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Info 
št. 8  / 2016, od 5.9.2016 .2016  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 

 
Še vedno je poletje, a 
življenje se ni ustavilo 
na zabasanih cestah in 
počitnikovanju. Kljub 
poletju je vlada 
posredovala v obravnavo dva zakonska predloga. En 
se nanaša na ponovno uvedbo vajeništva, ker je 
dobro. Manj dobra je njegova vsebina. Ker so javne 
razprave namenjene ravno temu, pričakujemo, da 
bodo opozorila sindikatov slišana in da vajeništvo ne 
bo postalo le nova oblika prekarnega dela pod 
pretvezo usposabljanja šolajočih. Druga je 
sprememba zakona o delovnih razmerjih, kjer se 
predlaga uvedba novega odpovednega razloga: 
odpoved brez razloga. Doživela je veliko 
nasprotovanje sindikatov, češ, da bi bilo tako 
mogoče odpuščati zaposlene kar tako, zato ker so 
moteči, na lepe oči. Verjetno bo tudi ta predlog 
skozi javno razpravo umaknjen, zlasti zaradi 
splošnega stanja duha v državi in možnih zlorab, ki 
jih vidimo na vsakem koraku. Še bolj pomembno pa 
bi bilo, da bi ne le spreminjali zakonodajo, pač pa jo 
naredili razumljivo in uporabno. V sedanji situaciji 
namreč veljata dva povsem različna pogleda. 
Zaposleni menijo, da lahko »knjižico« dobijo čez 
noč, delodajalci pa, da delavca ni mogoče odpustiti. 
Nenavadno različna pogleda, ki pa imata skupno 
izhodišče: nepreglednost določil in postopkov, ki jih 
predpisuje zakonodaja. O tem, da imamo 
odpuščanje brez razloga v praksi že uveljavljeno, pa 
na tem mestu ni treba posebej. 
 
Avgust so zaznamovali tudi lastniški premiki v kar 
nekaj naših večjih podjetjih: Cimos, Kovinoplastika 
Lož, napovedi za Gorenje, Unior pa še kje, kažejo, da 
prihaja nov val privatizacije. Glede na napovedano 
nova privatizacija ni več prelaganje iz levega v desni 
žep, temveč morda priložnost za prave lastnike. 
Vedno seveda obstaja možnost, da se v ozadju 
skrivajo nečedni nameni, a temu tveganju se nikjer 
ne moremo izogniti. Vsekakor želim podjetjem z 
novimi lastniki boljšo prihodnost, našim članom pa 
varno in dobro zaposlitev. Morda tudi v podjetju 
Odelo, ki je odprlo nov obrat v Prekmurju in 
zasadilo temeljni kamen za povečanje tovarne v 

Preboldu. Redko SKEI dobi vabilo za takšne prijetne 
dogodke, tokrat se je uprava podjetja spomnila tudi 
na sindikat in z veseljem smo se udeležili dogodka. 
Lastnik Odela ni iz Slovenije, morda pa je razlog v 
tem? 
 
Ker je poletje čas za nekaj več druženja, smo poleg 
uradnih sestankov in dveh konstitutivnih sej 
(nadzorni odbor in statutarna komisija) čas izkoristili 
tudi za športne aktivnosti. Izveden je bil VII. 
tradicionalni pohod na Triglav, ki se ga je udeležilo 
17 članov, 4 pa so ga opravili z druge strani, prvo 
soboto v septembru pa organiziramo tekmovanje v 
ribolovu. Več na www.skei.si 
 

 
Ekonomski podatki 
 
I-V 2016 / I-V 2015 je 
industrijska proizvodnja v 
Sloveniji narasla za 6,2%, v 
predelovalnih dejavnostih 
je narasla za 7,6%, v C/24 – 
proizvodnja kovin je narasla za 0,9%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav je porasla za 20,4%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov je 
poraslo za 60,9%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav je porasla za 9,8%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav je poraslo za 0,9%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil prikolic in polprikolic 
zmanjšala za 4,2%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil se je povečala za 2,6% in v C/33 – popravila 
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in montaža strojev in naprav se je povečala za 
20,1%. 
 
