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Info 
št. 1  / 2013, od 15.1.2013  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Po moje sem večni 
optimist. Čeprav nihče ne 
bere, še vedno pišem. 
Morda pa kdo vseeno 
bere? Na zadnji info se ni 
nihče odzval z nobeno mislijo, čeprav sem za to 
prosila. Ta, da nihče ne misli, bi bila pa vendarle 
prehuda. No, pa recimo, ker sem optimist: z menoj 
se strinjate, to se pa tako ne pove.  
 
V januarju smo. Tik pred protestnim shodom, tik 

pred splošno opozorilno stavko. V mesecu 
decembru smo zaključili krog zborov članstva, ki 
smo ga namenili posvetovanju o zahtevah in 
možnosti sindikalnega boja. Zbori so bili še na 
lokaciji Štore, v Etiju ter Adrii Mobilu, zaključili pa 
smo jih v celoti v januarju v Zagorskem Forsteku in 
Bartecu Varnosti.  
 

 

 
Vse nabrano smo obravnavali na zadnji seji 
Republiškega odbora, kjer smo se odločili, da gremo 
v nova pogajanja z novimi zahtevami podprta s 
protestnim shodom in opozorilno stavko. 
Postavljene zahteve so zmes nujnega in možnega, 
zanje pa se bo moral zavzeti vsak član. Od članstva 
je odvisno, kako uspešni bomo na zaključku. Menda 
smo že ugotovili, da brez nič ni nič.  V nadaljevanju 
objavljamo stavkovne zahteve: 
 
Stavkovne zahteve SKEI Slovenije 
 
S 1.1.2013 se najnižje osnovne plače za vse tarifne 
razrede povišajo za 6,5% po KPD za 
elektroindustrijo Slovenije, za 7,5% po KPD za 
kovinsko industrijo Slovenije in  za 9,0% po KPD za 
kovinske materiale in livarne. 
 
S 1.1.2013 se za prej navedene odstotke povišajo 
vse osnovne plače pri delodajalcih, če pa so 
delodajalci sistemsko v letu 2012 že povišali vse 
osnovne plače, pa za obstoječo razliko. 
 
Uvede se najnižja neto minimalna plača, ki s 
1.1.2013 znaša najmanj 624€ (nov prag 
minimalnega zneska za preživetje). 
 
Delavcu pripada enkratno izplačilo v višini 20% 
njegove bruto plače.  
 
Najnižje osnovne plače morajo rasti hitreje kot 
minimalna plača.  
 
V  KPD za kovinsko industrijo in v KPD za 
elektroindustrijo se vrne črtana določba o 
postopnem izločanju dodatkov iz minimalne plače 
(zmanjševanje uravnilovke). 
 
Regres za letni dopust se za KPD elektroindustrije 
in kovinske industrije poračuna na najmanj 793€ za 
leto 2012, za leto 2013 se poveča na 817€, za KPD 
kovinski materiali pa na 855€. 
 
V sredo 23.1.2013 se izvede opozorilna interesna 
stavka (delavci ostanejo doma), ki traja od 6.00 ure 
do 6.00 ure v četrtek 24.1.2013.  
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Izvede se glasovanje ali izjavljanje s podpisi, da se 
bo za uresničitev stavkovnih zahtev izvedla 
interesna trajajoča večdnevna stavka, če bo to 
potrebno. 
 
Več informacij in podrobnejše obrazložitve na 
www.skei.si 
 

Ekonomski podatki 

Po začasnih podatkih so 
bili stroški dela za 
dejansko opravljeno 
delovno uro v Sloveniji v 
3. četrtletju 2012 za 0,6% 
nižji kot v 3. četrtletju 2011. 

V obdobju januar – oktober 2012 / januar – oktober 
2011 je bil izvoz večji za 1,0%, uvoz pa manjši za 
1,1%, pokritost uvoza z izvozom je bila 95,2%. 

