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Info 
št. 8  / 2013, od 20.8.2013  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 

Pred kratkim sva z 
znano novinarko radia 
nekoliko poklepetali o 
letnih dopustih. Ko je 
ravno čas za to in je 
tema aktualna. Zanimalo jo je, kako je z izrabo 
le teh, tako, z več vidikov. Kako je z 
nadomeščanjem delavcev v tem času, pa z 
odrejanjem kolektivnih dopustov. Kako je z 
regresi, počitniškimi kapacitetami in, ali delavci 
sploh še gredo na letni dopust. Je to enako 
morje ali proste dneve preživljajo kje drugje. So 
seveda poklici, kjer si je težko zamisliti 
kolektivni dopust, na primer gasilci. Hja, težka 
bi bila. Pa taki poklici, kjer smo jih navajeni, npr. 
sodne počitnice. Ali pa šole. Še celo vlada gre za 
kak teden kolektivno počitnikovat (da si vsi 
malo oddahnemo). Industrijska podjetja so 
seveda nekoliko drugačna. Pa vendarle se 
vedno pogosteje v delovnem koledarju znajde 
kolektivni dopust. Tudi zato, ker sicer 
proizvodnje sploh ni več mogoče organizirati, 
saj ni dovolj zaposlenih, nekatera podjetja to 
izkoristijo za remonte in podobno. Naj 
spomnim, da je potrebno delo v podjetju 
organizirati v začetku leta, z delovnim 
koledarjem. Na delovni koledar daje mnenje 
tudi sindikat. Tudi če se delovni koledar 
spremeni, je postopek enak. Kolektivni dopust 
je seveda dopusten, vsakemu delavcu pa 
morajo ostati vsaj trije dnevi, ki jih lahko izrabi 
takrat, ko on to želi. Seveda vsakemu delavcu, 
ki je v delovnem razmerju, pripada tudi regres 
za letni dopust. In sicer sorazmerno s trajanjem 
delovnega razmerja. Izplačan mora biti do 30. 
junija tekočega leta, najmanj v višini, določeni s 
kolektivno pogodbo dejavnosti. Ta datum je že 
mimo, na naši črni listi na spletni strani je 
prostor za vse kršitelje. Pa tudi prostor za tiste 
delodajalce, ki so dali kaj več od nujnega, ali pa 
ki morda omogočajo ugodnejše letovanje 

svojim zaposlenim. Njihovo mesto bi bilo na 
beli listi, seveda. Letošnje poletje je bilo 
strašansko vroče, morda so tudi zato nekatera 
podjetja prej zaprla svoja vrata. Žal pa so jih 
nekatera za vedno. Delavce mariborskega 
Himarja je novica o stečaju podjetja dohitela 
kar na dopustu. Tako, brez kake posebne 
najave, nepričakovano.  

 
Tudi v Komenskem podjetju Alukomen d.d. je 
delavcem prekipelo. Trimesečni zaostanek v 
plačah je več, kot se lahko od njih pričakuje, 
sprožili bodo najbrž stečaj podjetja. Tako 
podjetja še kar zapirajo vrata, poslovno okolje v 
državi pa se še vedno slabša, brez občutka, da 
smo v državi storili karkoli, da bi kakšen od 
vlagateljev vsaj nos pomolil k nam. Zdi se, da še 
nismo na dnu.  
 
Tudi naši organi v tem mesecu niso zasedali. 
Večina je bila, tako kot drugi, na dopustih. Smo 

http://www.skei.si/
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pa zato nekaj več storili na področju 
sodelovanja med regijami. Tako je ReO 
Dolenjske in Bele krajine že tradicionalno 
organizirala spust po Kolpi, prijetno druženje na 
vodi, z malo rekreacije in timskega dela. 
 

Pa tradicionalni tabor mladih SKEI v Ribnem je 
tudi bil. Mladi so tri dni namenili razpravam o 
tematiki, ki žuli njih, si izmenjali izkušenj in 
iskali rešitve za svoje težave. Tako kot splošno, 
se tudi Mladi v SKEI ukvarjajo s problematiko 
zaposlitev, stanovanjsko problematiko, 
študentskimi težavami, brezposelnostjo in 
odvisnosti od staršev. Na taboru je bil prvič 
predstavljen tudi projekt KISS, ki naj bi okrepil 
drugačno vlogo sindikata, kot je njegova 
sedanja. Projekt stalnih izboljšav je sicer še v 
fazi začetka, bo pa se postopoma nadgrajeval 
in, upajmo, zagledal tudi luč sveta oziroma 
izvedbe. 

 
Nekje vmes sem opazila novico, da naj bi Švica 
uvedla Univerzalni temeljni dohodek (UTD). Kar 
2000€ na odraslega državljana, nekaj manj za 
otroke. Za vsakega, ne glede na to, ali dela ali 
ne. Iniciativa državljanov, ki naj bi bila potrjena 
še na referendumu. Švica bi tako postala prva 
Evropska država, ki bi začela s tem, sicer v 
teoriji že poznanim in razširjenim predlogom. 
UTD naj bi prinašal socialno varnost vsem in 
neke vrste ekonomsko in siceršnjo neodvisnost. 
Prav zanimivo bo spremljati, kako se bo stvar 
razvijala. 
 
