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Info                                                     
št. 6  / 2012, od 8.6.2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

Doma 
 
Teden vseživljenjskega 
učenja je bil prejšnji 
mesec. V tem tednu se 
skuša opozarjati na to, 
kako pomembno je 
izobraževanje, dopolnjevanje znanja, iskanje novega 
znanja, zanimanje za nova področja. In to ne le v 
času, ko to moramo, bodisi v šoli, bodisi pod prisilo 
delodajalca. To je pomembno narediti zase. Res 
terja napor, a rezultati dajejo zadovoljstvo. Je pa 
očitno, da se marsikdo tega ne zaveda. Kako si 
drugače razložiti slabo udeležbo na aktivnostih v 
tem tednu in slab interes za organiziranje 
posameznih dogodkov. Včasih izgovor, da ni časa 
ima svojo podlago, večinoma pa ne.  
 
Bolj tekmovalno je mesec mineval na drugih 
področjih. Tokrat za spremembo najprej o 
vzporednih dejavnostih.  
 
Na pobudo Športne komisije smo organizirali prvo 
tekmovanje v kegljanju. V odličnem vzdušju 
kegljišča v Cerknici je potekalo 12. 5.2012. Prvi 
nosilci ekipne zmage so bili letos Štajerci, več o 
rezultatih pa na naši spletni strani v zavihku športne 
dejavnosti. 

 
Že tradicionalno je maj mesec prireditev in 
tekmovanj. V SKEI smo izvedli kar tri pomembne 
dogodke: v organizaciji Društva za varilno tehniko in 
pomoči kolegov iz ReO Štajerske smo izvedli že 
tretje tradicionalno tekmovanje v varjenju. Potekalo 

je v Celju, 18.5. več o njem pa si lahko preberete na 
www.skei.si.  

 
In za majsko krono smo izvedli še 9. Športne letne 
igre, tokrat v Šempetru pri Novi Gorici z izdatno 
pomočjo ReO Posočja in seveda športne komisije.  

 
Tokrat so bili prvi med enakimi Korošci, o vsem 
ostalem pa na naši spletni strani. Veliko število 
udeležencev še vedno kaže, da obstaja veliko 
zanimanje za te oblike druženja. Letos nas čaka še 
ribiško tekmovanje in pa seveda vzpon na Triglav, 
zadnji ponedeljek in torek v avgustu.  
 
Če je druženje potekalo ob koncih tedna, smo med 
tednom delali zares. Organiziran je bil še en med 
zadnjimi seminarji, tokrat v Ptuju, kjer smo izvedli 
tudi tiskovno konferenco. Novinarjem smo 
predstavili naš pogled na problematiko agencijskega 
dela, enakosti žensk in moških, na splošno pa tudi 
položaj v panogi s poudarkom na lokalno 
problematiko. Seminar je bil dvakrat ta mesec 
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organiziran za sindikalne zaupnike v Velenju, bil pa 
je tudi za Idrijo in Posočje. Tako počasi zaključujemo 
krog seminarjev o teh temah: agencijsko delo, 
enakost, včlanjevanje. Udeležilo se jih je več kot 700 
zaupnikov, medsebojna izmenjava izkušenj pa je 
obogatila vse.   
 
Komisija za ženska vprašanja je tokrat obiskala 
podjetje BSH v Nazarjah, tudi one so organizirale 
odmevno tiskovno konferenco. Sestale so se tudi 
druge komisije, ki tekoče skrbijo za izvajanje nalog 

na svojih področjih. Statutarna je pripravila še 
spremembe in dopolnitve aktov, ki jih IO še ni 
obravnaval, kadrovska je pregledala zamenjave 
članov v organih, ki se žal iz objektivnih ali 
subjektivnih razlogov dogajajo ves čas,  izvedli pa 
smo tudi sejo IO, tokrat v Domelu v organizaciji ReO 
za Gorenjsko. Sprejeli smo novo enotno podobo 
SKEI, na področju kolektivnih pogajanj pa predlog za 
spremembe in dopolnitve kolektivnih pogodb. 
Začeli bomo pogajanja o višini regresa za letni 
dopust za leto 2012 in pa za dvig najnižjih osnovnih 
plač. Na delovnem posvetu s sekretarji smo se 
pogovarjali o tekočih nalogah, med drugim tudi o e-
učenju. 
 