V prej navedenem obdobju je prodaja v slovenski 
industriji realno zrasla za 4,9%, v predelovalnih 
dejavnostih je zrasla za 5,0%, v C/24 – proizvodnja 
kovin je zrasla za 3,1%, v C/25 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov brez strojev in naprav je zrasla za 
20,9%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov je zraslo za 40,0%, 
v C/27 – proizvodnja električnih naprav je zrasla za 
9,7%. v C/28 – proizvodnja strojev in naprav je 
zrasla 0,6%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic se je zmanjšala za 3,8%, v C/30 
– proizvodnja drugih vozil in plovil se je povečala za 
8,6%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povečala za 19,5%. 
 
V prej navedenem obdobju so se v slovenski 
industriji zaloge proizvodov povečale za 5,9%, v 
predelovalnih dejavnostih so se povečale za 5,4%, v 
C/24 - proizvodnja kovin so se povečale za 6,1%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se povečale za 7,2%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
zmanjšale za 4,5%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se povečale za 4,6%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav so se povečale za 6,5%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se povečale za 1,7%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil so se povečale za 8,2%, v 
C/33 – popravila in montaža strojev in naprav so se 
povečale za 15,3%. 
 
V obdobju I – V 2016 / I – V 2015 je bil slovenski 
izvoz višji za 4,9%, uvoz pa je bil višji za 1,5%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri predelovalcih so bile v 
maju 2016 povprečno za 6,3% nižje kot v maju 
2015: od tega so bile cene nižje v povprečju za 3,0%, 
cene živali in živalskih proizvodov pa so bile v 
povprečju nižje za 7,6%. 
 
Stopnja tveganja revščine je bila v Sloveniji leta 
2015 nekoliko nižja (14,3%), stopnja tveganja 
socialne izključenosti pa je bila 19,2%, povprečni 
letni (neto) razpoložljiv dohodek na gospodinjstvo 
pa je znašal 21.778€ in je bil za 492€ višji kot v letu 
2014 (povprečni letni dohodek na posameznega 
člana družine je znašal 8.746€ in je bil višji za 227)€. 
 
Popravljeni podatki: primanjkljaj sektorja države je 
bil v 1. četrtletju 2016 ocenjen na 313 mio € ali 3,4% 
BDP, konsolidiran bruto dolg države pa 32.505 mio€ 
ali 83,6% BDP. 

 
Povprečna mesečna bruto plača za maj 2016 je 
znašala 1.561,26€ in je bila nominalno za 1,8% višja 
kot pred letom dni, povprečna mesečna neto plača 
pa je znašala 1.016,96€ in je bila nominalno za 1,6% 
višja kot pred letom dni. V zasebnem sektorju je 
bruto povprečna plača znašala 1.426,10€ in je bila 
nominalno za 2,1% višja kot pred letom dni, neto pa 
933,07€ in je bila nominalno za 1,8% višja kot pred 
letom dni. 
 
Cene industrijskih proizvodov so bile v januarju 
2016 za 2,0% nižje kot pred letom dni (prodaja na 
tujem trgu je bila nižja za 2,2%, cene proizvodov od 
prodaje na domačem trgu pa so bile v povprečju 
nižje za 1,8%). 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov se je v juliju 2016 na 
mesečni ravni zvišal za 3 odstotne točke, na letni 
ravni pa za 1 odstotno točko, od povprečja 
prejšnjega leta pa je bil za 2 odstotni točki. 
 
Gospodarska klima je bila julija 2016 na mesečni 
ravni višja za 1 odstotno točko, na letni ravni pa je 
bila višja za 1,7 odstotne točke in za 8,3 odstotne 
točke višja od dolgoletnega povprečja. 
 