Industrijska proizvodnja v Sloveniji je bila I – X 2012 
/ I – X 2011 za 1,0% večja, v predelovalnih 
dejavnostih je bila nižja za 0,1%, v C/24 – proizv. 
kovin je bila nižja za 2,5%, v C/25 – proizv. kovin. 
izd. razen strojev in naprav je bila nižja za 0,9%, v 
C/26 – proizv. rač. , el. in optičnih izdelkov je bila 
večja za 8,2%, v C/27 – proiz. el. naprav je bila nižja 
za 1,5%, v C/28 – proizv. drugih strojev in naprav je 
bila večja za 7,3%, v C/29 – proizv. mot. vozil, 
prikolic. in polprikolic je bila nižja za 8,1%, v C/30 – 
proizv. drugih vozil in plovil je bila nižja za 25,2%, v 
C/33 – popravila in montaža strojev in naprav je bila 
večja za 8,3%. 

V prej navedenem obdobju so bile zaloge v 
slovenski industriji za 5,3% večje (enako v 
predelovalnih dejavnostih), v C/24 – proizv. kovin so 
bile višje za 12,7%, v C/25 -  proizvodnja kovinskih 
izdelkov razen strojev in naprav so bile nižje za 
4,0%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov so bile nižje za 
3,4%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav so bile 
nižje za 2,4%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in 
naprav so bile večje za 13,2%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so bile večje za 
7,6%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so 
bile nižje za 27,8%, v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav so bile večje za 58,2%. 

Prihodek od prodaje v slovenski industriji I – X 
2012/ I – X 2011 se je realno zmanjšal za 0,5% (v 
predelovalnih dejavnostih se je zmanjšal za 0,4%), v 
C/24 – proizvodnja kovin se je povečal za 2,9%, v 

C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je zmanjšal za 0,4%,  v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 7,9%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je zmanjšal za 0,8%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečal za 6%, v C/29 
– proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
se je zmanjšal za 8,3%, v C/30 – proizvodnja drugih 
vozil in plovil se je zmanjšal za 16,9%, v C/33 – 
popravila in montaža strojev in naprav se je povečal 
za 8,1%. 

V prej navedenem obdobju so se naročila v 
slovenski industriji realno zmanjšala za 0,7%, v C/24 
– proizvodnja kovin so se povečala za 7,0%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se zmanjšala za 1,4%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečala za 11,6%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se zmanjšala za 
4,7%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se zmanjšala za 0,4%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se 
zmanjšala za 6,5%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil so se zmanjšala za 17,5%. 

Bruto domači proizvod na prebivalca je v standardu 
kupne moči za leto 2011 znašal 84% povprečja EU -
27, takšna je bila tudi splošna raven cen, dejanska 
individualna potrošnja (DIP) pa je bila 81%. V 
primerjavi s sosednjimi državami so bile leta 2011 
cene v Sloveniji za 19% višje kot v Hrvaški in za 28% 
višje kot v Madžarski ter za 24% nižje kot v Italiji oz. 
za 31% nižje kot v Avstriji. 

Oktobra 2012 so bile cene kmetijskih pridelkov v 
Sloveniji za 5,2% višje kot pred letom dni, od tega so 
bile cene rastlinskih pridelkov v povprečju za 7,4% 
višje in cene živali in živalskih izdelkov za 3,5% višje. 

Cene industrijskih proizvodov so bile novembra 
2012 / november 2011 višje za 0,7%, prodanih na 
domačem trgu so bile višje za 1,3%, prodanih na 
tujih trgih pa so bile višje za 0,1%. 

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v 
decembru 2012 za 15 odstotnih točk nižja kot 
decembra 2011 in za 10 odstotnih točk nižja od 
povprečja 2011, povprečno v letu 2012 pa za 9 
odstotnih točk nižja od povprečja 2011.. 

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila 
decembra 2012 za 6 odstotnih točk nižja kot 
decembra 2011 in za 16 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja. V predelovalnih 
dejavnostih pa je bila za 4 odstotne točke nižja kot 
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pred letom dni in za 6 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja. 

Povprečna mesečna bruto plača za oktober 2012 je 
znašala v državi 1.515,95€ in je bila za 0,4% višja kot 
oktobra 2012, neto pa 986,81€ in je bila za 0,7% 
višja kot pred letom dni. 

