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Doma 
            
V našo malo deželico 
je posijalo sonce. Kaj 
posijalo, zažarelo je. In 
žari in žari, da peče in 
teče. Kot pri vsaki 
stvari, tudi tu ne poznamo mere. Nič dolžni, nič 
krivi, tepe nas kriza, tepe nas vlada, tepe nas 
vreme... zdi se, da je prevroče celo za razmišljanje, 
pa vendar se nam dnevno dogajajo stvari, ki nujno 
zahtevajo našo zbranost in pozornost.  
 
Če pogledamo samo pogajanja. Kriza, pravijo 
delodajalci, pred septembrom se ne bomo začeli 
pogajati, dobro v tej situaciji je le to, da imamo 
sklenjeno in veljavno kolektivno pogodbo 
dejavnosti, ki vsebuje določila tudi npr. o regresu za 
letni dopust in njegovi višini. Minimum je 
dogovorjen, kar bo dogovorjeno več, bo treba 
poračunati. A vendarle, v letošnjem letu marsikdo 
ne bo dobil regresa za letni dopust. V naših 
dejavnostih na srečo le nekateri, ker podjetja 
poslujejo na robu preživetja, v drugih dejavnostih 
marsikdo. Bodisi ker nimajo več kolektivnih pogodb 
ali ker jim je zakon to pravico (javni sektor), vzel. Pa 
tudi upokojenci bodo ostali brez dodatka, če niso 
ravno pod pragom revščine. 
 
Pa ni največja težava v naših pogajanjih. Drugje se 
nabirajo temne sence: sprejeti zakon o 
uravnoteženju javnih financ je udaril po socialnih 
kategorijah. Ne po kapitalu in bankah, pozor! Po 
socialnih kategorijah: pokojninah, štipendijah, 
transferjih, nadomestilih, paketih za novorojence.... 
Največji domači banki grozi pokop, lastninjenje 
državnega premoženja je zavito v meglice, 
institucije demokratičnega življenja so pod 
grožnjami ukinjanja, zakonodaja se sprejema po 
hitrih postopkih, glasovalna armada deluje 
brezhibno, brezglavo... Generali zasedajo položaje, 
vojska uboga in izvršuje. Generali so v senci, vojska 
v okopih, na čistini pa... ???  
 
Ah ja, ko udari vročina, se misli menjajo. 
 

 
 
Kako je že rekel poslanec Mišič? »Glava je res v 
pesku, ritke so pa zunaj!« 
 
No, pa smo spet na soncu.  
 
Želim vam lepo, mirno poletje,  srečo v življenju in 
redne ter velike plače, pa da ste regres že porabili za 
počitnice (izplačan bi vam že moral biti). Če pa 
imate še kaj volje, računamo na vašo pomoč, ko bo 
treba zaropotati. 
 
Ekonomski podatki 
 
Po začasnih podatkih je bil 
izvoz v obdobju od januarja do 
aprila 2012 v primerjavi z 
enakim obdobjem 2011 večji 
za 2,0%, uvoz pa je bil večji za 
1,5%, pokritost uvoza z izvozom je bila 93,4%. 
 
I – IV 2012 / I – IV 2011 se je v Sloveniji industrijska 
proizvodnja povečala za 1,4%, v predelovalnih 
dejavnostih se je povečala za 0,9%, v C/24 – 
proizvodnja kovin se je povečala za 1,9%, C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je zmanjšala za 5,2%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečala za 9,1%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je zmanjšala za 4,3%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečala za 8,1%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
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polprikolic se je zmanjšala za 7,4%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšala za 
13,7%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povečala za 22,8%. 
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge v slovenski 
industriji povečale za 7,8%, v predelovalnih 
dejavnostih so se povečale za 7,7%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povečale za 15,8%, v C/ 25 –  
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav so se zmanjšala za 3%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povečale za 11,9%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav so se povečale za 0,5%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav so se povečale za 10,6%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se povečale za 5,8%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil so se zmanjšale za 
21,6%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav so se povečale za 63%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri predelovalcih so bile v 
aprilu 2012 v povprečju višje za 0,5% kot aprila 
2011, od tega so bile cene živali in živalskih 
proizvodov v povprečju višje za 4,0%, rastlinskih 
pridelkov pa v povprečju nižje za 6,0%. 

Gibanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega v 
Sloveniji v €: 2008 = 34.253, 2009 = 33.137, 2010 = 
35.152, 2011 = 36.966 

Prihodek od prodaje v industriji Slovenije se je I – IV 
2012 / I – IV 2011 realno povečal za 0,1%, v 
predelovalnih dejavnostih se je povečal za 0,2%, v 
C/24 – proizvodnja kovin se je povečal za 3,1%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev 
in naprav se je zmanjšal za 2,9%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
naprav se je povečal za 13,6%, v C/27 – proizvodnja 
električnih naprav se je zmanjšal za 2,3%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav se je povečal za 
6,8%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic 
in polprikolic se je zmanjšal za 8,3%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšal za 
24,2%, v C/33 popravila in montaža strojev ter 
naprav se je povečal za 20,5%. 

V prej navedenem obdobju so se naročila v 
slovenski industriji realno zmanjšala za 0,7%, v C/24 
– proizvodnja kovin so se povečala za 7,9%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se zmanjšala za 3,8%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečale za 5,5%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se zmanjšala za 

9,12%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečala za 0,9%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se 
zmanjšala za 0,6%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil so se zmanjšala za 18,6%. 

Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
junija 2012 za 4 odstotne točke nižja kot maja 2012 
oz. 14 odstotnih točk nižja kot junija 2011 ter za 12 
odstotnih točk nižja od dolgoročnega povprečja (to 
kaže na pričakovanja potrošnikov glede slabega 
gibanja rasti plač). 

Vrednost kazalnika gospodarske klime je bil junija 
2012 za 3 odstotne točke nižje kot maja oz. za 12 
odstotnih točk nižja kot junija 2011 in za 16 
odstotnih točk nižja od dolgoročnega povprečja. 

V letu 2011 je bila raven cen skupin in proizvodov za 
potrošnjo gospodinjstev (merjeno v indeksu ravni 
cen glede na kupno moč) za 16% pod povprečjem 
EU – 27 (enako kot leta 2010, BDP v SKM = 84%). 

Raven dosežene izobrazbe delovno aktivnega 
prebivalstva se v povprečju zvišuje. Decembra 2011 
je bilo v Sloveniji okrog 817.000 delovno aktivnih 
oseb: približno 28% je imelo višje ali visoko šolsko 
izobrazbo (v javnem sektorju približno 49%, v 
zasebnem sektorju pa okoli 19%), srednješolsko 
58% in 14 % osnovnošolsko ali nižje (od tega 7% v 
javnem sektorju in 17% v zasebnem sektorju). 
Povprečna starost delovno aktivnega prebivalstva je 
bila 41,3 leta in 30.300 invalidov ali 4% delovno 
aktivnih. 

Povprečna mesečna bruto plača je za april 2012 
znašala 1.519,12€ in je bila za 1% višja kot pred 
letom dni, neto pa 987,67€, v zasebnem sektorju je 
bila povprečna bruto plača 1.377,90€ v javnem 
sektorju pa 1.776,84€. 

Po začasnih podatkih so bile povprečne vrednosti 
zunanje trgovine, izračunane iz podatkov v evrih, v 
prvem četrtletju 2012 na izvozni strani za 3,0% in na 
uvozni strani za 4,2% višje kot v prvem četrtletju 
2011. 

Stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji se je 
aprila 2012 znižala na 1,8% (že tretji mesec 
zapored), aktivnih prebivalcev je bilo 936.003 
delovno aktivnih 816.919 in 109.084 brezposelnih. 
Najvišja registrirana brezposelnost je bila v Pomurju 
(17,3%), najnižja pa na Gorenjskem (8,7%).  
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Mednarodni dan očetov    

 17. junija je bil 
mednarodni 
dan očetov. 
Raziskave 
kažejo, da se 
vloga očetov 
spreminja in da 
vedno bolj sodelujejo pri vzgoji in negi otrok ter so 
hkrati aktivnejši v gospodinjstvu. Po podatkih iz leta 
2011 je v družini z otroki v Sloveniji prebivalo 
309.967 oseb (od tega 5,5% samskih), ti očetje pa so 
bili v povprečju stari 49,3 leta in 3 leta starejši od 
mater. V letu 2010 je očetovski dopust izrabilo 2/3 
očetov. 

Poslana strokovna gradiva 

 Stališča do proračuna EU 
2020 

 Stališča do družbene 
odgovornosti podjetij 

 Priprava gradiv za e-
učenje NPK – sindikalist 

 Vloga sindikatov v oblikovanju kakovosti 
delovnega življenja 

 Prispevek za napredek poročanja o družbeni 
odgovornosti podjetij 

 Poročilo za Slovenijo (za seminar v Inzllu) 

 Sindikalna lista 2012 

 Plače za april 2012 

Aktivnosti sindikalnih podružnic  

 Elektrokovina PN d.o.o., 
Maribor: stavka zaradi 
neizplačanih plač in regresa 
za letni dopust ter javni 
protest 

 VARSTROJ d.d., Lendava: 
sprejemanje Pravilnika o 
službenih vozilih 

 ALMONT d.o.o., Slov. Bistrica: stavka za 
neizplačane zapadle plače (pred stečajem) 

 LAMA d.d., Dekani: sklepanje PKP 

 Korporacija HIDRIA: sklepanje korporacijske KP 

Rekli so:  

Polonca Kovač, dr. 
pravnih znanosti, 
docentka na 
Fakulteti za javno 
upravo Univerze v 
Ljubljani: Zaradi 
nedorečenosti 

področnih predpisov je razmeroma in za pravno 
državo (pre)pogosto, da pristojnosti in pooblastila 
inšpekcij niso jasno opredeljena niti toliko, da bi bilo 
navedeno, ali naj inšpektor, če ugotovi v zadevi 
dejansko stvar, ki ustreza dolžnemu upravnemu 
ukrepu inšpektorja in vzporedno kvalifikacijo 
prekrška, ukrepa samo upravno, samo pričakovano 
ali (kot  po 18. členu ZIN) tako upravno kot 
prekrškovno. Zato menim, da je treba glede na 
sistemsko funkcijo inšpekcijskega nadzora v dvomu 
zavzeti razlago, naj inšpektor ukrepa predvsem 
upravno, ne samo prekrškovno, saj plačana globa ne 
pomeni, da bo zavezanec odpravil temeljno kršitev 
predpisa. 

Iz. Ur.l. RS  

 št. 40 z dne 30.5.2012: 

Zakon o uravnoteženosti 
javnih financ 

 št. 46 z dne 19.6.2012: 

Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun 
plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven 
plač in pokojnin iz leta 2011 

Mednarodno 

Češka vlada preizkuša češki 
sindikat KOVO, če bodo 
delavci pripravljeni s stavko 
braniti svoje pravice. 
Predvidene demonstracije za 
13.6.2012 so bile odpovedane 
glede na predhodno odločitev sodišča. 

Delavci podjetja Crown Cork v španski Sevilli 
stavkajo že čez 40 dni, ker delodajalec ni pristal na 
poganja za novo kolektivno pogodbo, od 3. maja 
stavkajo vsi delavci (okoli 130 zaposlenih). 

IndustriAll je 5.6.2012 z GDF SUEZ podpisal prvo 
evropsko okvirno pogodbo o poklicni enakosti med 
delavci in delavkami, v glavnem pa se nanaša na : 
- enakost možnosti in zaposlovanja 
- pariteto moških in žensk v razvoju kariere 
- enakost plačil za enakovredno uspešnost in 

usposobljenost 
- boljše delovno življenje. 
 
Enkrat letno se bo sestajal odbor za spremljanje. 
                                                                                                                                                             