V juliju 2016 je bila -0,9% deflacija, VII 2016 / VII 
2015 je bila 0,2% inflacija, I – VII 2015 je bila – 0,4% 
deflacija, VII 2016 – VIII 2015 / VII 2015 – VIII 2014 
je bila -0,4% deflacija. 
 
TOM tudi v avgustu 2016 ostaja 0,0% in takšen tudi 
letni TOM. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v juniju 2016 / 
junij 2015 za 1,7% nižje (cene proizvodov iz držav 
zunaj evrskega območja so se znižale za 2,1%, iz 
držav evrskega območja pa so se znižale za 1,4%). 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

 Akcijski plan IndustriAll 
2016 – 2020 

 Kolektivna pogajanja o 
plačah v državah EU in 
izvedbena politika 

 Sindikalna lista za julij 2016  

 Informacija o plačah za maj 2016 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic 
 

 Kolektor group: več pisnih 
dogovorov 

 Dinos d.d.: sklepanje PKP 
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 Kolektor ATP d.o.o.: sklepanje PKP 

 Lindap IMP Klima, Godovič: sklepanje nove PKP 

 Cimos d.d.: pogajanja za delovanje sindikata 

 Arcont IP d.o.o. Gornja Radgona: spremembe 
plačnega dela PKP 

 Impol PCP d.o.o.: sprememba akta o sistemizaciji 
DM 

 
Iz Uradnega lista RS   
 

 Ur.l. RS št.: 52/2016 z dne 
29.7.2016:  Zakon o dopolnitvah 
Zakona o delovnih razmerjih 
(ZDR – 1A) 

 
Mednarodno 
         
Udeležili smo se tradicionalnega 
letnega mednarodnega seminarja 
v Inzllu Nemčija, ki je imel 
naslednje teme: 

 Ocena Britanskega referenduma 

 Refleksija na akcijski program IndustriAll 2016 – 
2020 (kaj lahko storimo sindikati v Dunajski 
meomorandumski skupini) 

 Pridobivanje novih članov  

 Aktualen razvoj v avtomobilski industriji 

 Prihodnost evropske industrije 

 Digitalizacija delovnega mesta / industrija 4.0 

 Napoteni / potujoči delavci 

 Statistične osnove za Dunajsko memorandumsko 
skupino 

 Delovni čas 
 
Nekaj utrinkov iz 7. pohoda članov SKEI na Triglav 
 

 
 
 
 

 
Ribiško tekmovanje SKEI Slovenije 
 
V soboto 3.9.2016 je Komisija za šport SKEI 
Slovenije organizirala 9. državno prvenstvo SKEI 
Slovenije – memorial Franca Trbuca v lovu rib s 
plovcem. Tekmovanje je bilo izvedeno v organizaciji 
ReO SKEI Pomurje na ribniku v Gradišču. 
Tekmovanja se je udeležilo 55 članov SKEI iz osmih 
regij SKEI, iz celotne Slovenije. Ulov je bil soliden, saj 
je skupna teža vseh ulovljenih rib znašala čez sto 
kilogramov. Prvi je bil Franc Šantl iz ReO SKEI 
Pomurja, ki je ulovil skupaj 10.250 g, drugi je bil 
Valter Rusjan iz ReO SKEI Posočja, ki je ulovil skupaj 
9.850 g rib in tretji je bil Matija Grivec iz ReO SKEI 
Velenja, ki je skupaj ulovil 9.450 g rib. V končni 
razvrstitvi po ReO SKEI pa je bila prva ReO SKEI 
Velenje, drugo mesto je pripadalo ReO SKEI Posočju, 
tretje mesto pa so si priborili ribiči člani SKEI 
Slovenije iz ReO SKEI Celje. Podrobne rezultate si 
lahko ogledate na naši spletni strani www.skei.si v 
zavihku »Ugodnosti članov SKEI«.        
 
 
 

http://www.skei.si/
http://skei.si/ugodnosti_clanov_skei/sportne_dejavnosti/

