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Info 
št. 12  / 2012, od 4.12. 2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Leto je minilo, kot bi ga 
upihnil. Začenjajo se 
bilance, poročila, 
programi, obljube... Za 
zaključek nam je 
postreglo z občutkom, da vendarle nismo le hlapci, 
da se vsaj v množici znamo postaviti zase. Ne kaže 
še, da poznamo rešitve, a postavljajo se prava 
vprašanja. Mi v SKEI smo se istih vprašanj lotili že 
nekaj nazaj, prav konkretno neprijetno skušamo 
priti do odgovora, ali so naši člani pripravljeni kaj 
storiti zase, tudi tako, da pomagajo v akcijah, ki jih 
bomo izvedli v pogajanjih za kolektivne pogodbe. 
26. oktobra smo imeli prvi sestanek s člani v Iskri 
Kondenzatorji, danes, ko to pišem, bo 36 
(šestintrideseti). Tako, skozi prste, smo kakšnih pet 
tisoč svojih članov nagovorili neposredno, dobili 
njihovo mnenje, jim predstavili vsebino. Nekje je 
treba najprej prepričati sindikaliste (?), drugje so 
zelo slabe volje direktorji, tudi članstvo nam zna 
povedati marsikaj. Bridkega in pozitivnega. 
Predvsem pa so lačni. Lačni vsega, tudi pogovorov... 
 

Naj v enem stavku ponovim vodilno misel:  
Postavite se z nami zase, sicer boste v kratkem ob 
vse! In pri tem boste s svojo pasivnostjo pomagali. 
Kolektivne pogodbe so bogastvo, ki jih lahko z 
zamahom svinčnika in mlahavostjo izgubimo. 
Prepozno se bo spraševati potem, kaj se nam je 
zgodilo in kdo je kriv. VSI. ČISTO VSI.  
 

Dogodki zadnjih dni kažejo, da razmišljamo prav. 
Začnimo pred svojim pragom, pometimo, kogar je 
treba in postavim nove temelje. Poštene, za 
začetek. 
 
Novoletni nagovori še pridejo, temeljite ocene med 
nami tudi, do takrat pa bomo nadaljevali z začetim. 
V tem mesecu nas čaka kongres naše krovne 
organizacije ZSSS, na katerem tokrat ne bo statuta, 
saj je ta točka prenesena na spomladanski del 
kongresa. Kongres je volilno-programski, nobene 
novosti ni na vidiku. Tudi SKEI bo leto počasi 
zaključil, s sejami, seveda. Zadnja seja Republiškega 
odbora bo 13. decembra, teža te seje pa je na 
kolektivnih pogodbah in kako naprej v pogajanjih.  
 
Pa marsikje bomo še sodelovali, vrsto lepih besed si 
bomo izrekli, kot kaže pa bomo morda priča še 
čemu. Nepredvidljivo je še, a brsti so pognali. 
 
Včasih se vprašam, ali kdo prebere, kar napišemo? 
Ali kdo razmisli, kaj o tem misli sam? Razen, kadar 
ima kocko v roki. Me zanima, koliko se vas bo 
odzvalo. Ne s kocko, s kakšno mislijo. 
 
Ekonomski podatki  
 
V obdobju I – IX 2012 / I – 
IX 2011 je bila v Sloveniji 
industrijska proizvodnja 
višja za 0,4%, v 
predelovalnih dejavnostih 
je bila nižja za 0,8%, v C/24 – proizvodnja kovin je 
bila višja za 1,7%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov razen strojev in naprav je bila nižja za 2,3%, 
v C/26 – proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov je bila višja za 4,6%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav je bila nižja za 2,1%, 
v C/28 – proizvodnja  drugih strojev in naprav je bila 
višja za 6,4%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic je bila nižja za 8,2%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil je bila je bila nižja 
za 23,9%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav je bila višja za 8,5%. 
 
V prej navedenem obdobju so bile v slovenski 
industriji zaloge višje za 5,6% (enako v predelovalnih 
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dejavnostih), v C/24 – proizvodnja kovin so bile višje 
za 12,7%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov 
brez strojev in naprav so bile nižje za 4,2%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov. elektronskih in optičnih 
izdelkov so bile nižje za 2,9%, v C/27 – proizvodnja 
električnih naprav so bile nižje za 2,0%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav so bile višje za 
12,7%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic 
in polprikolic so bile višje za 8,7%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil so bile nižje za 
24,1%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav so bile višje za 59,3%. 
 
Po začasnih podatkih je bil v obdobju I – IX 2012 / I 
– IX 2011 izvoz večji za 0,3%, uvoz pa manjši za 
1,6%, pokritost uvoza z izvozom je bila 95,0%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v 
septembru 2012 povprečno za 9,8% višje kot v 
septembru 2011. Od tega so bile cene rastlinskih 
pridelkov v povprečju večje za 18,6%, cene živali in 
živalskih proizvodov pa so bile povprečno višje za 
3,6%. 
 
