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št. 4  / 2012, od 16.4.2011  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 
 

Doma 
 
Ste se že kdaj 
vprašali, kako bi 
izgledala država brez 
vlade? Meni se je 
zadnjih nekaj 
mesecev to vprašanje večkrat pojavilo. In bolj ko so 
tekli dnevi, tedni in celo meseci, bližje mi je bil 
odgovor, da niti ne tako slabo. Ko smo ravno začeli 
prebolevati reforme prejšnje vlade in travme 
predvolilnih bojev, ko se je ravno začela krepiti 
zavest in občutek, da je nekaj pa res treba storiti, da 
moramo vsi zavihati rokave in pomagati, da je vrag 
odnesel šalo… Glej ga zlomka, dobimo vlado, ki je 
rahlo nepričakovana in v trenutku mine idila zadnjih 
mesecev, okus in vonj po složnosti in strpnosti. Spet 
donijo topovi o naših in vaših, zdajšnjih in prejšnjih, 
reformah, ki jih je nujno speljati in ki jih je treba 
seveda plačati (o tem, kdo, smo ves čas povsem 
enotni). Spet je pozabljeno vse o pravični delitvi 
bremen, o graditvi pravne in (bog ne daj) ohranitvi 
socialne države in podobnih navlaki. Seveda, s 
prestola se drugače vidi kot  s klopce, le naivni 
volivci vidijo vedno iste stvari drugačne. 
 
A zdaj je kar je, oblači in grmi nad slovenskim 
ljudstvom, bodisi so zaposleni ali pa brezposelni, 
mladi ali stari, zdravi ali pa manj. Zdaj pa je res 
težko. Ko da ni bilo včeraj in kot da ne bo jutri. Enim 
je ves čas, pa se za njih nihče ne sekira. Za povrh je 
treba seveda spet okrcati sindikate, ki kot da nič ne 
razumemo in kar tarnamo nekaj po svoje, seveda bi 
nas ukinili, tako kot državni svet, če bi se dalo, ali pa 
vsaj omejili, kot referendume npr. No, pa ne bodo. 
Ne ti, ne bodoči. 
 
Mi smo ta čas skušali pometati pred svojim pragom, 
se ukvarjati z našim delom in poskrbeti, da bi našim 
članom (ter vsem okoli, ki se švercajo brezplačno 
zraven) vendarle bilo nekoliko bolje in vzdržno. Tudi 
mi potrebujemo znanje, obilo znanja, če se hočemo 
kosati z delodajalsko in vladno stranjo. Za lastne 
kadre smo v pomladanskem času začeli z 
računalniškim usposabljanjem, v jesenskem pa 

bomo začeli z e-študijem znanj s področja 
zakonodaje, kolektivnih pogodb, komuniciranja, 
financ in drugih znanj, ki jih sindikalist potrebuje pri 
svojem delu. Za poskus naprej s sekretarji, nato vse 
do sindikalnih zaupnikov. Proces bo nekaj daljši, a se 
bo gotovo obrestoval v strokovnem smislu in 
kvalitetnem delu. 
 
Seja izvršnega odbora – je tokrat minila pod 
pokroviteljstvom Regijske organizacije Velenje, 

obiskali smo podjetje KLS Ljubno, dvakratno Gazelo 
(srebrno in zlato). Predstavljena filozofija podjetja je 
marsikomu pustila dober vtis, kar zaželeli smo si, da 
bi takšnih delodajalcev bilo več. Na seji smo 
obravnavali finančno poročilo in finančni plan, 
uskladili nekaj aktov s statutom, dogovorili pa smo 
se tudi, da začnemo s pogajanji za kolektivne 
pogodbe dejavnosti, v prvi fazi za regres za leto 
2012 v višini 830€ za vse tri kolektivne pogodbe.  
 
