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Info                                                     
št. 10 / 2011, od 2011  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

 
Doma  
 
Hitro smo iz 
dopustniškega 
razpoloženja prileteli 
v kruto realnost. Tako hitro, da smo še vsi 
presenečeni. Preden smo se obrnili naokrog, smo 
ostali brez vlade, zaustavlja se delovanje države in 
njenih institucij. Tega seveda ne čutimo neposredno 
in nekaj časa še ne bomo povsem, moralo pa bi nas 
zelo zelo skrbeti.  
 

  
 
Prihaja obdobje, ko se bo vse lepilo od dobrih misli, 
idej in obljub, potem pa bomo spet na istem, če ne 
slabšem. Dokler ne bomo ugotovili, da smo si sami 
(ja, sami) krivi za stanje v katerem smo in dokler vsak 
od nas ne bo pripravljen zavihati rokavov in 
pomagati, da skupaj kaj premaknemo, ne bo nič 
boljše. Nad nami pa se razrašča nov oblak, ki je vedno 
bolj črn. Ko bo iz njega treskalo in lilo, bo letelo po 
vseh, ne le izbrancih. V predvolilnem času torej poziv 
na previdnost  pri sladkobesedenju, poziv na aktivno 
udeležbo in poziv za »tresočo roko« pri volitvah. A o 
tem še kdaj drugič.  
 
Razpoloženje naših članov bo morda za odtenek 
boljše, saj bodo plače od 1. oktobra dalje za 3% višje. 
Ni veliko, a glede na možnosti in stanje največ, kar je 
bilo mogoče iztržiti brez stavke. Aneksi so podpisani 
in poslani v registracijo na Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, potem pa gredo še v 
objavo na Uradni list. No, zneski so na naši spletni 
strani že objavljeni, prav tako tudi čistopisi 

kolektivnih pogodbe, ki so lahko v pomanjkanju 
drugega branja zelo zanimivo čtivo. Privoščite si ga 
kdaj. 

 
      Delo v SKEI intenzivno teče, imeli smo že konstitutivni 

seji izvršnega in republiškega odbora, na novo 
imenovali pogajalsko skupino za kolektivne pogodbe, 
pa komisije za kadrovske zadeve, mlade, varnost in 
zdravje pri delu, ženska vprašanja in šport, sprejeli 
smernice za nadalje delo do konca leta, začrtali svoje 
prioritete in še marsikaj. Jesenski čas je posebej 
primeren tudi za izobraževanje, ki ga organizirajo 
naše regijske in območne organizacije. V tem mesecu 
bodo tako izobraževanja z različnimi temami tekla (ali 
pa so že) v območju Ptuj, regijah Zasavje, Ljubljana in 

okolica, Pomurje, Velenje, tudi Domel organizira eno 
tako, srečale pa so se regije Štajerske in Kraško 
notranjske in Obale, bodo pa se tudi Velenjčani in 
Posočje. To bo gotovo prispevalo k boljšemu 
medsebojnemu poznavanju in sodelovanju, saj je to 
eden od ciljev, ki smo si jih postavili. Pripravili smo 
tudi delovno srečanje s sekretarji, kjer smo se nekaj 
več pogovarjali o bližajočem se izobraževanju, 
namenjenem le njim, pa o načinu dela za v prihodnje. 
Začenjamo tudi s konstitutivnimi sejami organov, 
tako je takšna seja za Nadzorni odbor SKEI Slovenije 
že bila (predsednica je Evica Lipičnik) za statutarno 
komisijo pa tudi (predsednica Slavica Čuk). 

  
Tudi ZSSS počasi pričenja s pripravami na kongres, ki 
bo drugo leto decembra. Predstavniki sindikatov 
dejavnost in območnih organizacij ZSSS smo se tako 
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sestali na delovnem posvetu, kjer smo skušali 
pripraviti prva izhodišča za programski dokument 
zveze, kar naj bi bila podlaga za nadaljnja 
razmišljanja. Posvet je bil organiziran v prostorih 
Rdečega križa na Debelem rtiču, ki mimogrede nudi 
ugodne možnosti kongresnega turizma in priložnosti 
za organizacijo seminarjev in posvetov, posebej v 
pred in posezoni. 

 
Veliko je vprašanj iz sindikalnih podružnic. Žal se 
prepogosto pojavljajo tista, ki so vezana na neplačila 
plač ali regresov, kot pa kakšna pozitivna. Naj vas le 
spomnim na našo črno in belo listo na spletni strani. 
V kolikor menite, da jo je treba dopolniti, le! 
 