Počasi se pripravljamo na kongres ZSSS. V okviru 
tega smo se na koordinaciji industrijskih sindikatov v 
okviru ZSSS dogovorili, da skušamo oblikovati 
enotne predloge za spremembe statuta ZSSS. Okoli 
združevanja sindikatov procesi potekajo zelo počasi. 
Zagotovo ne sledimo zgledu treh Evropskih zvez 
(kovinarji, tekstil, kemija), ki so v dneh od 14.-16. 
maja v Bruslju najprej sprejeli sklepe o razpustitvi 
zvez, nato pa sklepe o ustanovitvi novega, velikega 
industrijskega sindikata imenovanega. 
 

 
Naj omenimo še srečanje s Hrvaškimi kolegi, ki je 
potekalo v Zrečah. Lotili smo se zanimivih tem. Tudi 
mi mo izmenjali izkušnje okrog združevanja 
sindikatov, pa o trgu dela, med bolj zanimivimi pa 
naj omenim predavanje o stanju gospodarstva v 
Sloveniji, razlogih zanj in možnih rešitev, ki jih je 

predstavil prof. Jože Mencinger. Srečanje je bilo v 
celotni financirano s strani fundacije FES. 

 
 
Počasi bomo zaplavali v poletje. Čeprav se zdi, da 
nam voda že zdaj teče v grlo.... 
 
Ekonomski podatki  
 
Po začasnih podatkih 
je bil izvoz I – III 2012 / 
I – III 2011 večji za 
1,9%, uvoz pa večji za 
2,1%, s čimer je bila 
pokritost uvoza z izvozom 92,5%. 
 
V obdobju I – III 2012/I – III 2011 se je vrednost 
industrijske proizvodnje v Sloveniji povečala za 
0,8%, v predelovalnih dejavnostih se je povečala za 
0,2%, v C/24 – proizvodnja kovin se je povečala za 
1,4%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov razen 
stroje in naprav se je zmanjšala za 5,7%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov se je povečala za 5,3%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav se je zmanjšala za 
5,4%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
se je povečala za 7,8%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic se je zmanjšala 
za 11,6%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil 
se je z manjšala 12,8%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav se je povečala za 25,6%.  
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge 
industrijskih proizvodov v Sloveniji povečale za 7,9% 
(enako v predelovalnih dejavnostih), v C/24 – 
proizvodnji kovin so se povečale za 17,3%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se zmanjšale za 1,6%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečale za 12,7%, v C/27 
proizvodnja električnih naprav so se povečale za 
1,4%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečale za 10,6%, v C/29 – proizvodnja 
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motnih vozil, prikolic in polprikolic so se povišale za 
2,6%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so 
se zmanjšale za 21,1%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav so se povečale za 56,4%. 
 
V obdobju I – III 2012 / I – III 2011 je bil padec 
prihodka od prodaje v slovenski industriji za 1,0%, v 
predelovalnih dejavnostih je bil padec za 0,9%, v 
C/24 – proizvodnja kovin je bila rast za 3,6% V C/25 
– proizvodnja kovinskih izdelkov, razen  strojev in 
naprav je bil padec za 3,1%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov je bil 
padec 3,1% v C/27 – proizvodnja električnih naprav 
je bil padec za 2,2%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav je bila rast 5,3%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic je 
bil padec 11,9%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in 
plovil je bil padec za 33,9%,v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav je bila rast 25,8%. 
 
V prej navedenem obdobju so se nova naročila v 
slovenski industriji povečala za 1,3%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povečala za 9,9%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se zmanjšala za 1,9%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečale za 12,6%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se zmanjšala za 
4,1%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se zmanjšala za 0,5%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se povečale 
za 2,8%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in  plovil 
so se zmanjšala za 2,2%. 
 