Stopnja registrirane brezposelnosti se je oktobra 
2012 povišala za 0,6 odstotne točke na 12,1%. 
Aktivnih prebivalcev je bilo 918.027, od tega 
delovno aktivnih 807.141 in 110.886 registriranih 
brezposelnih. 

Leta 2011 je bilo v Sloveniji 151 invalidskih podjetij 
(od tega 53,4% v predelovalnih dejavnostih), ki so 
povprečno zaposlovale 12.132 delavcev (od tega 
58,3% v predelovalnih dejavnostih) s povprečno 
bruto plačo 1.176,65€ oz. neto 788,70€, opravili pa 
so povprečno 1,2% nadur (opravilo jih je 14,0% 
zaposlenih). 

Obseg opravljenih delovnih ur v Sloveniji v 3. 
četrtletju 2012 je bil za 3,8% manjši kot v lanskem 3. 
četrtletju. 

Mesečni TOM v januarju 2013 ostaja 0,2%, letni 
TOM pa se je znižal na 2,38%. 

Cene uvoženih proizvodov so bile novembra 2012 
za 3,7% višje kot novembra 2011 (iz držav zunaj ne 
evrskega območja so bile višje za 5,5%, iz evrskega 
pa so se zvišale za 2,5%). 

Decembra 2012 je bila deflacija – 0,3%, XII 2012 / 
XII 2011 je bila inflacija 2,7%, I – XII / I – XII 2011 je 
bila 2,6%, XII 2012 – I. 2012 / XII 2011 – I. 2011 prav 
tako 2,6%. 

Aktivnosti sindikalnih podružnic 

 PE Kondenzatorji, Semič (ISKRA 
SISTEMI): analiza odprtih zadev / 
nerešenih v pogajanjih z 
delodajalcem (vključno s 
zvišanjem plač in izplačilom ob 
koncu leta), vprašanje namere 
preselitve prodaje iz Semiča v Ljubljano 

 KREBE TIPPO d.o.o., Maribor: separat 
podjetniške KP (ureditev stimulacije za poslovno 
uspešnost) 

 ETI Izlake d.d.: vprašanje izplačila nadur in 
odpravljanje uravnilovke v plačah 

 ALUREFLEX d.o.o.: spor zaradi destimulacije pri 
količini dela in le delnega izplačila plač za 
november 2012 (12.12.2012 vložen predlog za 
stečaj) 

 Korporacija HIDRIA: Ocenjevanje neugodnih 
vplivov delovnega okolja 

Poslana strokovna gradiva 

 Zadovoljstvo na delovnem 
mestu 

 Dopolnitev gradiv: 
SINDIKATI MORAJO 
SODELOVATI PRI OBLIKOVANJU 
INDUSTRIJSKE POLITIKE 

 Sindikalna lista za december 2012 

 Plače za oktober 2012 

Ur.l. RS 
·       št. 96 z dne 14.12.2012.  
      Zakon o pokojninskem   
      in invalidskem zavarovanju 
 
 
 
 
 

Rekli so:  

Luka Tičar, dr. pravnih 
znanosti, docent na 
Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani: 
»Na splošno lahko 
ugotovimo, da je 
insolventna zakonodaja večinoma dobra in 
korektna, da pa je njen prvi problem nesistemskost 
in prezaposlenost, kar nedvoumno vpliva na čas 
trajanja in vsebino insolventnih postopkov. Še večji 
pa je po mojem mnenju drugi problem veljavne 
insolventne zakonodaje, to pa je njeno nezadostno 
spoštovanje s strani poslovodstev in nadzornih 
svetov gospodarskih subjektov. Nekako se ne 
morem znebiti občutka, da odgovorni v podjetjih 
ZFPPIPP vidijo zgolj skupek pravil o postopkih 
umiranja na obroke podjetij in ne tudi pravil 
finančnega poslovanja, katerih namen je, da do 
ostalih postopkih, urejenih v ZFPPIPP, ne bi prišlo. 
(Iz revije Delavci in delodajalci, 2-3 / 2012). 

  

   

  