V obdobju I – IX 2012 / I – IX 2011 se je prihodek od 
prodaje v slovenski industriji realno zmanjšal za 
1,2%, v predelovalnih dejavnostih se je zmanjšal za 
1,0%, v C/24 – proizvodnja kovin se je povečal za 
2,0%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez 
strojev in naprav se je zmanjšal za 1,9%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov se je povečal za 7,8%, v C/27 – proizvodnja 
električnih naprav se je zmanjšal za 1,4%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav se je povečal za 
5,8%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic 
in polprikolic se je povečal za 5,8%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšal za 
6,4%, v C/33 - popravila in montaža strojev in 
naprav se je povečal za 8,6%. 
 
V prej navedenem obdobju so se naročila v 
slovenski industriji realno zmanjšala za 1,4%, v C/24 
– proizvodnja kovin so se povečala za 6,5%, v C/25 – 
proizvodna kovinskih izdelkov brez strojev in naprav 
so o se zmanjšala za 2,6%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povečala za 7,2%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se zmanjšala za 6,1%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav so se zmanjšala 
za 1,1%. v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic so se zmanjšala za 6,2%, v 
C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so se 
zmanjšala za 12,2%. 
 

Cene industrijskih proizvodov so bile oktobra 2012 
za 0,8% višje kot pred letom dni (na domačem trgu 
so se cene povečale za 1,2%, na tujih trgih pa so se 
povečale za 0,4%). 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile oktobra 2012 za 
2,9% višje kot pred letom dni (iz zunaj evrskega 
območja so bile višje za 4,9%, iz evrskega območja 
pa so bile višje za 1,5%). 
 
Bruto domači proizvod se je v tretjem četrtletju 
2012 v primerjavi s 3. četrtletjem zmanjšal za 3,3%. 
Glede na vpliv sezone (število delovnih dni) je bil v  
3. četrtletju letos za 0,6% manjši kot v 2. četrtletju 
letos. V obdobju I – IX 2012 / I – IX 2011 se je BDP 
zmanjšal za 2,2%. Dodana vrednost se zmanjšuje v 
vseh skupinah dejavnosti slovenskega gospodarstva 
(skupaj za 3,1%, v predelovalnih dejavnostih pa se je 
zmanjšala za 0,6%). 
 
V novembru je bila deflacija - 0,1%, letna XI 2012/XI 
2011 je bila 2,3%, I - XI 2012 / I – XI 2011 je bila 
2,6%, povprečna letna XI 2012 – XII 2011 / XI 2011 – 
XII 2010 pa je bila 2,5%, I - XI 2012 je bila 0,3%. 
 
TOM v decembru 2012 ostaja 0,2%, letni TOM pa se 
je znižal na 2,39%. 
 
Povprečna mesečna neto plača je septembra 2012 
znašala 972,73€ in je bila nominalno za 0,6% nižja 
oz. realno nižja za 3,8% na september 2011, bruto ja 
znašala 1.489€ in je bila nominalno nižja za 1,2% oz. 
realno nižja za 4,4% na september 2011. V 
zasebnem sektorju je povprečna bruto plača znašala 
1.354,74€ in je bila za 1,1% nominalno nižja na 
september 2011. 
 
V 3. četrtletju 2012 je bilo na voljo povprečno 6.200 
prostih delovnih mest, stopnja prostih delovnih 
mest je znašalo 0,9%, število zasedenih delovnih 
mest pa se je zmanjšalo za skoraj 6000. 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil novembra 2012 
za 12 odstotnih točk nižji kot pred letom dni in za 13 
odstotnih točk nižji od povprečja prejšnjega leta. 
 
V Sloveniji je danes študent vsak drugi prebivalec 
star od 19 do 24 let, vendar pa je bilo oktobra letos 
med brezposelnimi kar 16.086 diplomantov (na leto 
2008 povečanje za 155%). 
 
V septembru 2012 se je stopnja registrirane 
brezposelnosti znižala za 0,1 odstotne točke na 
11,5%. Aktivnega prebivalstva je bilo 913.758, 
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delovno aktivnih 808.317 in registriranih 
brezposelnih 105.441. 
 
V letu 2011 je bilo v Sloveniji 169.360 podjetij, ki so 
zaposlovali 822.368 oseb (manj kot 5 oseb 
povprečno).  
 
V novembru 2012 je bila vrednost kazalnika 
gospodarske klime za 12 odstotnih točk nižja kot 
pred letom dni in za 21 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja, v predelovalnih 
dejavnostih pa je bila za 7 odstotnih točk nižja kot 
pred letom dni oz. za 11 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja. 
 
