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Info                                                     
št. 2 / 2012, od 3.2.2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma  
  

Medtem ko nekateri 
še premlevajo, kako 
hitro je minilo 
prejšnje leto, je že to 
leto zakorakalo v 
mesec februar. Snega sicer ni, a to je ena redkih 
nadlog, ki se je Slovenije zaenkrat izognila. Vse 
ostale pridno prihajajo na obisk, včeraj tudi 
sestav nove vlade. Že jutranji časopisi so bili 
bistveno debelejši kot prejšnje dni in verjemite, 
ni vse na račun petkovih prilog, kot so TV 
programi in podobno.  Čas je, da odpremo 
dežnike, pa ne zato, ker bo padal dež ali sneg, 
ampak, ker se bližajo druge sorte nalivov in 
poplav. Zdaj pa bo. Vse na novo, samo še na 
boljše bo šlo, boste videli.... O svizcih in 
čokoladi kdaj drugič. 
 
No, v SKEI smo ta čas počenjali kaj konkretnega, 
saj je naš kongres že zdavnaj za nami in ni več 
kadrovskih bojev. Po pravici povedano, jih sploh 
ni bilo, čeprav so  moderni kot kaže. V Novem 
letu smo se najprej skozi intervju predsednice v 
sobotni prilogi Dela v kratkem predstavili, nekaj 
smo povedali tudi o naših pogledih za to leto. 
Intervju lahko v celoti preberete na 
https://webklip.kliping.si/stream/pdf?id_user=
3817&id_article=5517804 v razdelku mediji o 
nas. 
 
Prvo sejo izvršnega odbora smo izvedli kar hitro 
po praznikih. Gostila nas je Regija Koroške, 
obiskali smo Metal Ravne in se seznanili z 
poslovanjem podjetja, ki smo si ga tudi ogledali. 
Za dober začetek leta smo ustanovili novo 
regijo in sicer Ptuj, ki mu zaželimo uspešno in 
dobro delovanje, hkrati pa nas to vodi k 
zaključku preobrazbe območij v regije, saj nam 
odprti ostajata le še dve manjši območji. 
 Zavedati se moramo, da smo v organiziranju 
naredili pomemben napredek in velik korak, ki  

bo dolgoročno predstavljal element za 
ohranitev močne organizacije. Včasih je dobro 
zamenjati očala. Se z drugimi drugače, če ne 
boljše vidi. 
 
Tako kot je to že običajno, so se redno sestajale 
komisije. Poleg nadzornega odbora in 
statutarne komisije, ki opravljata svoje 
statutarne naloge, naj posebej omenim športno 
komisijo, ki je v organizaciji Regijske 
organizacije SKEI Velenje na Golteh izpeljala 
vzorno organizirano Državno prvenstvo v 
veleslalomu in smučarskih tekih. Množičnost 
prireditve dokazuje, da takšno druženje SKEI 

potrebuje, ni pa ga moglo pokvariti niti vreme, 
ki si je okrog poldneva premislilo in nam 
uprizorilo snežni metež. No ja, je bilo pa nujno 
na toplem in bolj na kupu sedet, kar tudi ni bila 
najslabša možnost. Čestitke še enkrat vsem, ki 
so tekmovali, posebej tistim, ki so bili za 
malenkost boljši in smo jih zato okitili s pokali in  
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medaljami, več o rezultatih in foto utrinki pa na 
naši spletni strani: 
http://skei.si/clanstvo/sportne_dejavnosti/ 
 
V tem času se je sestala tudi kadrovska 
komisija, pa komisiji za mlade in komisija za 
seniorje. Vse komisije se vneto pripravljajo na 
delo v tem letu, pripravljajo programe dela in 
pa seveda poročila o svojih aktivnostih v letu 
2011.  Sestala se je tudi delovna skupina za 
projekt pridobivanja novega članstva, ki je 
zbrala pripombe na enotno podobo in jih 
posredovala v ponovno obravnavo avtorjem 
enotne podobe SKEI. V tisku je statut SKIE, ki bo 
na razpolago v kratkem, pa tudi kolektivne 
pogodbe vseh treh dejavnosti.  
  