Med obema sejama IO so se sestajale tudi 
posamezne komisije, vsaka s svojega področja so 
pripravljale aktivnosti za letošnje leto. Nekatere od 
teh so vezane na datume, ki bodo pravočasno 
objavljeni. Razpis za kegljaško tekmovanje, ki bo 
letos prvič, je bil že poslan. Prvo tekmovanje bo v 
soboto, 12. maja v Cerknici. 
 

http://www.skei.si/
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Začeli smo vrsto posvetov po regijah. Obravnavali 
bomo tri teme in sicer agencijsko delo, pridobivanje 
novih članov in enake možnosti. Do sedaj smo 
izpeljali že štiri take posvete, ki so dobro obiskani, 
udeleženci pa zainteresirani in aktivni. Veliko več bi 
bilo potrebnega dela, tudi po podružnicah, saj sem 
prepričana, da je informacije, podkrepljene z 
znanjem omogočajo ustrezno in učinkovito 
delovanje. Konferenca sindikalnih podružnic v 
Gorenju pa je organizirala problemsko konferenco, 
povezano z informacijami o selitvi proizvodnje. Tudi 
ta je bila dobro obiskana, novice s tiskovne 
konference pa so odmevale tudi drugje, ne le v 
Velenju. Naj vas spomnim ob tem na našo spletno 
stran www.skei.si in zavihek mediji o a nas, tam 
boste našli marsikaj pomembnega. 
 

 
So vas za 1. aprila kaj napetnajstili? Le zakaj bi bil le 
ta dan izjema, ste najbrž rekli. Ja, saj.  
 
Ekonomski podatki 
 
Po začasnih podatkih je 
bil izvoz v januarju 2012 v 
primerjavi z januarjem 
2011 večji za 2,6%, uvoz 
pa večji za 6,4%, s čimer je bila pokritost uvoza z 
izvozom 91,7%. 

 
Cene uvoženih proizvodov so bile januarja 2012 za 
0,9% višje kot pred letom dni (iz evrskega območja 
so bile višje za 1,2%, iz neevrskega pa za 0,6%). 
 
Od februarja 2011 do februarja 2012 so se cene 
industrijskih proizvodov pri prodajalcih povišale za 
0,8%, na tujih trgih so se zvišale za 0,9%, na 
domačih trgih pa za 0,7%. 
 
Industrijska proizvodnja v Sloveniji je I 2012 / I 2011 
narasla za 1,2%, v predelovalnih dejavnostih je 
narasla za 1,8%, v C/24 - proizvodnja kovin se je 
znižala za 0,1%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov brez strojev in naprav je narasla za 1,1%, v 
C/26 – proizvodnja računalnikov elektronske in 
optičnih  izdelkov je narasla za 30,3%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav je narasla za 0,4%, v 
C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav je 
narasla za 9,8%, v C/29 – proizvodnja motornih 
vozil, prikolic in polprikolic je narasla za 0,4%, v C/30 
– proizvodnja drugih vozil in plovil se je znižala za 
46,5%, v C/ 33 – popravila in montaža strojev in 
naprav je narasla za 29,0%. 
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge v slovenski 
industriji zvišale za 7,0%, v predelovalnih 
dejavnostih so se povišale za 6,7%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povišale za 20,5%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav so se povišale za 2,3%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povišale za 13,5%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se zvišale za 4,3%, v C/28 – proizvodnja 
strojev in naprav so se povišale za 10%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic so 
se znižale za  
 
0,9%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so 
se znižale za 31,2%. v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav so se povišale za 34,7%. 
 
Produktivnost dela je bila v industriji 2011/2012 za 
4,8% višja.  
 
Prihodek od prodaje v slovenski industriji je bil I 
2012 / I 2011 realno nižji za 0,1%, v  predelovanih 
dejavnostih je bil enak, v C/24 – proizvodnja kovin 
je bil nižji za 3,2%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov brez strojev in naprav je bil višji za 1,1%, v 
C/26 – proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov je bil višji za 47%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav je bil višji za 2,3%, v 
C/28- proizvodnja drugih strojev in naprav je bil višji 
za 5,5%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
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prikolic in polprikolic je bil nižji za 0,2%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil je bil nižji za 74,7%, 
v C/33 – popravila in montaža strojev in naprav je 
bil višji za 34,3%. 
 
