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Info                                                     
št. 12 / 2011, od 5.12.2011  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma  

 
Ste se najedli 
predvolilnih soočenj, 
bojev, napenjanja 
mišic, predvsem pa 
obljub? Bo treba na 
povolilno dieto in zdi 
se, da bodo za to kaj kmalu objektivni pogoji. Včeraj 
so bile predčasne volitve, danes je marsikaj bolj 
jasno, predvsem pa se bo začel tisti del, ki pomeni 
realizacijo in ne obljube. Volitve so pokazale, da 
hočemo nekaj novega in to smo dobili. Kakšne bodo 
posledice, bomo tudi. Tudi kot SKEI smo v tem 
dogajanju sodelovali, posredno ali neposredno. 
Udeleženi smo bili na soočenjih, vprašani za 
mnenje, posredno smo vplivali tudi na naše 
članstvo, tako ali drugače. In na koncu smo vsi 
volivci. Upam, da ste vsaj ta delček demokracije 
izkoristili. In ker vlade vseeno še nimamo, pred vrati 
pa so najdaljši dnevi v letu, naj bo za tokrat o 
volitvah dovolj. 
 
Kot po navadi, se je tudi v preteklem mesecu 
dogajalo marsikaj. Omeniti moram sestanke naših 
organov in komisij, saj brez njih ne gre, tako se je 
sestal izvršni odbor, nadzorni odbor kar dvakrat, pa 
statutarna komisija, ki pospešeno pripravlja 
predloge sprememb in dopolnitev pravilnikov SKEI, 
kar je treba zaradi uskladitve s statutom. Sestala se 
je tudi komisija za ženska vprašanja, ki pripravlja 
obiske po regijah in podjetjih, športna komisija pa 
državno prvenstvo v veleslalomu in tekih, ki bo 
konec januarja oziroma v začetku februarja 
naslednjega leta. 
 
V okviru ZSSS tečejo priprave na kongres, ki bo 
konec naslednjega leta, pripravljajo se programski 
dokumenti, kar zahteva veliko priprav in 
usklajevanj. Glede na razmere, v katerih se 
nahajamo, gledano tako z gospodarskega ali pa 
sindikalnega kota, bo potreben korenit razmislek o 
vsebini in oblikah delovanja sindikatov. Med vrsto 
 usklajevanj in sestankov naj posebej omenim še 
sestanek s predstavnikom fundacije Friedrich Ebert, 
s katero smo dogovorili financiranje nekaterih naših 
aktivnosti v naslednjem letu. Program, ki ga morajo 

v fundaciji še potrditi, obsega srečanje izvršnih 
odborov kovinarjev Slovenije in Hrvaške, ter izvedbo 
skupnih aktivnosti na področju delovanja žensk in 
mladih.  
 
V tem mesecu smo začeli tudi s praktično izvedbo 
programa C4C, več o tem boste našli na naših 
spletnih straneh http://skei.si/projekti_skei/ . 
Področje stresa, posebej na delovnem mestu je 
pomembno področje, ki ga morajo sindikalni 
zaupniki poznati in se z njim ukvarjati, saj lahko to 
bistveno pripomore k izboljšanju počutja zaposlenih 
na delovnem mestu. Serija seminarjev, ki  se jih 
udeležujejo predsedniki regijskih organizacij in 
sekretarji, bo ta mesec zaključena, nadaljevali pa se 
bodo seminarji po posameznih regijah. Projekt bo 
trajal še celotno naslednje leto.  
 

  
Izobraževanje je organizirala tudi Regija kraško 
notranjske in obale, sindikalni zaupniki pa so 
spoznavali lastno organizacijo in kolektivne 
pogodbe. Kot voditelja razprav sta sodelovala Lidija 
Jerkič in Bogdan Ivanovič.  
 
V petek, 2. decembra je bil podpisan še zadnji aneks 
h kolektivni pogodbi letos in sicer aneks. Št. 8 h 
kolektivni pogodbi za elektroindustrijo, ki bo poslan 
v objavo na Uradni list, pričakujemo, da bo 
objavljen še letos.  
 
Še eno novico imamo, ki so jo nekateri opazili, 
nekateri pa (žal) ne. Za splošno javnost smo zaprli 
del spletnih strani in sicer tisti del, ki se nanaša na 
sindikalno listo, najbolj pogosta vprašanja in 
odgovore, kolektivno pogodbe in komentar. Ta del 
je sedaj za zunanje uporabnike plačljiv, za nosilce 
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funkcij v SKEI pa dostopen preko gesla.  V primeru 
zadrege se lahko obrnete po pomoč na 
administratorja spletnih strani, tako kot vas bo 
spletna stran tudi napotila. V zvezi s tem naj dodam 
tudi, da ni namen zapirati spletnih strani za lastno 
članstvo, pač pa za tiste, ki s tem zaslužijo (zlasti 
računovodski servisi in delodajalci, ki  niso člani GZS 
ali Združenja delodajalcev). 
 