Nadaljujejo se programske priprave na kongres 
ZSSS. Tako je vsak teden organiziran vsaj en 
posvet v zvezi s programskimi dokumenti, 
tokrat je bilo največ poudarka danega 
izobraževanju in področju enakih možnosti. V 
zvezi s statutom SKEI pa se je sestala 
koordinacija industrijskih sindikatov, kjer smo 
se dogovorili, da s skupnimi pripombami in 
predlogi za spremembo statuta skušamo 
prispevati  k še boljšemu delovanju naše krovne 
organizacije. Najavili smo predvsem tri 
področja, kjer menimo, da je nujna drugačna 
statutarna opredelitev: odločanje organov v 
ZSSS, območne organizacije ZSSS in premoženje 
organizacije.  Do kongresa Zveze je seveda še 
nekaj časa, ki pa ga želimo uporabiti za 
kvalitetne razprave. Naj v tem okviru samo 
omenim tudi prvi delovni sestanek s sindikatom 
tekstila, kjer smo si izmenjali poglede na možne 
procese združevanja sindikatov v Sloveniji. Z 
razgovori bomo nadaljevali.  
 
Poleg sodelovanja v projektih smo vedno bolj 
zanimivi tudi za mednaroden institucije, radi 
nas vključujejo tudi v raziskovalna dela. Ta 
mesec smo tako sodelovali v dveh raziskavah s 
področja industrijskih odnosov in varnosti pri 
delu (stres).  Univerza iz Tilburga (Nizozemska) 
se je tako lotila primerjalnih analiz o socialnem 
dialogu v nekaj državah, kot partnerja pa so v  
 
 

 
Sloveniji izbrali SKEI. Področja stresa pa se je z 
obsežnim vprašalnikom lotil Znanstveno - raziskovalni 
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 
 

Bila je seveda je še vrsta delovnih sestankov, saj 
se je treba o vsemogočem pogovoriti, da se da 
potem tudi kaj postoriti... Med drugim naj 
omenim zgolj srečanje s predstavniki Fundacije 
Friedrich Ebert Stiftung, ki nam bo v tem letu 
finančno pomagala izvesti dve delovni srečanji s 
Hrvaškimi kovinarji.  
 
Danes je hladen dan. Prav pogledala sem, če so 
temperature res tako nizke. Morda pa me je 
zmrazilo ob imenih, ki so danes objavljena v 
časopisih.... 
 
Ekonomski podatki 
Po začetnih podatkih je 
bil izvoz v obdobju od 
januarja do novembra 
2011 v primerjavi z 
enakim obdobjem 2010 
večji za 12,8, uvoz pa je bil večji za 11,9%, s 
čimer je bila pokritost uvoza z izvozom 93,1%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri predelovalcih so 
bile novembra 2011 v povprečju za 5% višje kot 
novembra 2010. Od tega so bile cene živali in 
živalskih proizvodov v povprečju višje za 12%, 
cene živali za zakol pa so bile višje za 11%, 
vendar pa so bile cene rastlinskih proizvodov v 
povprečju za 3% nižje kot pred letom dni.  
 
Industrijska proizvodnja v Sloveniji je bila I – XI 
2011 / I – XI 2010 za 3,4% višja, v predelovalnih 
dejavnostih je bila višja za 3,5%, v C/24 – 
proizvodnja kovin je bila višja za 12,3%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav je bila višja za 7,8%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih naprav je bila višja za 22,5%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav je bila višja za 
6,1%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in 
naprav je bila višja za 9,3%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic je bila višja za 0,7%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil je bila nižja za 
29,6%, v C/ 33 – popravila strojev in naprav je 
bila višja za 2,6%.  V prej navedenem obdobju  
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so bile zaloge industrijskih proizvodov višje za 
3,5%, v predelovalnih dejavnostih so bile višje 
za 3,8%, v C/24 – proizvodnja kovin so bile višje 
za 0,4%, v C/ 25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov razen strojev in naprav so bile višje za 
13,6%, v C/26 - proizvodna računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov so bile višje za 
20,3%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav 
so bile višje za 0,9%, v C/28 – proizvodnja 
strojev in naprav so višje za 2,9%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so bile višje za 3,2%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil so bile nižje za 
0,3%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav so bile nižje za 9,5%. 
 
 V decembru 2011 je bila rast cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih v Sloveniji za 3,6% 
glede na december 2010. Na domačem trgu so 
bile cene višje za 2,6%, od prodaje na tujih trgih 
višje za 4,5% (cene od prodaje v evrskem 
območju so bile višje za 4,7%, zunaj evrskega 
območja pa za 4,0%). 
 
V obdobju I – XI 2011 / I – XI 2010 se je 
prihodek od prodaje v slovenski industriji 
realno zvišal ta 3,5%, enako v predelovalnih 
dejavnostih, v C/24 – proizvodnja kovin se je 
povišal za 8,7%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov brez strojev in naprav se je povišal za 
7,8%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov se je povišal za 
23,2%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav 
se je povišal za 6,3%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povišal za 8,7%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je povišal za 1,4%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je znižal za 
9,3%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povišal za 2,1%. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v decembru 
2011 za 1,8% višje kot decembra 2010 (iz 
evrskega območja so bile višje za 1,9%, zunaj 
evrskega območja pa so bile višje za 1,6%). 
 
