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Info                                                     
št. 5  / 2012, od 16.5.2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

Doma 
 
April je muhast 
mesec, a v naravi je 
to lepo porazdeljeno. 
Pri ljudeh na žalost 
ne. V tem mesecu 
smo bili priča vladnemu stampedu, katerega 
posledice bomo odkrivali še celo naslednje leto. 
Sprejet je bil tako imenovani mega zakon, ki v sebi 
skriva kopico neznank. Nekaj jih je bilo mogoče 
predvideti v naprej, nekaj jih bomo odkrival sproti. 
 Upam pa si trditi, da nihče ne bo ugotovil, da nam 
bo zaradi njega kaj bolje. Pogajanja so bila 
intenzivna, prinesla so nekaj sprememb in omilitev, 
a zaradi kopice materije seveda ni bilo mogoče 
predvideti prav vsega. Lahko ste videli, da je tik pred 
zdajci skoraj uspela mini pokojninska reforma, le 
skrajni pozornosti sindikatov gre zahvaliti, da se to 
ni zgodilo. Še enkrat smo pokazali, da smo edina 
organizirana oblika civilne družbe, ki ima to moč, da 
kaj spremeni. 
 
Seveda je bil tudi SKEI aktiven v tem procesu, preko 
ZSSS smo uveljavljali svoja stališča in predloge, pa 
tudi v Državnem svetu smo poskušali z razpravami 
in mnenji vplivati na boljšo zakonodajo. Imeli pa 
smo tudi veliko svojih dejavnosti. Začeli smo prejšnji 
mesec, nadaljevali smo tudi v tem, s posveti na 
Regijskih organizacijah namreč. Tri pomembne 
teme, ki jih obravnavamo (včlanjevanje novih 
članov, enake možnosti, mobing in agencijski 

delavci) so na eni strani koristna informacija 
udeležencem, po drugi strani pa so povratne 
informacije izjemno pomembne za delovanje SKEI. 
SKEI bo na podlagi ugotovitev pripravil nadaljnji 
akcijski program. Posveti so bili ta mesec za Regije 
Štajerske in Pomurja, Velenja in Ptuja, žal je edina 
do sedaj odpadla Ljubljanska regija. Do konca 
meseca bomo s posveti zaključili.  
 
Kar nekaj časa se že ukvarjamo z našo enotno 
podobo. Prav je, da smo na SKEI ponosni na svoje 
znake in simbole. V 
okviru prenove se 
ukvarjamo tudi z novim 
izgredom zastave. 
Morda bo taka? 
Odločitev o tem nas še 
čaka. Med razvoj 
organizacije spada tudi 
izobraževanje. Prvi 
bomo, ki bomo 
sistematično usposobili 
svoje sekretarje in 
zaupnike, lotevamo se 
velikega projekta, 
imenovanega e-
izobraževanje. Kaj več o 
njem enkrat prav v 
posebni številki, saj bi moral biti zanimiv za vse, ne 
le za profesionalni kader. 
 
V okviru rednega dela smo izvedli spomladansko  

http://www.skei.si/
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sejo Republiškega odbora, sprejeta so bila poročila 
od delu in finančna poročila, pa programi dela in 
finančni plani, obravnavali smo tudi mega zakon in 
pogajanja, pa opravili kadrovske zadeve. Skratka kar 
precej dela smo opravili. Kot običajno, so se sestale 
tudi nekatere komisije, vsaka po svoje prispeva k 
boljšemu delovanju organizacije.  
 
Pri dejavnostih »izven hiše« naj omenim konferenco 

fundacije Otto  Brenner, kjer smo z referatov 
prispevali k debati o položaju v državah Jugo 
Vzhodne Evrope (več glej objavo na www.skei.si), 
delo na projektu C4C, pomoč pri izobraževanju 
Srbskih kovinarjev, pa tudi to, da od danes ne 
obstaja več Evropska zveza kovinarjev, pač pa nova, 
še večja zveza, v katero so se poleg kovinarjev 
združili še tekstilci in kemija. Prav danes popoldan 
bo v Bruslju rojstvo te nove zveze.  
 
