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Info                                                     
št. 11 / 2011, od 2.11.2011  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

 
Doma  
 

Pester mesec je za 
nami, s katerega koli 
konca ga že 
vzamemo. Prav vse nas je oplazil, če ne osebno ali 
sindikalno, pa kot državljane te naše Podalpske 
državice. Zdaj bomo spet lahko poslušali obljube o 
boljših časih, ki prihajajo, o tem, kaj vse bi bilo 
treba narediti (kot da ne vemo) in cedile se bodo 
lepe besede, visokoleteči cilji in reklame za 
stranke in posameznike. Bodimo pozorni na 
izrečeno, na to, kaj nam politiki sporočajo. Treba 
se bo odločiti na volitvah in dati svoj glas tistemu, 
ki ne bo obljubljal gradov iz peska, temveč realno 
dosegljive cilje. Nismo v lepi situaciji, če si to 
priznamo ali ne. Ne le Slovenija, cela stara celina 
se navaja na drugačne oblike in možnosti življenja. 
Mi smo le otoček v tem in verjemite, niti ne 
najslabši. Prihaja čas streznitve, za vse. Najmanj se 
bodo treznili delavci, saj nikoli niso imeli možnosti 
biti dodobra pijani od dobrega. Kdo bo plačal 
zapitek, pa je menda tudi jasno. A vsaj upiramo se 
lahko. Protesti proti globalnim finančnim trgom in 
finančnim organizacijam so po moji oceni tisti, ki 
ciljajo v pravi cilj. Z dovolj vztrajnosti bo morda 
celo uspelo stvari spremeniti tam, kjer so razlogi, 
ne le gasiti ognja in zdraviti posledic. Vsak pred 
svojim pragom je najmanj, kar lahko storimo. Pa 
poglejmo, kako je bilo na našem dvorišču. 
 
V tem mesecu smo konstituirali vse komisije 
Republiškega odbora SKEI. Imamo nove 
predsednike komisij in sicer: Komisijo za varnost in 
zdravje pri delu bo vodil Igor Kučiš, Komisijo za 
ženske še naprej Mateja Gerečnik, Komisijo za 
mlade Gašper Hostnik, kadrovsko komisijo Emil 
Krušič, Komisijo za šport in rekreacijo Ivo Beondič, 
Komisijo za seniorje pa Albert Vodovnik. Želimo 
jim veliko uspeha pri njihovem delu in čim več 
aktivnosti. Nekatere komisije so že začele z delom, 
aktivna sta bila statutarna komisija in nadzorni 
odbor. Sestala se je tudi delovna skupina za 
projekt pridobivanja novega članstva, ki jo še 
naprej vodi Branko Amon.  

 
V tem  mesecu so bili intenzivni tudi seminarji za nove 
sindikalne zaupnike. Tako sta ga skupaj organizirali 
regiji Pomurje in Ljubljana z okolico,  izobraževali so 
se tudi Velenjčani, pa sindikalni zaupniki iz Domela. 
Srečali sta se regiji Pomurje in Zasavje v Izlakah, 
Velenjčani in Posočje pa v Iskri Avtoelektriki.  
 
Tudi mednarodnih aktivnosti je bilo precej, a se vseh 
nismo mogli udeležiti, saj je dela doma več kot dovolj. 
Tako se je predsednica udeležila sestanka 
Mednarodne zveze kovinarjev za jugovzhodno Evropo 
(več v poročilu), kjer je s svojim prispevkom na okrogli 
mizi pojasnila vlogo žensk v SKEI, s poudarkom na 
kandidiranju žensk in seveda temu, da je kot ženska 
tudi  predsednica kovinarskega sindikata, kar je, milo 
rečeno v drugih delih te regije skoraj (izjema 
Ukrajina) nenavadno. Člani  delovne skupine za 
pridobivanje novega članstva pa so se udeležili 
zaključne konference projekta Forma v Budimpešti. 