V februarju 2012 ostaja mesečni TOM 0,2%, 
letni TOM pa se je zvišal na 2,55%. 
 

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
januarja 2012 za 6 odstotnih točk nižja kot 
decembra 2011 oz. za 1 odstotno točko nižja 
januarja 2011 ter za 1 odstotno točko nižja od 
dolgoročnega povprečja. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila 
januarja 2012 za 2 odstotni točki nižja kot 
decembra 2011 in za 11 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja.  
 
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji je za 
november 2011 znašala 1.651,88€ in je bila za 
1,1% višja kot novembra 2010, neto pa 
1.053,96€ in je bila za 1,2% višja kot novembra 
2010 (oboje je posledica izrednih izplačil ob 
koncu leta). V novembra 2011 je izredno 
izplačilo prejelo 17,0% oseb v povprečnem 
znesku 688,10€, novembra 2010 pa 17,8% oseb 
v povprečnem znesku 712,30€. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti V Sloveniji 
je bila novembra 2011 tako kot oktobra 11,9%. 
Aktivnega prebivalstva je bilo 935.322, od tega 
delovno aktivnega 824.417 in registriranih 
brezposelnih 110.905. 
 
 Od 1.1.2012 znaša bruto znesek minimalne 
plače 763,06€ (povišanje za 2%), delodajalci pa 
morajo izplačevati polni znesek (prenehajo 
veljati pisni dogovori s sindikatom v podjetjih o 
postopnem prehodu na izplačevanje polne 
minimalne plače). 
 
Po podatkih, pridobljenih po enotni evropski 
metodologiji, je bilo leta 2010 v Sloveniji za 
posege na področju politike trga dela 
porabljenih 342 milijonov €. 
 
Leta 2010 je bilo v Sloveniji v povprečju skupaj 
157 invalidskih podjetij, ki so povprečno 
zaposlovala 12.915 oseb, kar je 7,0% manj kot 
leta 2009. Povprečna bruto plača zaposlenih v 
invalidskih podjetjih je znašala 1.132,41€ (na 
uro 7,11€), kar je bilo za 9,5% več kot leta 2009 
in neto 761,08€ (na uro 4,78€). 
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Evropski dan enakega 
plačila 
2. marec 2012 je razglašen 
za evropski »Dan enakega 
plačila«, na ta dan pa je 
predvidena posebna 
aktivnost tudi Evropske 
komisije: 

 objave v nacionalnih časopisih 

 objavljen spot v 22 jezikih, ki bo poudaril 
neumnosti razlik med plačilom žensk in 
moških 

 na spletu objavljene nove informacije in 
novi prispevki.  

V zvezi s to temo bo IO SKEI Slovenije sprejel 
sklep o izvajanju aktivnosti sindikalnih 
podružnic SKEI v podjetjih. 
 
Aktivnosti sindikalnih 
podružnic 

 CARRERA OPTYL d.o.o., 
Ormož: vprašanje 
posebnega dodatka za 
delavce brez bolniškega 
staleža in stimulacija za 
prisotnost / odsotnost z dela 

 ADRIA MOBIL d.d., Novo Mesto: vprašanje 
povišanja osnovnih plač pri delodajalcu 

 VALJI d.o.o., Štore: zoperstavljanje 
zmanjševanju mesečnih osnovnih plač 
zaradi krajšanja polnega delovnega časa. 

 
Poslana strokovna gradiva 

 Smernice ESS za 
oblikovanje 
gospodarskih politik 
na nivoju EU 

 Nove okoliščine v 
kolektivnih pogajanjih 

 Sindikalna lista za januar 2012 

 Plače za november 2011 

 Vprašalnik o zadovoljstvu delavcev v 
podjetjih 

 
 
 
 
 
 

 
Iz sodbe 
Vrhovnega 
sodišča 
(15.9.2011)  
V obravnavanem  
primeru je 
sodišče ugotovilo 
obstoj zakonskih znakov kaznivega dejanja 
šikaniranja na delovnem mestu, pri čemer je bil 
odločilnega pomena nastop prepovedanih 
posledic ponižanosti in prestrašenosti 
oškodovanca kot posledice obdolženčevega 
napada na njegovo dostojanstvo in možnosti 
izgube službe. Ugotovljena je bila razžalitev po 
1. odst. 158. člena KZ – 1 (obdolženec je 
oškodovanca označil za smrkavca) in žaljiva 
obdolžitev po 1. odst. 160. člena KZ – 1 
(obdolženec je oškodovancu očital, da se je 
vrezal zanalašč, da bi dobil odškodnino). 
Psihično nasilje nas oškodovancem je bilo 
izvršeno dvakrat (ponavljajoče dejanje) z 
enodnevnim presledkom, z namenom odvrniti 
oškodovanca od uveljavljanja odškodninskega 
zahtevka zaradi poškodbe pri delu – objavljeno 
v P.P. št. 48/2011. 
 