Naslednji info bo izšel že v letu, ki se bo pisalo 2012. 
Ker je še čisto prezgodaj, da vam na veliko zaželim 
Srečnega in zdravega, naj vam na majhno. 
Predvsem se pa potrudite, da bo lep december, pa  
čeprav ne bo vse šlo po maslu in najboljših 
pričakovanjih. Tako malo je treba, da je svet lepši in 
boljši. Ni treba da osrečite cel svet, lepo naredite 
sebi in bližnjim. Recimo, ugasnite TV in se pojdite 
Človek ne jezi se. 
 
Ekonomski podatki  

 
V obdobju 1 – IX 2011 
/1 – IX 2010 se je 
industrijska proizvodnja 
v Sloveniji povečala za 
4,3%, v predelovalnih dejavnostih se je povečala za 
4,5%, v C/24 – proizvodnja kovin se je povečala za 
14.7%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez 
strojev in naprav se je povečala za 10,6%, v C/26 -  
proizvodnja, računalnikov elektronskih in optičnih 
izdelkov se je povečala 26%, v C/27 – proizvodnja 
električnih naprav se je povečala za 7,5%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav se je povečala 
za 11,1%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic se je povečala za 0,4%, v C/30 
– proizvodnja drugih vozil in plovil se je znižala za 
12,4%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povišala za 1,7%. 
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge v slovenski 
industriji povečale za 3,1%, v C/24 – proizvodnja 
kovin so se znižale za 1,7%, v C/25 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov brez strojev in naprav so se 
povečali za povečale 15,3%, v C/26 – proizvodnja 
elektronskih in optičnih izdelkov so se povečale za  
21,4%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav so se 
povečale za 0,6%, V C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav so se povečale za 2,2%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic so 
se povečale za 3,3%, v C/30 – proizvodnja drugih 
vozil in plovil so se povečale za 1,4%, v C/33 – 
popravila in montaža strojev in naprav so se znižale 
za 11,9%. 
 

V obdobju I – IX 2011 / I – IX 2010 se je prihodek od 
prodaje realno povišal v slovenski industriji za 4,2%, 
v predelovalnih dejavnostih se je povečal za 4,1%, v 
C/24 – proizvodnja kovin se je povečal za 10,3%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je povečal za 9,8%, V c/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 26%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečal za 7,5%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečal za 9,4%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je povečal za 1,0%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je povečal za 
5,3%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povečal za 1,0%. 
 
V prej navedenem obdobju so se naročila realno 
povečala v slovenski industriji za 5,4%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povečala za 4,7%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav so se povečale za 15,5%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečala za 24,5%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se zmanjšala za 
1,3%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečala za 21,4%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil prikolic in polprikolic so se povečala 
za 0,5%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil 
so se zmanjšala za 34,7%. 
 
Cene industrijskih proizvodov so se oktobra 2011 / 
oktober 2010 povišale za 3,7%, od prodaje na tujih 
trgih so se cene povišale za 4,3% (v evrskem 
območju za 4,4%, izven evrskega območja za 4,1%), 
na domačem trgu pa za 3,1%. 
 
Mesečna inflacija je bila v oktobru 0,7%, od januarja 
do oktobra 2011 je bila 2,7% (lani 1,9%), povprečna 
XI 2011 – XII 2010 / XI 2010 – XI / 2009 pa 1,7% (ta 
se uporablja za pogajanja o rasti plač, lani v tem 
obdobju za 1,9%). 
 
Mesečni TOM v novembru 2011 ostaja 0,2%, letni 
TOM pa se je zvišal na 2,4%. 
 
Po začasnih podatkih je bil izvoz blaga v obdobju I – 
IX 2011 / I – IX 2010 večji za 14,2% in uvoz večji za 
13,8%, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 93,5%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri predelovalcih so bile 
septembra 2011 za 6,3% višje kot septembra 2010, 
od tega so bile cene živalskih proizvodov višje za 
11,1%, cene živali za zakol pa 9,9% (cene goveda so  
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se zvišale za 14,3%, cene perutnine za 8,0% in cene 
prašičev za 6,8%, v tem obdobju pa so se cene 
rastlinskih pridelkov v povprečju zvišale za 0,5%). 
 
Povprečna mesečna bruto plača za september 2011 
je znašala 1.506,87€ in je bila nominalno za 1,4% 
viška kot novembra lani, povprečna mesečna neto 
plača za mesec november 2011 pa je znašala 
978,20€ in je bila za 1,5% nominalno višja kot pred 
letom dni (o povprečnih plačah po naših KPD glej v 
posebni informaciji Primerjava plač za september 
2011). 
 