Nova naročila so se v slovenski industriji I 2012 / I 
2011 realno zmanjšala za 0,3%, v C/24 – proizvodnja 
kovin so se povečala za 19%, v C/25 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov brez strojev in naprav so se 
povečale za 3,6%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povečale za 37,5%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se zmanjšala za 9,3%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav so se zmanjšala 
za 2,3%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic so se zmanjšala za 2,3%, v 
C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so se 
zmanjšala za 46,8%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov so se pri proizvajalcih v 
januarju 2012 na januar 2011 zvišale za 6% (cene 
rastlinskih pridelkov so se znižale za 2%, živali za 
zakol in živalskih proizvodov pa povišale za 9%). 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile februarja 2012 za 
2,1% višje kot pred letom dni (iz držav zunaj 
evrskega območja so bile višje za 3,3%, iz držav 
evrskega območja pa so bile višje za 2,0%). 
 
Povprečna bruto plača za januar 2012 je v Sloveniji 
znašala 1.529,04€ in je bila za 2,2% višja kot 
januarja 2011, neto pa 993,53€ in je bila za 2,2% 
višja kot januarja 2011 
 
 Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri 
registriranih fizičnih osebah je v zadnjem četrtletju 
2011 znašala 901,11€, neto pa 631,21€ (seveda pri 
fizičnih osebah praviloma ni sindikata). 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je januarja 
2012 zvišala za 0,4% in je znašala 12,5% (primerljiva 
s februarjem 2000). 
 
Aktivnega prebivalstva je bilo 927.533 oseb, od tega 
delovno aktivnih 811.568 oseb in 115.965 
registriranih brezposelnih oseb. 
 
V letu 2011 se je povprečno število zasedenih 
delovnih mest zmanjšalo za 16.300 glede na leto 
2010, največ v gradbeništvu za 9.400, v 
predelovalnih dejavnostih skoraj za 2.700 in v 
trgovini več kot 2.200. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je ostala 
marca 2012 enaka kot februarja 2012, glede na 

marec 2011 pa je bila nižja za 1 odstotno točko, kar 
velja tudi za dolgoročno povprečje. 
 
Vrednost kazalnikov gospodarske klime je bila 
marca 2012 enaka kot februarja 2012, glede na 
marec 2011 pa nižja za 6 odstotnih točk oz. od 
dolgoletnega povprečja nižja za 11 odstotnih točk. 
Slabše je v predelovalnih dejavnostih, kjer je bila 
vrednost kazalnika nižja za 11 odstotnih točk od 
februarja 2011 in za 5 odstotnih točk od 
dolgoletnega povprečja. 
 
Po začasnih podatkih so bili stroški dela za dejansko 
opravljeno delo v Sloveniji v 4. četrtletju za 0,8 % 
višji kot v 4 četrtletju 2010 (v 4. četrtletju 2011 v 
primerjavi s 4. četrtletjem 2010 je bilo manjše 
število dni in posledično manjše število opravljenih 
delovnih ur). Glede na strukturo stroškov dela, so 
bile plače za uro dela višje za 1,3%, drugi stroški 
dela pa so bili nižji za 2,1%. 
 
Primanjkljaj države za leto 2011 je ocenjen na 2,289 
milijarde€ ali 6,4% BDP (kriterij je do 3%), ker so se 
prihodki države povečali za 1,2%, odhodki pa za 
2,0%. Konsolidiran bruto dolg države je za leto 2011 
znašal 13,737 milijarde € ali 47,6% (kriterij EU je do 
60%). Kakšen primanjkljaj in dolg država načrtuje za 
leto 2012 bo objavljeno po 5.4.2012 z napovedjo 
Ministrstva za finance. 
 
V 4. četrtletju 2011 je bila v Sloveniji glede na 4. 
četrtletje 2010 opravljenih za 4,2% manj delovnih ur 
– povprečno le 141 ur na mesec (v 3. četrtletju 2011 
pa le 122 ur povprečno na mesec). 
 
