsednica SKEI Slovenije.  
 

 