Povprečni mesečni stroški dela na zaposleno osebo 
za leto 2010 so v Sloveniji znašali 2.032,44€, kar je 
3,9% več kot leta 2009 oz. na dejansko opravljeno 
uro dela 14,22% ali 85% vseh stroškov dela. Delitev 
stroškov dela: 
 

 
Vrsta dela  

Na 
mesec € 

 
Na uro 

€ 

Skupaj 2.032,44 14,22 

Prejemniki zaposlenih 1.742,98 12,20 

Delodajalčevi prispevki za 
socialno varnost 

 
279,05 

 
1.95 

Stroški izobraževanja 10,70 0,07 

Drugi stroški dela 6,90 0,05 

 
V Sloveniji smo leta 2010 za razvojno raziskovalno 
dejavnost porabili 745,9 milijona € (za 89 mio € več 
kot leta 2010) ali 2,1% slovenskega bruto domačega 
proizvoda. K temu so največ prispevale gospodarske 
družbe in sicer 435,5 mio€ ali 58% vseh sredstev 
(enako kot leta 2009). Skoraj polovica vseh sredstev 
za RRD je bila porabljena za tehnične in tehnološke 
vede. Od skupno 17.972 oseb zaposlenih v RRD je 
bilo 62% raziskovalcev in raziskovalk oz. pretvorjeno 
v polni delovni čas 12.940 oseb, od tega 7.703 
raziskovalcev. 
 
Septembra 2011 se stopnja registrirane 
brezposelnosti ni spremenila in je bila tako kot julija 
in avgusta 11,5%. Aktivnih oseb je bilo 931.540, od 
tega delovno aktivnih 824.491 in 107.049 
registriranih brezposelnih. Največja brezposelnost je 
v Pomurju, najmanjša pa na Gorenjskem. 
 
Po definiciji OZN se za otroke štejejo osebe, ki še 
niso dosegle polnoletnost v Sloveniji pa jih delimo 
glede starosti na 3 skupine: 

 predšolski otroci: do 5. leta starosti 

 osnovnošolci: od 6. do 14. leta starosti 

 srednješolci: od 15. do 17. leta starosti. 

 
Glede na prej navedeno strukturo je bilo 1.1.2011 v 
Sloveniji 17,1% mladoletnih prebivalcev, 94% 
mladoletnikov med 15 in 17 let starosti pa je bilo 
vključeno v srednješolsko izobraževanje. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila 
novembra 2011 enaka kot pred mesecem dni, glede 
na november 2010 pa za 2 odstotni točki nižja in za 
10 odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja. 
V predelovalnih dejavnostih je bila višja za 2 
odstotni točki od oktobra 2011. Glede a november 
2010 za 6 odstotnih točk nižja in glede na 
dolgoletno povprečje za 4 odstotne točke nižja. 
 
V decembru 2011 ostaja TOM 0,2%, letni pa se je 
znižal na 2,38%. 
 
V 3. četrtletju 2011 se je BDP zmanjšal na vsega 
0,5%, v prvih 9 mesecih letos pa je bila 0,9% rast 
BDP na lansko leto. 
 
V 3. četrtletju letos je bila dodana vrednost na 
zaposlenega za 0,8% manjša.  
 
Novembra 2011 je bila inflacija 0,3%, XI 2011 / XI 
2010 je bila 2,7%, XI 2011 / XII 2010 / XI 2010 – XII 
2009 pa je bila 1,8%, I – XI 2011 je bila 2,6%. 
 
Vprašanje 
prožnosti trga 
dela      
 
V SKEI se 
zavedamo, da  
pravična in 
uravnotežena 
prožnost delovne sile lahko pomeni zagotavljanje 
večje učinkovitosti delodajalcev, vendar pa lahko 
večja prožnost zaposlitve na drugi strani pomeni 
manjšo varnost in večjo negotovost (prekarnost) 
zaposlitve za delavce. V slabših gospodarskih 
razmerah / pogojih lahko delavci hitreje ostanejo 
brez dela ali pa se jim zmanjša število ur zaposlitve. 
Čeprav se prožnost zaposlitve lahko meri z 
različnimi kazalniki, pa sta najpogostejša pojava 
zaposlitev za določen čas in zaposlitev s krajšim 
časom od polnega, sem pa spada tudi 
samozaposlitev. V Sloveniji se je v zadnjih 15 letih 
močno povečal delež zaposlenih za določen čas, saj 
smo imeli leta 1995 zaposlitev za določen čas  8,4%, 
leta 2010 pa že 17,3%, s čimer smo se uvrstili med 
države z velikim deležem zaposlitve za določen čas 
(višje od Slovenije le v Nizozemski, Portugalski, 
Španiji in Poljski). V Slovaški, Belgiji, Estoniji in Litvi 
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je bilo teh zaposlitev v letu 2010 manj kot 6%. Krajši 
delovni čas od polnega (manj od 36 ur) je lani imelo 
v Sloveniji 9% zaposlenih (največ v Nizozemski – čez 
50%, od tega 70% žensk), od tega žensk v Sloveniji 
12%. Lani je bilo v Sloveniji samozaposlenih 12,4%. 
 