 

 
Naj za zaključek omenim še, da bodo imeli naši člani 
od 1.10.2011 dalje možnost ugodnejšega 
obravnavanja pri družbi Velum za primere poškodb 
pri delu, prometnih nesreč ali poškodb na javnih 
površinah. Storitev bo zanje do prejema odškodnine 
povsem brezplačna, zagotovljena pa jim bo hitra in 
strokovna pomoč v navedenih primerih, ki jo do sedaj 
v okviru pravne pomoči nismo imeli. Več pa v 
naslednjem informatorju. 
 
Ekonomski podatki 
 
V obdobju I – VII 2011 / I 
– VII 2010 se je v 
Sloveniji industrijska 
proizvodnja povečala za 
6,1%, v predelovalnih 
dejavnostih se je povečala za 6,5%,  v C/24 – 
proizvodnja kovinskih materialov je bila višja za 
16,8%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez 
strojev in naprav je bila višja za 13,9%, v C/26 – 
proizvodnja elektronskih in optičnih izdelkov je bila 
višja za 32,3%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav je bila višja za 32,3%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav je bila višja za 13,3%, v C/30 
– proizvodnja drugih vozil in plovil je bila višja za 14%, 
v C/33 – popravila in montaža strojev in naprav je bila 
višja za 2,6%. 
 
V prej navedenem obdobju so se v Sloveniji zaloge 
povečale za 2,2%, v predelovalnih dejavnostih so se 
povečale za 2,3%, v C/24 – proizvodnja kovin so se 
znižale za 4,4%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov, razen strojev in naprav so se povečale za 
15,7%, v C/26 - proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov so se povišale za 
19,9%, v C/27 – proizvodnja elektronskih naprav so se 

povišale za 0,5%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev 
in naprav so se povišale za 0,7%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se povišale za 
2,9%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so se 
povišale za 3,3%, v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav so se znižale za 16,7%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov so bile julija 2011 za 10,3% 
višje kot julija 2010 (od tega živali in živalskih 
proizvodov za 11,1%, cene rastlinskih izdelkov pa za 
8,6%). 
  
Avgusta 2011 je bila rast cen industrijskih proizvodov 
pri proizvajalcih na mesečni ravni 0,3  odstotka in na 
letni ravni 4,2%, od tega na tujih trgih za 4,6% in na 
domačem trgu za 3,8% oz. v evroobmočju za 5,2% in 
izven evroobmočja za 3,2%. V 1 – letnem obdobju so 
od tega cene povišale za 7,3% v proizvodnji kovin, za 
5,6%, v proizvodnji kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav, za 1,3% pa so se znižale cene v proizvodnji 
računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov. 
 
V obdobju I – VII 2011 / I – VII 2010 se je v slovenski 
industriji prihodek od prodaje realno povišal za 4,9%, 
v C/24 – proizvodnja kovin se je povečal za 10,9%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in 
naprav se je povečal za 12,1%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 30,3%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečal za 7,7%, v C/28 – proizvodnja 
strojev in naprav se je povečal za 11,5%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil in plovil se je povečal za 
0,7%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil se je 
povečal za 14,4%, v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav se je povečal za 2,1%.  
 
V prej navedenem obdobju so se naročila v slovenski 
industriji realno povečala za 5,3%, v C/24 – 
proizvodnji kovin so se povišale za 3,5%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in naprav 
so se povečale za 18,3%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povečale za 31,3%, v C/27 proizvodnja električnih 
naprav so se povečale za 3,3%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav so se povečala za 24,5%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se zmanjšala za 5,3%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil so se zmanjšala za 
13,3%. 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil  septembru 2011 
za 4 odstotne točke višji kot avgusta, a še vedno za 4 
odstotne točke nižji kot septembra.  
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Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila 
septembra 2011 za 1 odstotno točko višja kot avgusta 
2011 (v predelovalnih dejavnostih pa nespremenjena) 
in tudi za 1 odstotno točko višja kot septembra 2010, 
a za 6 odstotnih točk nižja od dolgoročnega povprečja 
lani in za 3 odstotne točke nižji od dolgoročnega 
povprečja marec 1996 – september 2011. 
 
Po začasnih podatkih je bil izvoz od I – VII 2011 / I – 
VII 2010 večji za 14,8% in uvoz večji za 13,7%, 
pokritost uvoza z izvozom pa je bila 94,4%. 
 
Povprečna mesečna bruto plača za julij 2011 je 
znašala 1.500,16€ in je bila za 1,3% višja kot pred 
letom dni (ni primerljiva, ker je bil letos 1 plačan 
delovni dan manj), neto pa 974,91€ in je bila za 1,5% 
višja kot pred letom dni. V obdobju I – VIII 2011 / I – 
VII 2010 se je povprečna bruto plača zvišala za 2,4% 
(realno za 0,8%), neto pa se je zvišala za 2,6% (realno 
za 1,0%). Ugodnejši položaj imamo v predelovalnih 
dejavnostih, saj se je povprečna bruto plača v 
obdobju I – VII 2011 / I – VII 2010 povišala za 4,1%, 
neto pa za 4,0%. 
 
