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Info 
št. 5., 26.5.2015  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Mesec, ki ga začenjamo s 
praznovanjem 1. maja, 
praznika dela, je skoraj 
mimo. SKEI se praznovanju 
priključuje s sedaj že tradicionalnimi prireditvam, Na 
Farovcu, na Ivarčkem jezeru, v Mežici in na 
Javorniškem rovtu. Dobro obiskana praznovanja so 
znak, da v ljudeh kljub, ali pa ravno zaradi negativnega 
splošnega stanja, obstaja zavest o pomenu in vlogi 
praznika. A govori so že pozabljeni in treba je živeti 
vsak svoj vsakdan.  

 
Mesec je bil najbolj zaznamovan z začetkom kampanje 
za dvig minimalne plače. Nosilec aktivnosti so tokrat 
vse zveze in konfederacije, sicer članice Ekonomsko 
sočelnega sveta, posredno pa seveda vsi sindikati, 
organizirani v njih, tudi SKEI. Že dejstvo, da minimalna 
plača ni uspela postati tema socialnega sporazuma, ki 
je bil podpisan brez njenega omenjanja, kaže na 
pripravljenost ostalih socialnih partnerjev (vlade in 
delodajalcev) na njeno spremembo. Na eni strani 
njena višina, ki ne predstavlja (spet) več spodobne 
minimalne cene dela, na drugi strani odločno 
zavračanje popravkov definicije (in s tem seveda 
višine) s strani delodajalcev. O utemeljitvah ni treba 
zgubljati besed, o tem je bilo veliko napisanega. 
 
Razmislek je seveda pravilen. Najnižja cena dela (kar je 
minimalna plača), mora zadovoljevati več kriterijev. 
Tudi primernost, med ostalim. Tudi pravičnost. V to 
smer zlasti gre predlog spremembe definicije, ki naj bi 
v prvi fazi iz zneska določene minimalne plače izvzela 

dodatek za delo v nedeljo in za nočno delo. 
Postopoma torej. Nato tudi postopoma druge 
dodatke. V prvi fazi torej spremembe ne bi vplivale na 
vse, zato je v aktivnostih treba zlasti opozarjati na 
solidarnost. Le skupaj, tudi tisti, ki trenutno morda 
presegajo minimalno plačo, ali pa jo celo imajo, pa ne 
delajo ponoči, bomo lahko dosegli spremembo. 
Najprej je treba zbrati 5000 overjenih podpisov, da 
predlog zakon sploh lahko vložimo. Nato bodo 
predstavniki ljudstva rekli svoje. Najbrž ne bo šlo 
zlahka. No, ne najbrž. Zagotovo ne bo šlo zlahka. 

Pa vendar. Zakaj čakati na spremembo zakona? 
Imamo kolektivne pogodbe. Imamo organizirane 
sindikate tudi v podjetjih. SKEI je v kolektivni pogodbi 
za elektroindustrijo izrecno dogovoril možnost, da se v 
podjetju izpogaja, kateri dodatki se izvzemajo iz 
minimalne plače. In imamo dobre primere prakse: 
podjetja, kjer nikogar več ni na minimalni plači, 
podjetja, kjer je najnižja osnovna plača v višini 
minimalne plače (kar pomeni, da so vsi dodatki izvzeti 
iz minimalne plače), podjetja, kjer so izvzeli enega, dva 
ali tri dodatke… Nikakršne ovire ni, v nobeni od naših 
dejavnosti, da sindikat predlaga v podjetju, svojemu 
delodajalcu, začetek pogajanj za spremembe 
kolektivne pogodbe. Pri tem ima vsak predsednik 
sindikata zagotovljeno strokovno pomoč, če jo bo le 
potreboval. Prevečkrat se kolektivne pogodbe 
spreminjajo le na predlog delodajalcev in le navzdol, 
premalokrat pa navzgor!  Ne zanašajmo se preveč na 
spremembe zakona o minimalni plači, bodimo aktivni! 

 
Naj s tem pozivom in željo, da smo aktivni na vseh 
področjih, seveda tudi pri sodelovanju v kampanji za 
zbiranje podpisov (plakati so na poti), zaključim.  
 
Ekonomski podatki                   
 
Izvoz in uvoz sta bila v 
prvih 2 mesecih 2015 višja 

http://www.skei.si/


2 

 

kot v enakem obdobju lani: Izvoz za 1,9% in uvoz za 
2,2%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov so bile v februarju 2015 v 
povprečju za 12,0% nižje kot pred letom dni; od tega 
so bile cene rastlinskih pridelkov v povprečju nižje za  
 
20,7%, cene živali in živalskih proizvodov pa so bile 
nižje za 9,6%. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti je v februarju 2015 
znašala 13,3% in sicer 122.550 oseb. Delovno aktivnih 
je bilo 797.360 oseb. 
 
Primanjkljaj države je v letu 2014 znašal 1.819 mio € 
ali 4,9% BDP, napoved za leto 2015 pa je 1.124 mio ali 
2,9% BDP. Dolg države je konec leta 2014 znašal 
30.133 mio € ali 80,9%.  
 
V aprilu je bila inflacija 0,1%, na letni ravni IV 2015 / IV 
2014 je bila – 0,7%, povprečna letna IV 2015 – V 2014 
/ IV 2014 – V 2013 pa -0,1%. 
 