Mesečni TOM v juniju 2012 ostaja 0,2%, letni pa se 
je povišal na 2,47%. 
 
Cene rastlinskih pridelkov pri predelovalcih so bile 
marca 2012 / marec 2011 v povprečju nižje za 5,6%, 
živali in živalski proizvodi pa za 7,0%, skupaj cene 
kmetijskih pridelkov pa so bile višje za 4,6%. 
 
Cene industrijskih proizvodov so se pri proizvajalcih 
aprila 2012 / april 2011 povišale za 0,7%, (za 
prodane proizvode na domačem trgu za 0,7%, na 
tujih trgih pa za 0,8/%). 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
maja 2012 za 6 odstotnih točk višja kot aprila, 
vendar še vedno za 9 odstotnih točk nižja kot maja 
2011 in za 8 odstotnih točk nižja od dolgoročnega 
povprečja. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila maja 
2012 glede na maj 2011 nižja za 11 odstotnih točk, 

na dolgoletno povprečje pa je bila nižja za 13 
odstotnih točk. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile za 2,0% višje kot 
pred letom dni (iz zunaj evrskega območja so bile 
višje za 3,2%, iz evrskega območja pa za 1,2%). 
 
V maju 2012 je bila inflacija 0,6%, V 2012 / V 2011 je 
bila 2,4%, I – V 2012 je bila 2,8% (lani v tem obdobju 
2,6%), povprečna 12 mesečna V 2012 – VI 2011/ V 
2011 – VI 2010 pa 2,1% (v enakem obdobju lani 
1,9%). 
 
Povprečna bruto plača v Sloveniji je za mesec marec 
2012 znašala 1.535,15€ in je bila nominalno za 0,7% 
višja kot marca 2011 oz. za 1,6% realno nižja, neto 
pa je znašala 995,20€ in je bila za 0,8% nominalno 
višja kot marca 2011 oz. za 1,5% realno nižja. V 
javnih pravnih osebah je povprečna bruto plača 
znašala 1.770,25€, v zasebnih podjetjih pa 
1.405,88€. 
 
Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki je v letu 
2011 zaslužila 67% povprečne plače zaposlene 
osebe, je bila 38,7% davčna obremenitev (za 0,1 
odstotne točke manjša davčna obremenitev kot leta 
2010), 61,3% pa je ostalo za neto plačo. 
 
V 1. četrtletju 2012 se je BDP realno zmanjšal za 
0,2% na 1. četrtletje 2011 (3. četrtletje zapored 
zmanjševanje). Skupna dodana vrednost 
slovenskega gospodarstva je bila v 1. četrtletju 2012 
za 0,9% manjša kot v 1. četrtletju 2011. 
 
V obdobju 2008 – 2010 se je v Slovenji z inovacijsko 
dejavnostjo (tehnološke ali netehnološke inovacije / 
aktivnosti) ukvarjala manj kot 50% podjetij. Pri tem 
mala podjetja še vedno zaostajajo za velikimi. V 
predelovalnih dejavnostih je bilo 54,4% inovativnih 
podjetij, v nepredelovalnih pa 44,7%. 
 
V študijskem letu 2010 / 2012 je bilo v programe 
višjega strokovnega in visokošolskega izobraževanja 
vpisanih 104.003 študentov. 
 
Aktivnosti v sindikalnih 
podružnicah 
      

 ALUKOMEN holding, Komen: 
stavka za neizplačane 
terjatve delavcev 

 ARCONT, G. Radgona: 
dopolnitev PKP 

 LAMA d.d., Dekani: pogajanja za PKP 

 LIVAR d.d., Ivančna gorica: pogajanja za PKP 
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 vse sindikalne podružnice; vprašalnik o enakih 
možnostih plač med ženskami in moškimi (pazite: 
iztekel se je rok, ki je bil do konca maja, kjer so se 
ugotovile neupravičene razlike, je potrebno 
sprejeti sklepe in te poslati obm / reg sekretarjem 
za zbiranje dobrih praks) 

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

 
Poslana strokovna gradiva 
 

 Sindikalna lista za maj 

 Plače za marec 2012 

 Priprava gradiva za e-učenje 
NPK – sindikalist 

 Reforma trga dela 

 Povzetek rezultatov poslovanja gospodarskih 
družb v letu 2011. 