Rekli so  
Predsednik organizacije 
Transparency International 
Peter Eigen je o korupciji 
dejal: Politične sile in njeni 
priskledniki izrabijo vsako 
priložnost za osebno 
okoriščanje. Z roko v roki s 
pokvarjenimi podjetniki držijo vse prebivalstvo 
v revščini in ne dopuščajo pravega razvoja. 
 
Dr. Lojze Ude, predsednik Zveze društva 
pravnikov Slovenije: Tudi položaj v evropskih 
državah dokazuje, da so se s krizo 
najuspešnejše spoprijeli v tistih državah, v 
katerih so znanost in razvoj strokovnega znanja 
šteli za pogoj gospodarskega razvoja in v 
katerih so bila tudi vlaganja v znanost in znanje 
največja. Tudi v časih počasnejšega ali na 
trenutke zaostalega družbenega razvoja nas ne 
sme zajeti malodušje. Ne smemo dvigniti rok in 
se  
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ukvarjati le z vsakdanjimi težavami . Krizi bo 
sledil vzpon. 
 
Iz Ur.l. RS   
Št. 109/2011 z dne 
30.12.2011       
Pravilnik o opravljanju 
strokovnega izpita iz varnosti 
in zdravju pri delu. Pravilnik 
o dovoljenjih za opravljanje 
strokovnih nalog na področju varnosti pri delu. 
Pravilnik  o pogojih, ki jih mora izpolnjevati 
strokovni delavec za varnost pri delu. 
Pravilnik o stalnem strokovnem izpopolnjevanju 
in usposabljanju na področju varnosti in zdravja 
pri delu. Pravilnik o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o postopku priznavanja 
poklicnih kvalifikacij državljanov držav članic 
EU, EGS in Švicarske konfederacije za 
opravljanje regularnih poklicev oz. dejavnosti v 
RS. 
Zakon o dodatnih interventnih ukrepih za leto 
2012. 
Št. 5./2012 z dne 23.1.2012 
Znesek minimalne plače 763,06€ od 1.1.2012 
dalje. 
 
Na tujem   
Vseobsežna stavka 
sindikatov proti vladnim 
varčevalnim ukrepom je 
konec januarja ohromila 
Belgijo, saj so stavkali tudi 
delavci v prometu. 
Sindikalni liderji so potrdili namero združitve 
EMF, EMCEF in ETUC - TCL, ki predstavljajo v 
Evropi 8 milijonov delavcev. Ti sindikati so že  

 

 
pripravili predlog programa dela in statuta za  
sprejem na združitvenem kongresu 16. maja 
2012. 
 
Na skupnem sestanku so EMF, EMCEF in ETUC – 
TCL sprejeli resolucijo z naslednjo vsebino: 
1. Evropski trg ni namenjen samemu sebi, 

ampak je bil ustanovljen, da bi dosegli 
družbeni napredek za vse ljudi EU 

2. Pravila ekonomske svobode in 
konkurenčnosti ne morejo imeti prioritete  
nad temeljnimi socialnimi pravicami in nad 
družbenim razvojem. V primeru konflikta 
imajo socialne / družbene pravice prednost. 

3. Ekonomske svobode ne smejo biti 
razumljene, da je podjetjem dana pravica 
njihove uporabe, da bi se izognili ali zlorabili 
državne predpise in prakse glede socialnih 
zadev in zapostavljanja, ali za namene 
nepravične konkurence glede na višine plač 
in delovnih pogojev. 

4. Pravica do kolektivnih pogajanj in uporabe 
industrijskih akcij (vključno s stavko) je 
temeljna in nezamenljiva. 

 

 
Pomembno:  
Navedene 4 točke je potrebno upoštevati v 
politiki SKEI in akcijskem delovanju 
sindikalnih podružnic SKEI v podjetjih. 
 

 
Zaradi težke situacije v EU skupni izvršni odbor 
omenjenih sindikatov poziva članice – 
sindikalne organizacije držav, da vse 3 
industrijske konfederacije podprejo Evropsko 
konfederacijo sindikatov na Akcijskem dnevu 
29.2.2012 pred zasedanjem Sveta Evrope 1. in 
2. marca 2012. Gre za delovna mesta in 
socialno pravičnost v Agendi EU. 