SKEI je bil partnerska organizacija tega projekta, svoj 
prispevek o sindikalnem pluralizmu in njegovem 
vplivu na sindikalno gibanje in članstvo v Sloveniji pa 
je imela tudi predsednica. Brošura o rezultatih 
projekta bo objavljena tudi na naših straneh. 

 
Ekonomski podatki 
 
Po začasnih podatkih je 
bi izvoz v obdobju od 
januarja do avgusta 
2011 v primerjavi z 
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enakim obdobjem lani večji za 14,9%, uvoz pa je bil 
večji za 14,4%, pokritost uvoza z izvozom je bila 
93,4%. 
 
I – VIII 2011 / I – VIII 2010 se je industrijska 
proizvodnja v Sloveniji povišala za 4,5%, v 
predelovalnih dejavnostih se je povečala za 4,7%, v C/ 
24 – proizvodnja kovin se je povečala za 15,2%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev 
in naprav se je povečala za 12,2%, v C/26 proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečala za 31,3%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečala za 8,1%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečala za 11,9%, v 
C/29 – proizvodnja vozil, prikolic in polprikolic se je 
znižala za 0,2%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in 
plovil se je znižala za 5,3%, v C/30 – proizvodnja 
drugih vozil in plovil se je znižala za 5,3% v C/33 - 
popravila strojev in naprav se je povečala za 2,2%. 
 
V obdobju I – VIII 2011 / I – VIII 2010 se je prihodek 
od prodaje v slovenski industriji realno povišal za 
4,2%, (enako v predelovalnih dejavnostih), v C/24 – 
proizvodnja kovin se je realno povišal za 10,4%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je realno povišal za 11,1%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov se je realno povišal za 28,3%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav se je realno povišal za 
7,8%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav se 
je realno povišal za 10,5%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic se je realno 
povišal za 0,8%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in 
plovil se je realno povišal za 8,9% in v C/33 – 
popravila in montaža strojev in realno povišal za 
1,1%. 
 
V prej navedenem obdobju so se naročila realno 
povišala v slovenski industriji za 4,8%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se realno povišal za 4,9%, v C/25 
– proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se realno povišala za 17,2%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se realno povišala za 27,3%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se realno povišala 
za 0,1%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se realno povišala za 14,9%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se realno 
zmanjšala za 3,1%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil pa so se realno zmanjšala kar za 32,7%. 
 
Cene industrijskih proizvodov so bile septembra 2011 
za 4,1% viške kot pred letom dni (od tega za izvoz za 
4,6%, oz. v države evroobmočja za 5,2% in zunaj 
evroobmočja za 3,2%, na domačem trgu pa za 3,6%).     

 
V prej navedenem obdobju so se zaloge industrijskih 
proizvodov v Sloveniji povečale za 2,7%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se zmanjšale za 3,0%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav so se povečale za 15,8%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povečale za 21,8%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se povečale za 0,2%, v C/28 – proizvodna 
drugih strojev in naprav so se povečale za 1,4%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se povečale za 3,0%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil so se zmanjšala za 
1,1%, v C/33 – popravila in montaža strojev in naprav 
so se zmanjšale za 13,7%. 
 
Septembra 2011 je bila inflacija 0,6%, kar je 
povzročilo letno rast IX 2011/ IX 2010 za 2,1%, 
povprečna inflacija IX 2011 – IX – 2010 / IX 2010 – X 
2009 je bila 1,6% in I – IX 2011 tudi 1,6%. Avgusta 
2011 je bila v državah članicah EU povprečna inflacija 
2,9%, v EU pa 2,5%. 
 
Povprečna mesečna bruto plača v državi za avgust 
2011 je znašala 1.524,15€ (t.j. za 2,5% več kot za 
avgust 2010), neto pa 988,45€ (t.j. za 2,5% več kot za 
avgust 2010). Realno sta bili bruto in neto plača 
avgust 2011/ avgust 2010 višji za 1,6%. 
 
V 2. četrtletju 2011 je zaposlena oseba v Sloveniji 
opravila povprečno 137 ur na mesec, kar je 1 uro več 
kot v 1. četrtletju in enako kot v 2. četrtletju 2010. 
 