Ja in bil je 1. maj. Kaj vse je bilo povedano in kje 
vse.... Pod geslom, naj živi 2. maj. Za enkrat je ostal 
tudi 2. maj še praznik. Torej, drugo leto spet: Živel 1. 
maj. Lahko vzamete z rahlim pridihom cinizma. Če 
hočete. 

 
 
Tudi športni smo bili. Prvič smo na predlog športne 
komisije izvedli prvenstvo v kegljanju, lovoriko so 
ekipno odnesli kegljači ReO Štajerske, tekmovanje 
pa je z izdatno asistenco našega Eda Terziča 
potekalo brezhibno. Udeleženci so bili zadovoljni, 
več o rezultatih in slike pa seveda na www.skei.si 

 

 
Ekonomski podatki  
 
Povečana stopnja 
brezposelnosti po 
metodi Mednarodne 
organizacije dela se v 
Sloveniji povečuje: 
leta 2008 je bila samo 4,4%, v letu 2009 je bila 5,9%, 
v letu 2010 je bila 7,3% in v letu 2011 je bila 
povprečna 8,2% (enaka za moške in ženske). 
 
Industrijska proizvodnja se je v Sloveniji I – II 2012 / 
I – II 2011 povečala za 3,1%, v predelovalnih 
dejavnostih za 2,4%, v C/24 – proizvodnja kovin se 
je povečala za 6,8%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov, razen strojev in naprav se je znižala za 
3,6%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov se je povečala za 
24,4%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav se je 
znižala za 1,3%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev 
in naprav se je povečala za 12,1%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic se 
je znižala za 10,9%, v C/30 proizvodnja drugih vozil 
in plovil se je znižala za 32,7%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav se je povečala za 34,5%. 
 
Zaloge proizvodov v slovenski industriji so se I – II 
2012 / I – II 2011 povišale za 8,5%, v predelovalnih 
dejavnostih so se zaloge povečale za 8,4%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povečale za 21,2%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav so se povečale za 1,1%, v C/26 – proizvodnja  
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povečale za 19,9%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se povečale za 2,8%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav so se povečale za 2,8%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se povečale za 1,3%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil so se znižale za 
25,3%, v C/33 popravila in montaža strojev in 
naprav so se povišale za 61,1%. 

http://www.skei.si/
http://www.skei.si/
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V marcu 2012 je bila rast cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na mesečni ravni 0,4%, 
na letni ravni pa 0,7%. Na letni ravni so se cene 
industrijskih proizvodov, prodanih na tujih trgih, 
povišale za 0,8% (na tujih trgih izven evroobmočja 
so se te cene povišale za 3,4%, na tujih trgih 
evrskega območja pa za 0,2%), na domačem trgu pa 
so se povišale za 0,6%. 
 
Prihodek od prodaje v slovenski industriji se je v 
obdobju I -  II 2012 / I - II 2011 zvišal za 0,1% (enako 
v predelovalnih dejavnostih), v C/24 – proizvodnja 
kovin se je povečal za 4,2%, v C/25 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov razen strojev in naprav se je 
znižal za 2,5%, v C/ 26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov se je povečal za 
28,3%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav se je 
povečal za 28%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev 
in naprav se je povečal za 9,9%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic se 
je znižal za 11,2%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil se je znižal za 50,7%, v C/33 – proizvodnja 
popravila in montaža strojev se je povečal za 31,9%. 
 
V prej navedenem obdobju so se nova naročila 
realno zmanjšala za 1,8%, v C/24 – proizvodnja 
kovin so se povečala za 12,1%, v C/25 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov razen strojev in naprav so se 
znižala za 1,7%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov so se povišala za 
33,3%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav so se 
znižala za 11,3%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev 
in naprav so se povečala za 1,1%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic so 
se znižala za 6,1%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil so se znižala za 14,2%. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v Sloveniji v 
marcu 2012 za 2,8% višje kot pred letom dni (iz 
zunaj evrskega območja so bile višje za 3,2%, iz 
evrskega območja so bile višje za 2,5%). 
 
Po začasnih podatkih je bil slovenski izvoz v obdobju 
od januarja do februarja 2012 v primerjavi z enakim 
obdobjem 2011 večji za 2,9%, uvoz pa je bil večji za 
4,5%, s tem je bila pokritost uvoza z izvozom 91,9%. 
 