Mesečni TOM se je v aprilu 2012 znižal na 0,2%, 
letni pa se je znižal na 2,47%. 
 
Kot je že značilno je bila inflacija v marcu 2012 
visoka in sicer 1,0%, III 2012 / III 2011 je bila 2,3% 
(lani 1,9%), povprečna 12 mesečna III 2012 - II 2011 
/ III 2011 – II 2010 pa 2,0% (lani 1,9%), januar – 
marec 2012 je bila 1,0%. 
 
Evropski sklad za  
izboljšanje 
položaja žensk v 
Sloveniji 
  
Osrednji cilj 
Evropskega 
socialnega sklada 
(ESS) je doseganje večje zaposlenosti in socialne 
vključenosti, zato namenja posebno pozornost 
ranljivim skupinam prebivalstva, ki se srečujejo z 
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večjo stopnjo socialne izključenosti in neenakih 
možnosti. V program Zavoda RS za zaposlovanje je 
bilo od 2007 do januarja 2012 vključenih skupno 
37.459 žensk, ocenjena vrednost za to namenjenih 
finančnih sredstev pa je bila čez 83 mio €. Všteti so 
tudi programi spodbujanja zaposlovanja za ženske v 
znesku čez 13  mio € in samozaposlovanje v znesku 
čez 24 mio €. 
 
Aktivnosti v sindikalnih 
podružnicah SKEI     
        
- GORENJE – Velenje: 

problemska konferenca 
za stališče do morebitne 
selitve proizvodnje na 
drugo lokacijo 

- GOSTOL GOPAN d.o.o. in GOSTOL GOIN 
d.o.o.:zastoj v pogajanjih za PKP 

- TKO d.o.o. Murska Sobota: PKP in splošni akti 
podjetja 

- ALUKOMEN Holding, Komen: industrijski boj za 
izplačilo zapadlih plačil delavcem 

- vse sindikalne podružnice: vprašalnik o enakih 
možnostih plač med moškimi in ženskami 
(pazite; rok do konca maja 2012) 

- vse sindikalne podružnice: pobuda za revizijo 
ocene tveganja za varstvo in zdravje pri delu z 
izjavo varnosti v podjetju 

 
Sklepi predsedstva ZSSS do predlogov vlade RS za 
uravnoteženje javnih financ,  
 
Sprejeti so bili 29.3.2012 in so objavljeni na spletnih 
straneh SKEI Slovenije 
 
Poslana strokovna gradiva 
 
- Sindikalna lista za marec 
- Plače za januar 2012 
- SKEI lahko s svojimi 

politikami prispeva k 
izhodu iz krize  

 
Iz prakse za prakso 
 
Univ. dipl. pravnik Miha 
Šercer je v prilogi Pravne 
prakse št. 10 z dne 15.3. 2012 
ocenil, zakaj je KPD trgovine 
Slovenije nevarna za uporabo. 
V tem delu »kritizira« 
določbo, ki pravi, da se del regresa za letni dopust 
lahko izplača v nedenarni obliki (3KPD, katerih 
podpisnik je SKEI, seveda takšne določbe nima, saj 

bi bila v nasprotju z ZDR). Poudarja, da 131. člen 
Zakona o delovnih razmerjih te možnosti ne določa. 
Sklicuje se tudi na mnenje Etelke Korpič Horvat in 
komentar ZDR (Senčur, Peček, Belopavlovič, Kalčič), 
da dolžnost delodajalca izplačati regres za letni 
dopust izhaja iz besedne zveze »izplačati regres«, 
kar pomeni, da mora biti izplačan v denarju. Namen 
regresa za letni dopust je v tem, da si delavci lahko 
privoščijo dostojen dopust. Takšna razmišljanja 
potrjuje tudi sodba Višjega DSS Pdp 1425/2008 od 
5.3.2009 v kateri sodišče ugotavlja, da gre pri 
regresu za zakonsko pravico delavca, ki pomeni 
denarno odmeno delodajalca za oddih delavca v 
času dopusta. V sklepu zanimivo dodaja mnenje, da 
bi moral zakonodajalec v zakonu o kolektivnih 
pogodbah vnesti mehanizem, da minister pred 
razširitvijo veljavnosti preveri, ali so določbe KPD v 
skladu z zakonom in da v primeru ugotovljene 
neskladnosti razširitve ne dovoli (s tem bi prisilil 
stranke KPD, da uskladijo KPD z zakonom). 
 