V letu 2010 je povprečna mesečna bruto plača žensk 
znašala 96,5% povprečne mesečne bruto plače 
moških in je bila od njihove v povprečju nižja za 55€. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v avgustu 2011 za 
4,8% višje kot avgusta 2010 (izdelki iz evroobmočja so 
bili dražji za 4,2% in izven evroobmočja za 5,5%). 
Kovine so bile dražje za 6% in električne naprave 
dražje za 5,7%, za 8,7% pa so se pocenili računalniki, 
elektronski in optični izdelki, poleg tega pa so se 
pocenila motorna vozila, prikolice in polprikolice za 
5,4%. 
 
Mesečni TOM se je v oktobru 2011 zvišal za 0,2%, 
letni pa za 2,38%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri predelovalcih so bile 
avgusta 2011 za 11,2% višje kot avgusta 2010, od 
tega cene industrijskih rastlin kar za 41,9 in uvoženih 
kar za 41,2%, cene krompirja pa so se znižale za 
19,9%. Cene živalskih proizvodov so bile avgusta 2011 
/ avgust 2010 višje za 17,7%, živali za zakol za 9,6%, 
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cene goveda pa so se povišale za 14,%, cene 
perutnine za 11,6% in cene prašičev za 1,4%. 
 
Ob koncu leta 2010 je bila v Sloveniji 16,5% 
prebivalcev starejših od 65 let, število upokojencev 
pa se je povečalo za 4,1% gleda na leto 2009, 
povprečno število aktivnih prebivalcev pa se je 
zmanjšalo za 2,7%. Lani je v Sloveniji živelo 220 oseb 
starejših od 100 let. Lani je bila povprečna doba 
prejemanja pokojnine (od upokojitve do smrti) za 
ženske 21 let in 8 mesecev, za moške pa 16 let in 8 
mesecev. Povprečna pokojnina je lani znašala 59,7% 
povprečne neto plače (leta 2001 pa 66,3%). Leta 2010 
je bilo povprečno razmerje med povprečnim številom 
delovno aktivnih in številom upokojitev 1,6. 
 
Merjenje revščine 
   
Absolutna revščina se v 
Evropi ne meri, ampak 
je le relativna, ki 
pomeni, koliko je revnih 
v primerjavi z drugimi. Pri tem velja predpostavka, da 
so revne tiste osebe, ki si ne morejo privoščiti načina 
življenja, običajnega za družbo. In to ne za 
»katerokoli« družbo, ampak za tisto, v kateri živijo – 
to seveda vodi v socialno izključenost. Za EU so zadnji 
podatki EUROSTATA za leto 2009, ko je v EU živelo 80 
milijonov ljudi ali 16% z dohodkom, ki je bil nižji od 
praga tveganja revščine. V primerjavi z EU, je v 
Sloveniji v letu 2010 živelo 12,7% ali 254.000 ljudi pod 
pragom revščine, t.j. z razpoložljivim neto dohodkom, 
ki je bil nižji od 587 € na odraslega člana 
gospodinjstva. To pa je kljub zaskrbljenosti pomenilo, 
da je med državami EU še vedno stopnja tveganja 
revščine med najnižjimi v Sloveniji, kar velja tudi za 
neenakost porazdelitve dohodka med gospodinjstvi. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v 
oktobru 2011 za 3 odstotne točke nižja kot 
septembra 2011, glede na oktober 2010 enaka, glede 
na povprečje lanskega leta pa za 1 odstotno točko 
nižja. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila oktobra 
2011 za 3 odstotne točke nižje kot oktobra 2010 in za 
10 odstotnih točk nižja od dolgoročnega povprečja. V 
predelovalnih dejavnostih je bila za 12 odstotnih točk 
nižja kot oktobra 2010 in za 3 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile septembra 2011 za 
4,3% višje kot pred letom dni (od tega iz držav 
evroobmočja višje za 4,1% in iz držav izven 
evroobmočja višje za 4,5). 

