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Info 
št.  6 / 2013 od 6.6.2013  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 

 

S petega nadstropja 
Dalmatinove V 
Ljubljani je razgled 
na park in na sodišče. 
Na njegov vhod, 
pravzaprav. Se le meni zdi, ali pa se res ustavi 
čas in izginejo vse druge skrbi in težave, pa tudi 
lepe plati življenja, mimogrede, ko skozi vrata 
sodišča vstopijo ali izstopijo »pomembneži«? 
Od 7 ure zjutraj danes že kamera straži vhod 
(televizijska, seveda) in čaka na kaj? Na 
dogodek, na množice, na spektakel, na kri? 
Stokrat videno, stokrat slišano. Vas tudi ne 
zanima, kako neka gospa preživlja prvi dan v 
zaporu, in drugega in popoldan? Ali pa kje 
bosta druga dva odslužila svojo kazen? Ja, me 
ne, no. Res me ne. Me pa zanima, kdaj bo 
odprtje kake nove »fabrike«, kdaj bo 
brezposelnost padla in kaj je treba storiti za to, 
kdaj bodo vsi dobili plače in bo to samo po sebi 
umevno, kdaj bomo pobrali nazaj pokradeno (in 
kje sploh je, če je) in kdaj se bomo začeli meniti 
za boljši standard, ne le za večje obremenitve. 
Seveda, najlažje je trgati usode drugih, ker na 
vse ostalo nimamo odgovora. Kruha in iger, so 
rekli temu stari Rimljani. Nam zmanjkuje 
prvega, igrice pa obvladajo do potankosti. Samo 
tisti, s katerimi se igrajo, smo mi.  
 
Še naprej spremljamo, kako nam ne gre dobro, 
se bojimo trojke in mašimo luknje v sodu, ki 
pušča na vse strani. In še naprej zapiramo 
podjetja, ki nimajo več rezerve, da bi se borila 
naprej. Zadnji v vrsti MLM- jev Sanitek in Armal. 
 Žalostne usode delavcev, ki bi jih v vsaki pravni 
državi morali končati že pred leti. Obljube, ki se 
vlečejo in vlečejo, vedno manjše plače, vedno 
večji zamiki, vedno več dela, vedno slabši 
pogoji. Naj ponavljam? Zgodbe tisočih, 
izigranih, ki na koncu pokažejo na sindikat. 
Protestiram proti kazanju na sindikat, katerikoli, 

kot krivec za to, kar se v podjetjih dogaja. Ja, 
lahko bi prekinili agonijo že prvi mesec, ko ni 
bilo plač. To pa je tudi vse, kar bi lahko storili. 
Morda ne kleče plazili okrog vseh in vsakogar, 
od manegmenta do županov in politike, ampak 
rekli ne. Tega se še nismo naučili. In ko se zgodi, 
kar se vedno zgodi, ko propade podjetje, 
zaposlenim le še lepimo obliže na velike rane. S 

protesti, solidarnostnimi pomočmi, vrečkami, 
pa pravno pomočjo... In v naslednjem podjetju 
spet upamo, da se bo agonija končala drugače. 
 Odgovorni za to pa korakajo drugam, vlade in 
funkcionarji se menjajo in vsak prst uperi na 
prejšnjega. Ja, tudi drugje se dogajajo stečaji, a 
drugje tudi nastajajo nova podjetja. Mi pa 
hranimo že umrle, še žive pa prepuščamo 
hijenam.  
 
Veliko nas še čaka, da v naših glavah 
spremenimo odnos do sebe, predvsem. Tudi do 
drugih. In da smo realni. Vem, da je v situaciji, 
ko izgubiš delo, to težko. Grdo pa je, da te 
stiske pod krinko »upora« zraven zlorabljajo še 
poklicni hujskači. Pa o tem kdaj drugič. 
 
Kar se SKEI-ja tiče, smo delavcem MLM 
pomagali s solidarnostnimi pomočmi, tako 
preko sindikata v podjetju kot iz 
solidarnostnega fonda na ravni države, pa s 
pravno pomočjo, potrebne bodo prijave 
terjatev, še marsikaj drugega. O urah na 
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razgovorih o morebitni bodočnosti teh podjetij 
ne bi. Če bodo rezultati, so se izplačale. 
 
Delo v SKEI ta čas teče ne glede na vse ostalo. 
Vsak dan tako pričakujemo objavo kolektivne 
pogodbe za kovinsko industrijo, ki bo, ne glede 
na vso črnino Slovenijo, dvignila najnižje 
osnovne plače. Pogajanja tečejo tudi v 
nekaterih večjih sindikalnih podružnicah in so 
pomembna zaradi nadaljnjega razvoja dogajanj. 
 V mesecu maju smo se srečali tudi s Hrvaškimi 
kolegi, katerih težave so še večje od naših, kar 
sicer ni tolažba, mnogo pa je izkušenj, ki jih  
lahko delimo. Začenja se izvajati nov Zakon o  

 
delovnih razmerjih, počasi se oblikuje praksa. 
Na Republiškem odboru smo sprejemali glavne 
dokumente, ki jih potrebuje sindikat pri svojem 
delu, ukvarjamo se s pridobivanjem novega  

 
 
članstva, ne nazadnje, izvedli smo tudi letne 
športne igre. Več podrobnosti kot ponavadi 
najdete na naši spletni strani www.skei.si. Še 

naprej vas vsak dan obveščamo preko info SKEI 
po elektronski pošti. Če jo še ne dobivate in bi 
jo radi, sporočite. Skejči in Blendi sta prvi hit.   
 