Povprečna mesečna bruto plača za februar 2015 je 
znašala 1.515,89, neto pa 989,91 € (v primerjavi z 
letom prej je bila nominalno nižja za 0,3%, realno pa 
višja za 0,1%). 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil  aprilu 2015 na 
letni ravni za 18 odstotnih točk višji kot pred letom dni 
in za 10 odstotnih točk višji od dolgoročnega 
povprečja. Kazalnik gospodarske klime je bil aprila 
2015 na letni ravni višji za 10,3 odstotnih točk. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja v predelovalnih 
dejavnostih je bil za 3 odstotne točke višji kot v aprilu 
2014 in za 6 odstotnih točk višji od dolgoletnega 
povprečja. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile marca 2015 za 0,3% 
višje kot pred letom dni (od tega so bile cene 
proizvodov uvoženih iz držav evrskega območja višje 
za 0,2%, izven evrskega območja pa so bile višje za 
1,2%).  
 
V maju 2015 je bil mesečni TOM – 0,1%, letni TOM pa 
– 1,17%. 
 
V obdobju I – II 2015 / I – II 2014 je industrijska 
proizvodnja v Sloveniji porasla za 5,3%, v 
predelovalnih dejavnostih pa za 6,4%, v C/24 – 
proizvodnja kovin je porasla za 0,9%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in naprav, 
je porasla za 11,4%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih naprav je 

porasla za 23,4%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav je porasla za 5,2%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav je porasla za 3,7 %, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, priklic in polprikolic je 
porasla za 37,2%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in  
 
plovil je porasla za 45,0%, v C/33 - popravila in 
montaža strojev in naprav se je zmanjšala za 1,7%. 
 
V prej navedenem obdobju je prihodek od prodaje 
porasel za 5,4%, enako v predelovalnih dejavnostih, v 
C/24 – proizvodnja kovin se je zmanjšal za 6,4%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je povečal z 11,0%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 15,9%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečal za 4,8%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečal za 1,4%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic se je 
povečal za 37,3%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in 
plovil se je povečal za 8,9%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav se je povečal za 0,3%. 
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge industrijskih 
proizvodov v Sloveniji povečale za 0,9%, v 
predelovalnih dejavnostih pa so se povečale za 1,3%, v 
C/24 – proizvodnja kovin so se zmanjšale za 1,5%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se povečale za 0,7%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
zmanjšale za 3,4%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se povečale za 7,0%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav so se zmanjšale za 9,1%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se povečale za 13,0%, v C/30 – 
proizvodnja drugih motornih vozil in plovil so se 
zmanjšale za 37,6%, v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav so se zmanjšale za 17,9%. 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

 Plače za februar 2015 

 Sindikalna lista za april 2015 

 Naložbeni načrt za Evropo 

 Pobuda za zaposlovanje mladih 

 Komentar k 3 KPD (priprava za tisk knjige) 

 Napovedi gospodarskih gibanj 
 

Aktivnosti sindikalnih podružnic  
 

 PALFINGER d.o.o., Maribor, 
separat PKP o letnem dopustu 

 CIMOS d.d., Koper: predlog nove 
sistemizacije delovnih mest 
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 HIDRIA d.d.: Pravilnik o preverjanju nedovoljenih 
substanc na DM 

 IMPOL Slov. Bistrica: pogajanja za spremembo 
ureditve LD 

 ARCONT d.d. in ARCONT IP Gornja Radgona: 
sklepanje nove PKP 
 

Iz Ur. l. RS                
 

 št. 23 z dne 3.4.2015: Sklep o 
zgornjih mejah za izplačilo vdovske 
pokojnine (od 1.1.2015 dalje znaša 
najvišji znesek dela vdovske 
pokojnine 90€, skupno izplačilo 
lastne in dela vdovske pokojnine pa največ 1.761,45€). 

 št. 26 z dne 17.4.2015: Dodatek št. 10 h 
Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije. 

 
(1) Prispevek za zgodovino 
sindikalnega gibanja na Slovenskem 
(Vir: Inštitut za zgodovino delavskega 
gibanja, Ljubjana 1963, št. 1-2) 

 
Eno izmed poročil iz poletja 1798 o 
osebju v premogovniku Vremski Britof 
pravi: personal je sestavljen iz »pravih 
rudarjev« in »podložnikov«, kvalificirano delovno silo 
so sestavljali tujci, ki so imeli določene prednosti pred 
nekvalificiranimi oz. pomožno domačo delovno silo. 
 
Skoraj pravilo je bilo, da je rudarjeva izmena (posada 
ali šiht) trajala dnevno 12ur. Vendar pa neko poročilo 
iz okoli 1790. leta pravi, da so v rudniku železa 
mislinjske fužine delali dnevno 10 ur (zaradi 
oddaljenosti od doma do rudnih jam, ker v samem 
pobočju Pohorja ni bilo prenočišč). Sredi dela so imeli 
1 uro za kosilo in počitek. Dopoldanska izmena je 
trajala 8 ur, popoldansko delo pa 4 ure (imenovana 
pol izmena). Delavci v raznih obratih (cinkarna, 
svinčarna) Premogokopne družbe v Zagorju ob Savi 
(ustanovljene 1842. leta) so delali 6 dni v tednu in 294 
dni na leto (približno 71 dni je bilo nedelovnih). 
 
Mednarodno     
 
Od 15. do 17.4.2015 je bil v 
Strbskem plesu (Slovaška) sestanek 
predsednikov sindikatov Dunajske 
memorandumske skupine (več v 
poročilu). 
 
Od 24. do 26.4.2015 smo s predavanjem na temo 
»Varčevalni ukrepi« sodelovali na seminarju v Vrnjački 
Banji (Srbija) v organizaciji FES in SSMS. 

 
Še nekaj utrinkov iz prvomajskih proslav SKEI na 
Javorniškem rovtu, Ivarčkem jezeru in Farovcu 
 

 
     

 
 

 
 

 