Dobro je vedeti 
 
»Menim, da je mogoče 
določbo 17. člena Zakona 
o kolektivnih pogodbah 
pravilno razlagati v smislu 
podaljšanja 
prisilnopravnega učinkovanja norm stare kolektivne 
pogodbe. V času podaljševanja učinkovanja, največ 
eno leto od prenehanja veljavnosti stare kolektivne 
pogodbe, se normativni del stare kolektivne pogodbe 
uporablja kot obvezujoči minimalni standard, izpod 
katerega se delavec in delodajalec ne moreta 
dogovarjati s pogodbo o zaposlitvi (7. člen v zvezi s 
30. členom ZDR). Po izteku podaljšanja normativnega 
učinka stare kolektivne pogodbe po 17. členu Zakona 
o kolektivnih pogodbah (najdalj eno leto od 
prenehanja), pa se nato norme stare kolektivne 
pogodbe na podlagi teorije inkorporacije obravnavajo 
kot  inkorporiran del obstoječih pogodb o zaposlitvi in 
veljajo vse dokler posamezne pravice in obveznosti 
niso drugače dogovorjene (bodisi z novo kolektivno 
pogodbo, na katerikoli ravni, ki zavezuje delodajalca, 
bodisi z aneksom ali novo pogodbo o zaposlitvi). Vir: 
Dr. Katarina Šoltes, Prenehanje kolektivne pogodbe z 
vidika avtonomije strank in uporabe pravil civilnega 
prava, Revija Delavci in delodajalci, 2-3/2011. 
 
 Aktivnosti sindikalnih podružnic 
SKEI 
 
- ALUKOMEN d.o.o., stavka 

zaradi neizplačanih plač in s 
tem kršitve pisnega dogovora 

- GOSTOL - TST d.o.o., Tolmin, 
pogajanja o spremembah in 
dopolnitvah podjetniške KP 

- ODELO d.o.o., Prebold, začetek aktivnosti za 
ustanovitev posebnega pogajalskega telesa za 
pogajanja o ustanovitvi evropskega sveta 
delavcev  

 
Na tujem     
 
Finski kovinarski sindikati so 
zaradi neuspelih kolektivnih 
pogajanj izvedli bojkot 
nadurnega dela in napovedali 
stavko v sektorju z 32.000 
zaposlenimi. Stavka delavcev v 
Finski se je končala 25.10.2011, ko 
sta sprti strani sprejeli predlog državnega 
koncilatorja, da se plače povečajo za 2,4%, če sprti 
stranki ne dosežeta dogovora. 
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20.000 mladih IGM je protestiralo proti položaju 
mladih pod parolo »glasno in močno« in zahtevali od 
politikov in podjetnikov razreševanje problemov 
mladih v Nemčiji. 
 
Madžarski sindikat VASAS je demonstriral pred 
parlamentom proti predlogom Zakona o delovnih 
razmerjih. 
 
V Avstriji so bila po dveh pogajalskih sestankih 
pogajanja prekinjena. Delodajalci so sicer ob 3,2% 
inflaciji ponudili 3,0% povišanje plač, s čimer pa se 
sindikat PRO – GE ni strinjal. Začelo se je stavkovno 
gibanje v izbranih podjetjih z začetkom 13.10.2011. 
Avstrijci so prvič po letu 1986 uporabili opozorilno 
stavko v 200 podjetjih s 100.000 zaposlenimi. Stavka 
je bila uspešna, saj so se nato pogajanja nadaljevala 
in je bil dosežen dogovor o povišanju plač med 4,0% 
in 4,4% glede na različne tarifne razrede. 
 
IGM je za 2 deželi zahteval pogajanja za 7% dvig plač 
v jeklarski industriji, za katero je napovedana 
industrijska rast (nasprotno od vrste držav, kjer 
napovedujejo ponovno recesijo). Prvi pogajalski 
sestanek 21.10.2011 se je končal brez dogovora. 
Naslednji pogajalski sestanek bo 7.11.2011, za 
vzhodni del države pa 3.11.2011. 
  