Ta mesec se bo končala šola in za mlade se bo 
začel  lepši del leta. Želim jim tako, pa tudi 
vsem ostalim.   
 
Ekonomski podatki  
 
Po začasnih podatkih je 
bil izvoz v obdobju od 
januarja do marca 
2013 v primerjavi z 
enakim obdobjem lani za 1,1% večji, uvoz pa je 
bil nižji za 1,7%, pokritost uvoza z izvozom je 
bila 95,1%. 
 
V obdobju I – III 2013 / I – III 2012 se je 
industrijska proizvodnja zmanjšala za 2,1%, v 
predelovalnih dejavnostih se je zmanjšala za 
3,2%, v C/24 – proizvodnja kovin se je povečala 
za 1,0%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov 
brez strojev in naprav se je povečala za 2,9%, v 
C/26 – proizvodnja računalnikov, elektronskih 
in optičnih izdelkov se je povečala za 15,9%, v 
C/27 – proizvodnja električnih naprav se je 
povečala za 2,2%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav se je zmanjšala za 1,9%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je zmanjšala za 19,8%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšala 
za 43,8%, v C/33 – popravila in montaža strojev 
in naprav se je zmanjšala za 11,2%. 
 
V prej navedenem obdobju so se prihodki od 
prodaje v slovenski industriji realno zmanjšali za 
3,2%, v predelovalni dejavnosti enako, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se zmanjšali za 0,8%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez 
strojev in naprav so se povečali za 4,0%, v C/26 
– proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov so se povečali za 11,7%, v 
C/27 – proizvodnja električnih naprav so se 
povečali za 1,8%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav so se zmanjšali za 2,7%, v C/29 
– proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se zmanjšali za 19,9% v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil so se zmanjšali 
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za 41,2%, v C/33 – montaža in popravila strojev 
in naprav so se zmanjšali za 11,3%. 
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge v 
slovenski industriji zmanjšale za 1,8%, v 
predelovalnih dejavnostih so se povečale za 
1,6%, v C/24 – proizvodnja kovin so se 
zmanjšale za 0,3%, v C/25 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov brez strojev in naprav so se 
zmanjšale za 4,5%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov 
so se zmanjšale za 10,4%, v C/27 – proizvodnja 
električnih izdelkov so se zmanjšale za 7,2%, v 
C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav so 
se povečale za 10,4%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se 
povečale za 0,6%, v C/30 – proizvodnja drugih 
vozil in plovil so se zmanjšale za 40,1%, v C/33 – 
popravila in montaža strojev in naprav so se 
zmanjšale za 16,6%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov so bile v marcu 2013 
v povprečju večje za 9,6% kot marca 2012, od 
tega so bile cene rastlinskih pridelkov v 
povprečju višje za 29,2%, cene živali in živalskih 
izdelkov pa so bile višje v povprečju za 2,4%. 
 
V aprilu 2013 je bila rast cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih na mesečni ravni za 
0,1 odstotna, na letni ravni pa 0,5 odstotna. 
Cene industrijskih proizvodov, prodanih na tujih 
trgih so se zvišale za 0,5% (iz zunaj evrskega 
območja so se povišale za 0,8%, v evrskem 
območju pa so se povečale za 0,3%), cene 
prodanih proizvodov na domačem trgu so se 
povečale za 0,6%. 
 
V letu 2012 je bila dosežena doslej najvišja 
bruto dodana vrednost na zaposlenega v državi 
in sicer 37.187€, kar je za 0,6% več kot lani ob 
3,4% zmanjšanju zaposlenih (merjeno le na 
484.721 povprečno zaposlenih). 
 
V letu 2012 je bila obremenitev stroškov dela v 
Sloveniji za 0,1 odstotne točke nižja kot v letu 
2011. Od stroškov dela za zaposleno osebo, ki 
je v letu 2012 zaslužila 67% plače povprečno 
zaposlene osebe, je bila 38,6% namenjenih za 
plačilo davčnih razmer, 61,4% pa za neto plačo. 

Davčna obremenitev v letu 2012 je bila za 0,1 
odstotne točke nižja kot v letu 2011. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v aprilu 2013 
za 0,6% nižje kot pred letom dni, iz držav zunaj 
evrskega območja so se znižale za 1,7%, iz držav 
evrskega območja pa so se povišale za 0,3%.       
 
Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji 
se je marca 2013 znižala za 0,2 odstotni točki in 
sicer na 13,4%. Aktivnega prebivalstva je bilo 
912.702, od tega delovno aktivnih 790.072 oseb 
in registrirano brezposelnih 122.630 oseb. 
 
Število pravnih oseb z mesečno neporavnanimi 
obveznostmi je bilo v 1. četrtletju 2013 za več 
kot 1/3 večje kot v enakem obdobju lani. 
 
Na sodiščih je bilo v 1. četrtletju 2013 glede na 
enako obdobje lani začetih za polovico več 
prisilnih poravnav (skupaj 15), za sedmino manj 
stečajnih postopkov nad pravnimi osebami 
(skupaj 133) in za skoraj polovico manj osebnih 
stečajev samostojnih podjetnikov (skupaj 14). 
 
Ob koncu leta 2012 je bila med delovno 
aktivnim prebivalstvom v Sloveniji 29% oseb z 
višjo ali visoko šolsko izobrazbo (v javnem 
sektorju 50%, v zasebnem sektorju 21%), 58% 
srednješolsko izobrazbo in 13% osnovnošolsko 
ali manj. 
 
Mesečni TOM v januarju 2013 ostaja 0,1%, 
medtem, ko se je letni TOM zvišal na 1,22%. 
 
Povprečna mesečna bruto plača za marec 2013 
je znašala 1.520,08€, neto pa je znašala 
993,70€. Zaposlena oseba je v prvih 3 mesecih 
letošnjega leta zaslužila povprečno 991,53€ 
neto plače, kar je bilo za 0,1% nominalno manj 
oz. za 2,4% realno manj kot lani (v javnem 
sektorju je bila nižja za 1,0%, v zasebnem 
sektorju pa je bila večja za 0,4%).  
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bil 
maja 2013 za 4 odstotne točke nižja kot maja 
2012 in za 2 odsotni točki nižja od povprečja 
prejšnjega leta. 
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V maju 2013 je bila vrednost kazalnika 
ekonomske klime enaka kot prejšnji mesec in 
enaka kot maja lani ter za 12 odstotnih točk 
nižja od dolgoročnega povprečja, v 
predelovalnih dejavnostih pa je bila za 6 
odstotnih točk višja kot maja 2012 ter za 2 
odstotni točki nižja od dolgoročnega povprečja. 
 
V maju je bila inflacija 0,3%, I – V je bila 1,3%, 
na maj lani je bila 1,2%, povprečna medletna pa 
2,4%. 
 
V I. četrtletju 2013 se je BDP v primerjavi  s I. 
četrtletjem 2012 zmanjšal za 4,8%. 
 
Dodana vrednost se je zmanjšala v vseh 
skupinah dejavnosti, v predelovalni dejavnosti 
se je zmanjšala za 3,0%. 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic     
 

 GORENJE d.d., Velenje: skupini 
za socialni dialog predstavljata 
stališča v zvezi s spreminjanjem 
in dopolnjevanjem podjetniške KP 

 

 KOLEKTOR ATP d.o.o.: pogodba o oblikovanju 
pokojninskega načrta kolektivnega 
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 

 

 Tovarna kos in srpov, Lovrenc na Pohorju:  
uvajanje 36 urnega delovnega tedna 

 

 ALUKOMEN: stavka zaradi neizplačila plač 
 

 KOLEKTOR ATP, Postojna: razreševanje 
presežnih delavcev 

 

 MLM Maribor: protesti proti stečajema dveh 
odvisnih družb, 

 
Iz. Ur. l. RS  
 

 št. 39 z dne 6.5.2013: Zakon 
o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju 

 
 
 

Poslana strokovna gradiva 
 

 Promocija za novo rast in 
koordinacijo socialne varnosti 

 Za krepitev evropske 
industrije 

 Novi pristop k poslovnemu neuspehu in 
insolventnosti 

 Iz poročila o razvoju RS 2013 

 Kaj sindikati pričakujejo od levice 

 Sindikalna lista maj 2013 

 Plače marec 2013 
 
Rekli so   
 
Generalni 
direktor MOD 
Juan Somavia v 
nagovoru v Evropskem parlamentu 16.9.2011: 
»Spoštovanje temeljnih načel in pravic pri delu 
ni stvar, o kateri bi se lahko pogajali: niti v času 
krize, ko se množično postavljajo vprašanja o 
pravičnosti. To je še posebej pomembno v 
državah, ki morajo sprejemati varčevalne 
ukrepe. Kriza ne more biti izgovor za 
nespoštovanje mednarodno dogovorjenih 
delovnopravnih standardov«. 
 
Mednarodno   
 
Odgovorili smo na 
vprašalnik IndustriAll o 
sprejemanju Nacionalnega 
reformnega programa 2013 
– 2014 in na vprašalnik o skupni zahtevi za 
prekarno delo. 
 
IGM Nemčija je za kovinsko in elektroindustrijo 
izpogajal dvig plač za ciklus 20 mesecev. S 
1.7.2013 se povečajo za 3,4% in s 1.5.2014 za 
2,2%. 
 
 