Aktivnost sindikalnih podružnic     
 

 ELRAD International 
d.o.o.:sprememba akta o 
sistemizaciji 

 CIMOS Koper: Metodologija za 
vrednotenje in oceno manj 
ugodnih vplivov in posebnih 
nevarnosti delovnega okolja na delovnem mestu 

 GOSTOL GOPAN in GOSTOL GOIN d.d.,Nova 
Gorica: pogodba o pogojih za delovanje sindikata 

 KOLEKTOR LIV Predelava plastike d.o.o.Postojna: 
delitev družbe (prenosnik in  ustanovitev nove 
družbe KOLEKTOR ATP d.o.o., Postojna 
(prevzemnik) 

 METALNA SRM d.o.o., Maribor: Pravilnik o 
prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in 
drugih substanc in Pravilnik o preprečevanju 
nasilja, trpinčenja, nadlegovanja, psihosocialnega 
tveganja (ustrahovanja in trpinčenja) na delovnem 
mestu 

 TOMOS d.o.o., Koper: sprememba delodajalca ob 
likvidaciji  

 ARCONT d.d. G. Radgona: pogajanja o povišanju 
plač 

 KREBE – TIPPO d.o.o., Maribor: vprašanje 
zmanjšanja plač 

 OPOZORILO: Izteka se rok za revizijo ocene 
tveganja za varnost in zdravje pri delu z izjavo o 
varnosti v podjetju (na pisno pobudo sindikalne 
podružnice SKEI – potrebno je poslati poročilo o 
izvedeni aktivnosti) 

 
Iz Ur.l. RS   
 

 št. 88/12 od 23.11.2012: 
Navodilo za opravljanje 
kratkotrajnega dela 
 

 št. 89/12 od 26.11.2012: 
Pravila za delovanje ekonomsko – socialnega 
odbora na področju energetike 
 

Strokovna gradiva  
 

 Strategija SKEI za 
pridobivanje novih članov  

 Pomen organiziranega 
letnega pogovora med 
vodjo in delavcem 

 Krepitev samozavesti sindikalnih zaupnikov in 
izvajanje naloge komuniciranja s člani SKEI v 
sindikalnih podružnicah 

 Preobremenjenost na delu je konflikt med 
delodajalcem in delavci 

 Plače za september 2012 

 Sindikalna lista za november 2012 
  

Rekli so 
 
Barbara Kresal, dr. pravnih 
znanosti, izredna profesorica 
na Fakulteti za socialno delo in 
Ekonomski fakulteti Univerze v 
Ljubljani: »Kar nekaj raziskav 
nasprotuje stališčem, da naj bi 
strožja delovna zakonodaja, 
ugodnejša ureditev nadomestil za brezposelnost, 
določitev minimalne plače in obstoj močnih 
sindikatov (kar posledično pripelje do ugodnejših 
delovnih pogojev in višjih delovnopravnih 
standardov), povzročilo »rigidnejši« trg dela, manj 
možnosti za ustvarjanje delovnih mest, manjša 
zaposlenost in večjo brezposelnost (zaradi česar naj 
bi ZDA imele tradicionalno nižjo brezposelnost kot 
Evropa). Zadnja kriza je npr. pokazala, da je ZDA 
samo od konca leta 2007, ko je bila brezposelnost 
še 4,8%, le v dveh letih zrasla na 10% in se je ustalila 
okrog 9% (torej višje kot v mnogih evropskih 
državah, kjer imajo močnejša, bolj razvita 
delovnopravna varstva), prav tako pa je vedno več 
tudi dolgotrajne brezposelnosti. Tudi raziskava MOD 
o EPL (employment protection legalisation) je 
pokazala, da na makroekonomski strani delovno – 
zaščitna zakonodaja deluje kot »stabilizator«, 
izpostavlja se pozitivna vloga razvite delovne 
zakonodaje pri omejevanju negativnih posledic krize 
(iz revije Delavci in delodajalci 2 – 3 / 2012) 
 
Mednarodno  
 
Za jeklarstvo in rudarstvo je 
avstrijski sindikat PRO – GE 
30.10.2012 po 100 urah 
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maratonskih pogajanj (ko so delodajalci za ta sektor 
zahtevali ločena pogajanja) po zahtevi za 5% 
povišanja plač dosegel dogovor, da se plače 
povišajo s 1.11.2012 za 3,1% z opcijo za pogajanja 
za dodatno povišanje za 0,2% na podjetniškem 
nivoju. Kot smo že poročali, so se za ostali kovinski 
sektor najnižje plače povišale za 3,4% oz. efektivne 
plače za 3,3%. 
 
V Zagrebu smo v okviru organizacije FES in SMH – IS 
sodelovali na konferenci na temo trgi dela v EU. 
      

 