V letu 2010 je bila je stopnja tveganja revščine v 
Sloveniji 12,7%, kar je za 1,4 odstotne točke več kot 
leta 2009. Mesečni prag tveganja revščine se je za 
enočlansko družino znižal iz 593€ na 587€ (letni 
znesek 7.042€) in za gospodinjstvo 2 odraslih oseb in 
2 otrok mlajših od 14 let na 14.787€ letno. Brez 
socialnih transferjev pa bi bila stopnja revščine kar 
24,2%. 
 
Julija je bila stopnja registriran brezposelnosti v 
Sloveniji 11,5% ali za 0,1 odstotne točke višja kot 
prejšnji mesec. Aktivnega prebivalstva je bilo 931.724 
oseb (zmanjšanje za 4.567 oseb glede na junij 2011), 
delovna aktivnost oseb je bila 824.162 (zmanjšanje za 
5.000 gledano junij 2011), brezposelnih oseb 107.562 
(za približno 500 več kot junija 2011). 
 
Iz Ur.l. RS 
 

 št. 71/2011 od 9.9.2011: 
Pravilnik o določitvi minimalnih 
standardov za nastanitev tujcev, 
ki so zaposleni ali delajo v 
Republiki Sloveniji 

 2.9.2011 je začela veljati sprememba Sporazuma o 
socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Bosno ter Hercegovino, s katero je prejemanje 
denarnega nadomestila omogočeno tudi 
zavarovancem iz BIH z dovoljenjem za začasno bivaje 
v Sloveniji. 

 

Aktivnosti sindikalnih podružnic 
SKEI v podjetjih   

 

 CARRERA OPTYL d.o.o. 
Ormož: za 3% povišanje 
osnovnih plač delavcev plačanih po 
KP s 1.8.2011 in 0,6% dodatek na 
leto za delovno dobo 

 KAROSERIJE d.o.o., Maribor, pritiski za uvedbo 
stečaja, tudi protestni shod 
 
Enakost med spoloma  
 
Svetovalni svet je 23.9.2011 v 
Washingtonu obravnaval Poročilo 
o razvoju v svetu 2012 glede 
enotnosti in za Svetovno banko 
oblikoval nove zamisli in 
priporočila za povečevanje vloge žensk in za 
zmanjšanje neenakosti med spoloma (SB je za 
izvedbo različnih aktivnosti za zmanjševanje vseh 
neenakosti med spoloma investirala 65 milijard USD 
ali 37% vseh posojil). Gre za 5 strateških ciljev: 
 
1. Podpora razmeram o enakosti med spoloma po 

državah in po širših regijah 
2. Pomoč pri raziskovanju neenakosti med spoloma v 

državah 
3. Povečevanje posojil za nacionalne programe 

pomoči za zdravje mater in otrok, za izobraževanje 
deklic ter za zaposlovanje žensk in za uveljavljanje 
njihovih poslovnih dolžnosti ter njihovega vpliva v 
družbi 

4. Povečanje dostopa do ustreznih podatkov in 
evidenc prikazanih po spolu 

5. Povečanje vpliva med partnerji na svetovni ravni z 
ustanovitvijo Svetovalnega sveta na visoki ravni. 

 
V svetovalnem svetu je 18 članov, med njimi tudi 
mag. Irena Križman, direktorica SURS. 

 
Rekli so   
 
Janez Zlobec, univ. dipl. pravnik, 
sodnik Ustavnega sodišča: v 
Sloveniji so leta 2010 sodišča 
prejela v reševanje 969.955 
zadev. Na prvi pogled se zdi, da 
ljudje zaupajo sodstvu, ker mu 
pošljejo toliko zadev v odločanje. Vendar pa je 
poplava sodnih sporov (tudi) posledica nezaupanja v 
sodišča, ker je sodna praksa neenotna in se vnaprej 
nikoli zanesljivo ne ve, kako bo sodišče v sporu 
odločilo. Tako se v spore spuščajo tudi stranke, ki se 
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sicer ne bi, če bi vnaprej vedele, da se bo spor zanje 
slabo končal. 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

 Ljudje so kot kapital 
osrednje bogastvo  

 Ekonomski kazalci 

 Solidarnost, stara in nova 
prednost za Evropsko unijo 

 Razmišljanje o izboljšanju kakovosti 
dela v SKEI Slovenije 

 Jesenska napoved gospodarskih gibanj 

 Plače za julij 2011 

 Sindikalna lista za september 2011 
 
Mednarodno 
 
V Vroclavu na Poljskem so bile 
velike demonstracije z 
mednarodno udeležbo »Za 
evropsko solidarnost, za delovna 
mesta in pravice delavcev, proti 
ostrim varčevalnim ukrepom«.  

 
          