 
Iz Ur. l. RS     
 

 št. 38. z dne 25.5.2012: 
Pravilnik o spremembi 
Pravilnika o pogojih za 
opravljanje dejavnosti 
zagotavljanja dela delavcev 
drugemu delodajalcu z Zavodom RS za 
zaposlovanje. 

 
Povedali so:  
 
Boštjan Vernik 
Šetinc, univ. dipl. 
pravnik, zagovornik 
načela enakosti: Sam 
menim, da na 
nestrpnost in 
diskriminacijo 
nikakor nismo imuni. 
Slab zgled je tudi 
država, ki problema ne  jemlje resno. Sistem, ki bo 
učinkovito preprečeval in odpravljal diskriminacijo, 
je potrebno šele vzpostaviti. Ker ga ni, država krši 
številne mednarodne obveznosti, evropski acquis, 
zlasti pa temeljno (ustavno) dolžnost zagotoviti 
učinkovito varstvo pred diskriminacijo. Sistem 
pravnih sredstev je razpršen in nepregleden, na 
mnogih mestih nejasen, v praksi pa ne deluje 
zadovoljivo, kaj šele učinkovito. Praksa kaže, da je 
verjetnost, da bo kršitelje v kateremkoli varstvenem 
postopku zadela kakšna resna posledica, minimalna, 
neznatna. Država ne spoštuje pravice vsakogar do 
učinkovite, neodvisne in nepristranske pomoči pri 
pravnem varstvu pred diskriminacijo. Zagovornik 

načela enakosti ima kot vzvod za odpravljanje 
diskriminacije nezavezujočo mnenje in predloge. 
Zato se zavzemam za ukinitev zagovornika načela 
enakosti in ustanovitev nove ureditvene inštitucije 
za varstvo pred diskriminacijo. Taka, ki bo sposobna 
zagotavljati učinkovito neodvisno oporo žrtvam 
diskriminacije, ki bi lahko hkrati uveljavljala 
učinkovite sankcije, s svojim proaktivnim 
delovanjem spodbujala k učinkovitemu spoštovanju 
pravice do enakega obravnavana.  
 
Iz pravne prakse –  
zakonitost stavke 
 
Gre za sodbo VIII / ps 190 / 
2011, 23.1.2012 Vrhovnega 
sodišča v zvezi s sodbo 
Višjega delovnega in 
socialnega sodišča v 
Ljubljani. Glede stavkovne 
zahteve, izoblikovane na 
seji stavkovnega odbora 
nasprotnega udeleženca in na zboru delavcev v 
zvezi z nelegitimnostjo zamenjave direktorja na 
nadzornem svetu predlagatelja, je sodišče pravilno 
presodilo, da taka zahteva ne more predstavljati 
uresničevanja ekonomskih in socialnih pravic in 
interesov iz dela, saj je imenovanje in razrešitev 
direktorja na pristojnem organu v statusni sferi 
družbe oz. se posredno uvršča v lastninsko – 
upravljavska upravičenja lastnikov družbe. Na 
podlagi navedenih ugotovitev je sodišče utemeljeno 
presodilo, da je šlo pri predlagatelju v času od 12. 
do 16.11.2010 za nezakonito stavko tako z vidika 
takratnih stavkovnih zahtev kot tudi z 
(prepričevanjem nastopa dela novo imenovanemu 
direktorju). 
 
Mednarodno:         
 
IGM je z uporabo stavke v 
Nemčiji izpogajal izreden 
uspeh, saj se bodo plače 
povišale za 4,3%. 
 
  