Aktivnosti v sindikalnih 
podružnicah SKEI     
 

- CARTHAGO d.o.o., Odranci: 
stavkovna zahteva za 
priznanje sindikata pri 
delodajalcu in pogajanja za 
povišanje osnovnih plač 

- TITAN d.d., Kamnik: del PKP 
(ocenjevanje delovne uspešnosti) 

- Skupna aktivnost: pogajanja za povišanje osnovnih 
plač pri delodajalcih kot posledica povišanja najnižjih 
osnovnih plač s 1.10.2011 po tarifnih prilogah h 3 
KPD 

- Skupna aktivnost: pogajanj pri delodajalcih za 
izplačilo ob koncu leta 

 
Poslana strokovna gradiva           
 

- Obstoj etičnih kodeksov 
- Iz ekonomskega ogledala, 

oktober 2011 
- Sindikalna lista za oktober 

2011 
- Plače za september 2011 

 
Iz Ur.l. RS 
 

- št. 85/2011 z dne 25.10.2011: 
Državni zbor priporoča vsem 
institucijam in funkcionarjem 
na vseh ravneh, da 
upoštevajo priporočila Varuha 
človekovih pravic RS iz poročila za leto 2010 

- št. 87/2011 z dne 2.11.2011: 
Zakon o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (družinskim članom, ki so zavarovani 
po osebi, ki nima poravnanih obveznosti plačevanja 
prispevkov, se ne zadržijo njihove pravice do 
zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova 
obveznega zdravstvenega zavarovanja). Zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

- št. 93/2011 z dne 18.11.2011: 
Pravilnik o podrobnejši opredelitvi podatkov o 
obdavčljivih dohodkih, ki niso oproščeni plačila 
dohodnine 

 
Pravilnik o načinu upoštevanja dohodkov pri 
uveljavljanju upravičenosti do otroškega dodatka, 
državne štipendije, znižanja plačila vrtca, 
subvencioniranje malice za učence in dijake, 
subvencije za kosila za učence, subvencije prevozov 
za dijake in študente, oprostitve socialnovarstvenih 
storitev in prispevka k plačilu družinskega 
pomočnika. 
 
Varuh človekovih pravic -   
letno poročilo za 2010 
 
V poročilu za leto 2009 je 
bilo v uvodnem delu 
poročila izpostavljeno 
vprašanje, ali je Slovenija 
še pravna in socialna 
država, v poročilu za leto 
2010 pa je bilo vprašanje namenjeno nadzoru in 
zakonodajnim dejavnostim. Ocena je, da nadzor ne 
deluje oz. deluje slabo / neučinkovito, pri čemer je 
svojo nemoč izpovedal tudi Inšpekcijski svet RS. 
Reševanje problema še otežuje ali celo zavira 
učinkovito reševanje problema, dodaja pa se 
nespoštljiv odnos do državljanov in drugih 
uporabnikov – predvsem glede zamud pri 
odgovorih, na katere se čaka tudi leto dni. 
 
Na tujem   
 
Ker so nekateri delodajalci 
zavrnili povišanje plač, kot je 
bilo dogovorjeno na nivoju 
dejavnosti, je okoli 10.000 
delavcev v finskem 
kovinarskem sektorju začelo 
stavkati 2.11.2011. 
 
IMF je 24. in 25.10.2011 v Eastbournu v Angliji 
organiziral sestanek o potrebnih aktivnostih 
sindikalnega organiziranja visoko izobraženih 
delavcev in študentov. Predstavili so primere študij 
in izvedli delavnice dobrih praks, kako obrazložiti 
tej strukturi pomen sindikata in včlanjevanje v 
sindikate. Bilo bi primerno, da se s temi 
predstavitvami seznani projektna skupina SKEI za 
pridobivanje novih članov in Komisija SKEI Mladi 
(povezava: IMF NewsBriefs, No 22, 3.11.2011 – IMF 
reaches out to young non – manuel workers). 
 
IGM je izpogajal povišanje osnovnih plač za 3,8% z 
veljavnostjo od 1.12.2011 do 28.2.2013.    