Cene kmetijskih izdelkov v Sloveniji so se februarja 
2012 povečale na februar 2011 za 4%, od tega so 
bile cene živali in živalskih izdelkov višje za 9%, cene 
rastlinskih izdelkov pa so bile nižje za 10%. 
 
 
 

 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila aprila 
2012 (- 16 odstotnih točk) za 4 odstotne točke nižja 
kot marca 2012 (- 12 odstotnih točk), glede na april 
2011 pa je bila nižja za 12 odstotnih točk, od 
dolgoročnega povprečja pa je bila nižja kar za 15 
odstotnih točk. V predelovalnih dejavnostih je bila 
za 15 odstotnih točk nižja kot aprila 2011 in za 6 
odstotnih točk nižja od dolgoročnega povprečja. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
aprila 2012 za 13 odstotnih točk nižja kot marca 
2012, glede na april 2011 je bila nižja za 12 
odstotnih točk, od dolgoročnega povprečja pa nižja 
za 14 odstotnih točk, kar je najnižja reven po aprilu 
2009.  
 
Povprečna mesečna bruto plača za februar 2012 je v 
Sloveniji znašala 1523,11€ in je bila v primerjavi s 
februarjem 2011 višja za 2,0% (realno nižja za 0,9%) 
neto pa 988,47 in je bila višja za 1,9% na februar 
2011 (realno nižja za 1,1%). 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je 
februarja 2012 znižala za 0,1 odstotne točke, na 
12,4%. Število aktivnega prebivalstva je bilo 927.054 
oseb, delovno aktivnih 812.018 oseb in 115.036 
registriranih brezposelnih oseb. 
 
Ministrstvo za finance je sporočilo, da bo 
primanjkljaj v sektorju države za leto 2012 znašal 
1,265 milijarde € ali 3,5% BDP, dolg pa 18,500 
milijard € ali 51,9% BDP. 
 
Po dopolnjenih podatkih je država iz proračunskih 
sredstev za razvojnoraziskovalno dejavnost v letu 
2010 namenila 217,9 mio €(0,62% BDP), skupaj z 
evropskimi sredstvi za ta namen pa 306,7 mio € ali 
0,87% BDP, skupaj s sredstvi podjetij pa 745,9 mio € 
ali 2,1% BDP. 
 
Ob koncu leta 2011 je bilo v Sloveniji skoraj 394.000 
medobčinskih delovnih migrantov ali nekaj več kot 
polovica delovnih migrantov, iz sosednjih držav pa 
je dnevno prihajalo na delo 2.250 tujcev (iz Avstrije 
51, iz Hrvaške 1.665, iz Italije 315 in iz Madžarske 
210). 
 
Mesečni TOM maja 2012 ostaja 0,2%, letni TOM pa 
se je znižal za 2,3%. 
 
V aprilu 2012 je bila inflacija 1,1%, od januarja do 
aprila 2012 je bila 2,2%, april 2012 / april 2011 je  
bila 2,6%, IV 2012 – V 2011 / IV 2011 – V 2010 je 
bila 2,1%. 
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1.1.2012 je imela Slovenija 2.055,496 prebivalcev 
(1.016.731 moških in 1.038.765 žensk), tujih 
prebivalcev je bilo 85.555 ali 4,2% vseh prebivalcev 
v Sloveniji. 
 
V letu 2011 je bilo v javnem sektorju (sektor država 
in družbe pod javnim nadzorom) zaposlenih 
237.000 oseb ali 25% vseh. 
 
Aktivnosti v sindikalnih 
podružnicah 
           

 ALUKOMEN holding, Komen:  
stavka za zapadle 
neizplačane terjatve 
delavcev 

 VARSTROJ d.o.o., Lendava: 
interni akt 

 LAMA d.d., Dekani: pogajanja za PKP 

 VEGA International d.o.o., Ljubljana: pogajanja za 
PKP 

 CARRERA OPTYL d.o.o.: priprava na pogajanja za 
PKP 

 LIVAR d.d., Ivančna gorica: priprava na pogajanja 
za PKP 

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

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

 
Poslana strokovna gradiva   
 

 Sindikalna lita za april 
2012 

 Plače za februar 2012 

 Prestrukturiranje 
predelovalnih dejavnosti v 
Sloveniji v primerjavi s konkurenco 