Do takrat pa se bomo mi ukvarjali z novimi 
reformami, spremembami zakonodaje in 
mašenjem vedno večjih lukenj v sodu, ki se mu 
reče Slovenija. Upam le, da ni sod smodnika.... 

Ker je včasih boljši pogled iz širše perspektive, 
pa se bo SKEI spravil konec tega meseca na 
Triglav. Tako bo nad nami le še nebo. 
 
Ekonomski podatki  
 
Mesečni TOM se je julija 
2013 zvišal  na 0,2. letni TOM 
pa se je zvišal na 2,38. 
 
Cene uvoženih proizvodov so 
bili maja 2013 v Sloveniji za 1,3% nižje kot pred 
letom dni (iz evrskega območja so se znižale za 
0,5%, iz neevrskega območja pa so se znižale za 
2,5%). 
 
Izvoz I – V 2013 / I – V 2012 je bil večji za 2,9%, uvoz 
je bil večji za 0,8%, pokritost uvoza z izvozom je bila 
96,2%. 
 
Industrijska proizvodnja se je I – V 2013 / I – V 2012 
zmanjšala za 0,9%, v predelovalnih dejavnostih se je 
zmanjšala za 1,9%, v C/24 – proizvodnja kovin se je 
povečala za 0,1%, v  C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov brez strojev in naprav se je povečala za 
3,2%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov se je povečala za 
8,2%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav se je 
povečala za 2,5%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav se je zmanjšala za 2,8%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic se 
je zmanjšala za 6,6%, v C/30 – proizvodnja drugih 
vozil in plovil se je zmanjšala za 49,3%, v C/33 – 
popravila in montaža strojev in naprav se je 
zmanjšala za 4,4%. 
 
Prihodek od prodaje v industriji se je zmanjšal za 
2,0% (enako v predelovalni dejavnostih), v C/24 – 
proizvodnja kovin se je zmanjšal za 0,4%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je povečal za 3,8%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 5,3%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečal za 1,1%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je zmanjšal za 1,7%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je zmanjšal za 16,7%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšal 
40,2%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je zmanjšal za 2,7%. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v 
juliju 2013 za 7 odstotnih točk nižja kot v juniju 
2013 in za 2 odstotni točki nižja od povprečja 
prejšnjega leta. 
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Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila julija 
2013 za 4 odstotne točke višja kot julija 2012, od 
dolgoletnega povprečja pa je bila nižja za 10 
odstotnih točk, v predelovalni dejavnostih pa je bila 
julija 2013 za 7 odstotnih točk višja kot julija 2012 in 
za 2 odstotni točki nižja od dolgoletnega povprečja.  
 
V 1. četrtletju 2013 je bilo v Sloveniji opravljenih za 
4,7% manj delovnih ur kot v 1. četrtletju 2012. 
Zaposlena oseba je opravila povprečno na mesec 
127 ur. 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile v 
maju 2013 povprečno za 12,4% višje kot v maju 
2012. Cene živali in živalskih proizvodov so bile v 
maju 2013 v povprečju višje za 3,1%, cene 
rastlinskih pridelkov pa so bile višje za 39,2%. 
 
Povprečna bruto plača za maj 2013 je znašala 
1.523,65€ in je bila za 0,8% nižja kot maja 2012, 
neto pa 997,13€ in je bila za 0,1% višja kot maja 
2012. 
 
Cene industrijskih proizvodov so bile v juniju 2013 
enake kot pred letom dni, cene proizvodov 
prodanih na domačem trgu so se zvišale za 0,1%, na 
tujih trgih pa so se znižale za 0,2% (prodanih izven 
evrskega območja so se zvišale za 0,3%, na evrskem 
območju pa so se znižale za 0,4%. 
 
V juliju 2013 je bila mesečna inflacija – 0,3% 
(povišan DDV je prispeval 0,5%), letna inflacija VII 
2013 / VII 2013 je bila 2,6%, I – VII 2013 je bila 1,1%, 
VII 2013 – VIII 2013 / VII 2012 VIII 2011 pa 2,3%. 
 