Iz publikacije Kakovost 
življenja  
 
Ključne možnosti 
blaginje in kakovost 
življenja so: materialne 
razmere (dohodek, 
poraba in premoženje), zdravje, izobraževanje, 
osebne aktivnosti in delo, upravljanje, družbene 
vezi, okolje in varnost (osebna, ekonomska), vse bolj 
pa tudi občutje za ljudi za njihovo dojemanje sveta, 
okolice in družabnega razvoja. Torej gre za širšo 
»dimenzijo« od merjenja po razvitosti indeksa 
človekovega razvoja na podlagi BDP, zdravja in 
izobrazbe (kriteriji OZN). Tako je npr. Ginijev 
količnik kaže, kako je dohodek porazdeljen med 
prebivalce (vrednost 0% je popolna enakost, 
vrednost 100% pa je popolna neenakost, za leto 
2010 je bil v Sloveniji 23,8%). 
 
Iz Ur. l RS   
 
- 16/2012 OD 2.3.2012: Sklep 

o določitvi za iskalce 
zaposlitve zaradi odziva na 
napotnico (od 1.2.2012 dalje 
znaša kilometrina 0,13€ za 
vsak kilometer) 

- 20/2012 od 16.3.2012: Pravilnik o izvajanju 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
 

Kaj je GRECO 
 
GRECO je Skupina držav proti 
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korupciji (Groups of States against Corruption), ki 
preko ocenjevanja držav članic na področju 
preprečevanja korupcije dvigajo standarde za 
preprečevanje in odkrivanje korupcije v državah 
članicah. Tako Svet Evrope šteje korupcijo za 
grožnjo temeljnim vrednotam, kot so vladavina 
prava, varstvo človekovih pravic in demokracija. 
 
Mednarodno 
 
Na mednarodnem področju 
naj omenim tradicionalno 
vsakoletno srečanje 
predsednice in predsednikov 
sindikatov kovinarjev 
memorandumske skupine, ki je 
bila tokrat v Münchnu. Že 13 leto se srečamo 
enkrat, vsakokrat si izmenjamo aktualne politične in 
ekonomske informacije, ter sprejmemo posebno 
resolucijo. Letošnja je bila namenjena je bila 
namenjena industrijski politiki in nasprotovanju 
varčevalni ukrepom, ki jih širom Evrope sprejemajo 
vse vlade. Več o srečanju na spletni strani.  
Dogovorili smo se tudi o organizaciji posebne 
avtomobilske konference v zvezi z razvojem / 
proizvodnjo avtomobila na električni pogon. 
 
Še en pomemben proces se odvija na ravni 
Evropskih sindikatov. V mesecu maju bo najprej 
kongres Evropske zveze kovinarjev, v katero se bodo 
združili kovinarji, tekstilci in kemija.  To isto dejanje 
se bo dogodilo v kratkem tudi na svetovni ravni. Le 
v naši mali domovini bomo še malo pomencali… Ali 
pa niti tako malo. 
 
V Španiji so sindikati organizirali množične 
demonstracije proti spremembam urejanja delovnih 
razmerij. 
 
Ker se v češkem podjetju ŠKODA AVTO tudi po 13. 
pogajalskem sestanku niso mogli dogovoriti za 
povišanje plač in sistem stimulacij, so ustanovili 
stavkovni odbor, ki je začel z informiranjem 
delavcev o izidih oz. zastojih v pogajanjih. 
 
  