 Možnosti Slovenije za uresničevanje strategije 
Evropa 2020 

 
Iz Ur. l. RS   
 

 št. 24/ 2012 od 30.3.2012 
Količnik uskladitve preživnin 
in nadomestil preživnin za 
leto 2012-05-15 

 Koeficient rasti cen v RS 
februar 2012 

 
 

 
Rekli so  
 
Barbara Kresal, dr. 
pravnih znanosti, izredna 
profesorica na Pravni 
fakulteti za socialno delo 
in Ekonomski fakulteti 
Univerze v Ljubljani: »Naj 
opozorim, da ocene 
glede (ne)fleksibilnosti 
slovenskega trga dela 
sploh niso tako enotne, 
kot jih skuša prikazati Vlada. Mnoge raziskave in 
strokovnjaki opozarjajo tudi na to, da je naš trg dela 
v številnih vidikih zelo prožen in da naša delovna 
zakonodaja omogoča zelo veliko prožnosti pri 
urejanju delovnih razmerij, zlasti za delodajalce, 
hkrati pa mnoge delavce pušča v zelo prekarnem, 
negotovem in nezavarovanem položaju… Delavskih 
pravic ni potrebno zniževati in upam, da se politika 
in zlasti ljudje zavedajo tega, da je kakovost 
njihovega življenja in življenja njihovih otrok v 
pretežnem delu odvisna prav od obsega delavskih 
pravic, ki so zagotovljene v rokah države… Pravica 
do kolektivnih pogajanj je tako na svetovni kot na 
evropski ravni priznana kot človekova pravica, 
praksa nadzornih organov v zvezi z njo je obsežna in 
jasna: obveznosti države je med drugim tudi 
spodbujanje in omogočanje kolektivnega pogajanja 
med socialnimi partnerji. Tako delovna zakonodaja 
kot tudi kolektivna pogajanja v Sloveniji omogočata 
sposobnim delodajalcem dovolj prožnosti, na 
gospodarstvu pa je, da z ustrezno inovativno in 
razvojno naravnano strategijo ter ekološko in 
socialno odgovornim prestrukturiranjem pripomore 
k gospodarskemu in socialnemu razvoju Slovenije«. 
 
Mednarodno 
 

IGM je za 
jeklarsko 
industrijo 
dogovoril z 
veljavnostjo 
od 1.3.2012 do 

31.3.2013 povišanje plač za 3,8% in enkratno 
izplačilo 160€ oz. 60€ za vajence / pripravnike. Za 
kovinsko in elektroindustrijo tečejo pogajanja z 
zahtevo IGM po 6,5% dvigu plač, ker pa so 
delodajalci pnudili povišanje plač le za 3%, so se 
začele razprave v sindikatu za organiziranju stavke. 
Ker tudi pogajalski sestanek 8. maja ni prinesel 
zadovoljivih pogajalskih rezultatov, je bil izveden val 
opozorilnih stavk v 1.700 podjetjih z okoli 420.000  
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vključenih delavcev v opozorilno stavko. Brez 
rezultatov se je končal tudi prvi pogajalski sestanek 
v Volkswagnu, kljub izredno dobremu poslovnemu 
uspehu I – IV 2012. 
 
V kovinskem sektorju Norveške so sprte strani 
potrdile predlog mediatorskega organa, s čimer bi 
se za obdobje 2 let urne postavke osnovnih plač 
povišale za 0,17€, kar pa še gre na glasovanje. Nad 
tem zneskom se glede na poslovne rezultate 
pogajajo dodatno na podjetniškem nivoju (ali vas ta  
skandinavski sistem kaj spominja na politiko 
pogajanj SKEI). 

 
 V ISD DUNAFERR v Madžarski je 
bila opozorilna stavka, ker so 
delodajalci zavrnili predlog za dvig 
plač za 4,2% inflacije. Delavci so v 
primeru ponovne zavrnitve 
pripravljeni na trajajočo stavko. 

 
 

V Češki so v podjetju ŠKODA Avto 
po 16. pogajalskem sestanku 
20.4.2012 dosegli zadovoljiv 
dogovor in je bila stavka 
odpovedana.  
 

 
 
 
 
 
       