Mesečni TOM v avgustu 2013 ostaja 0,2% in letni 
2,38%. 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic 
 

 Vse: Pogajanja za povečanje 
vseh osnovnih plač 2013 pri 
delodajalcu 

 ISKRAEMECO Kranj: Pogajanja 
o novem plačnem modelu 

 ADRIAMOBIL N.M.: Problem enotnosti obračuna 
plač. začasnega prerazporejanja DČ, izplačila 
nadur 

 BSH Hišni aparati, Nazarje: razprava o oblikovanju 
kriterijev za solidarnostno pomoč v primeru 
elementarnih nesreč 

 HIDRIA IMP KLIME: Pravilnik o načinu 
zmanjševanja, spremljanja in kontrole bolniškega 
staleža 

 

 ARCONT Gornja Radgona: posodobitev 
organiziranosti, sistemizacija dela in plačnega 
sistema 
 

Poslana strokovna gradiva  
    

 Tudi v SKEI potrebujemo 
inovativnost v sindikalnem 
izobraževanju 

 Enakost med spoloma 

 Reforme na trgu dela v času 
krize 

 Delovno pravo ščiti šibkejšo stranko 

 Za zaostrene gospodarske in finančne razmere 
podjetij niso krivi sindikati 

 Motivi in ovire slovenskih podjetij za investiranje 
v tujini 

 
Iz Ur.l. RS  
 

 št. 54/2013 z dne 24.6.2013: 
Pravilnik o prijavah na 
področju varnosti in zdravja 
pri delu 

 št. 55/2013 z dne 28.6.2013: 
Pravilnik o vračilu dela prispevkov delodajalcev za 
prvo zaposlitev, nadomestila za obračun in plačilo 
dajatve od nočnega ali občasnega dela 

 št. 56/2013 z dne 2.7.2013:  
Zakon o štipendiranju, Zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pomoči pri reševanju in 
prestrukturiranju gospodarskih družb 

 št. 57/2013 z dne 5.7.2013: 
Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe 
na trgu dela med odpovednim rokom 

 št. 59/2013 z dne 12.7.2013 
Tarifna priloga 2013 št. 1 h kolektivni pogodbi za 
dejavnost kovinskih materialov in livarn 
 
(1) Iz zgodovine sindikalnega gibanja na 
Slovenskem (Vir: Prispevki za zgodovino 
sindikalnega gibanja na Slovenskem, prof. dr. 
Miroslav Stiplovšek) 
 
Da se bo zgodovina delavskega gibanja spominjala 
SKEI v »dobrem sporočilu«, morajo biti aktivne vse 
generacije od ustanovitve SKEI dalje. Predhodnik 
ZSSS, ZSS je že leta 1978 ustanovil svet za tradicije 
delavskega gibanja in mu poveril naloge, da usmerja 
raziskovanje delovanja sindikalnih organizacij. 
Pisanje poročil vseh nivojev sindikalne 
organiziranosti ima torej dvojen namen: 
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 poročanje članstva o delu in možen nadzor nad 
dejanskim izvajanjem sprejetih odločitev 

 arhiviranje poročil, ki omogoča »raziskovalno 
delo«  

 »pisanje zgodovine« o našem delu / aktivnostih/  
 
Če bomo odgovorni / pristojni pisali pravilih o naših 
aktivnostih, bomo prispevali k prej navedenem 3 
nameram (pa saj je to naša obveznost po sindikalnih 
poročilih) 
 
Letni razgovori in (ne) zavzetost zaposlenih   
  
Sindikalne podružnice SKEI so prejele strokovno 
podlago »Pomen organiziranja letnega pogovora 
med vodjo in delavcem«. Za izvedb aktivnosti v letu 
2013 – pisno pobudo delodajalca za vzpostavitev 
organiziranega letnega programa ali oceno 
obstoječe ureditve.  
 
Kot spodbudo v to aktivnost dodajamo usmeritve 
Braneta Grubana, direktorja svetovalne družbe 
Dialogos d.d., Ljubljana: Delovna uspešnost 
sodelavcev narašča, ko občutijo, da so njihove 
potrebe, zlasti čustvene, uresničene ter da so 
njihova mnenja upoštevana, prepoznani njihovi 
dosežki, razvojne ambicije, ali pa jim je omogočeno, 
da imajo priložnost početi tisto, v čemer so 
najboljši. Temu danes rečemo »zavzetost 
zaposlenih«, ki je danes sveti gral ravnanja z 
zaposlenimi! Eno od uveljavljenih menedžerskih 
orodij za njeno doseganje naj bi bili tudi t.i. letni 
razgovori. Pa so ti razgovori – vsaj v sedanji obliki 
res dovolj učinkoviti pri doseganju želenih ciljev? 
Uživate v letnih razgovorih !? Bržkone tako kot pri 
obisku zobozdravnika! Vseeno pa ni tako, da bi bili 
letni razgovori tako boleča, draga in strašna 
izkušnja. Stroka je priskočila na pomoč. Ne, ne bo 
zabavno, bo pa koristno in učinkovito za vse akterje. 
Če zaposleni ne zaupajo v letne razgovore ali v 
sistem upravljanja delovne uspešnosti, ta ne bo 
dosegel načrtovanih učinkov. Skratka, tudi če 
»proizvajate najboljšo hrano za pse na svetu, vam 
prav nič ne pomaga, če je pes… ne povoha!« 
 
Na tujem    
 
Od 31.7. do 3.8.2013 smo se 
udeležili mednarodnega 
seminarja v Inzllu, Nemčija, 
kjer smo obravnavali poročila 
držav, položaj mladih in priprave na 
evropsko avtomobilsko konferenco, ki bo 5. in 6. 
junija 2014 v Nürnbergu v Nemčiji. 

 


