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Info                                                     
št. 8 / 2012, od 6.8.2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

Doma 
            
Ena od oddaj na 
slovenskem radiu nosi 
naslov: sedim v  
močvirju in 
razmišljam. Nekaj 
podobnega počenjam zdaj sama. Le da močvirja 
zaradi vročine več skoraj ni, pa še razmišljati je iz 
enakega razloga težko. Grki in Španci, so to vedeli že 
pred nami, zato so korak dlje tudi kod drugod, npr. 
pri prošnjah za denarno pomoč EU. Ker pa se nam 
vsaj še nekaj časa obeta vročina, bomo kot kaže tudi 
mi kmalu doumeli, da jih je treba posnemati. In pri 
tej misli mi ni čisto nič prijetno. Nasprotno, celo 
malo me stisne tam okoli želodca in v ustih dobi 
grenak okus. Le na kakšen način smo zabredli v vse 
to? Kje je zdaj mali gospodarski čudež, država, na 
katero smo ponosni in jo imamo radi? Kje so rastoča 
podjetja, napredek v družbi, rast gospodarstva in 
družbene blaginje? Zakaj vsi bežijo od nas, mi pa se 
zatekamo v naročje sociale in odvisnosti od pomoči. 
In ko pogledam ven, se zdi, kot da se nič ne dogaja. 
Kot da je vse ok, kot da smo vsi zadovoljni. 
 
Danes podpisujemo enega od aneksov h kolektivni 
pogodbi,  s katerim bomo dogovorili najnižji regres 
za letni dopust za leto 2012 v višini 830€. Podjetja 
so regres sicer izplačala (morala bi), če je bil 
izplačan nižji, bo pač treba narediti poračun. A to je 
tudi vse o čemer se delodajalci letos hočejo 
pogajati. Za rast najnižjih osnovnih plač pri 
delodajalcih  ni volje, situacija, kot kaže je spet 
slabša, kot je bila lani. Kaj nam je storiti bomo 
določili na prvi seji izvršnega odbora v septembru, a 
do sedaj je bila v takih primerih edina opcija stavka. 
Obeta se nam, a vedno bolj se zdi, da ne samo to. 
Zdaj bodo težko kazali na sindikate, da česa ne 
razumemo. Zdaj bodo morali politiki pokazati en na 
drugega. Predstavniki ljudstva, ki ne zmorejo 
poiskati dogovora v situaciji, ko mašenje lukenj ni 
več zadosti, ker voda vdira čez palubo, nosijo 
odgovornost za našo državo in za vse državljane. 
Zato so bili izvoljeni, zato so tam, zato so kandidirali. 
V času pregretih glav pomaga čeber vode na glavo. 
Upam le, da ga ne bomo dobili vsi. Nazadnje se vsa 

tako proklamirana odgovornost politikov zaključi 
ravno v tem čebru vode. Le da ga dobimo vsi. Vsak 
svojega. Jasen opomin je prišel iz Evrope: če se ne 
znate zmeniti niti sami, mi vam ne moremo 
pomagati. Ne, ne znamo se. Ne znamo iz malega 
bisera narediti spodobne domovine, ne znamo 
stvari skupaj vzeti v svoje roke. Tudi zato me je v 
tem močvirju sram. 
 
Začetek avgusta je in večina po dopustih. Vsak po 
svoje, vsak po željah in še bolj zmožnostih. Celo 
vlada skoraj ne dela škode. Želim vam, da si 
odpočijete in da svoj čas preživite tako, kot imate to 
radi in s tistimi, ki jih imate radi. Ali sami s seboj, če 
vam je tako ljubše. Jesen ne bo vroča. Do kosti 
mrzla bo. 
 
Ekonomski podatki  
 
I - V2012 / I – V 2011 je 
bila rast industrijske 
proizvodnje v Sloveniji 
0,3%, v predelovalnih 
dejavnostih je bil padec 
0,5%, v C/24 – proizvodnja kovin  je bila rast 1,5%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav je bil padec 4,7%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov je 
bila rast 2,1%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav je bil padec 4,4%, v C/28 – proizvodnja 
strojev in naprav je bila rast 7,3%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic je 
bil padec 8,4%, v C/30 - proizvodnja drugih vozil in 
plovil je bil padec 1,5%, v C/33 - popravila in 
montaža strojev in naprav je bila rast 19%. 
 
V prej navedenem obdobju so se zaloge v slovenski 
industriji povečale za 7,4%, v predelovalnih 
dejavnostih za 7,4%, v C/24 – proizvodnja kovin je 
bila rast 14,2%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov brez strojev in naprav so se znižale za 3,8%, 
v C/26 – proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov so se povečale za 7,1%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se povečale za 
0,2%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečale za 11,5%, v C/29 – proizvodnja 
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motornih vozil, prikolic in polprikolic so se povečale 
za 8,3%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil 
so se zmanjšale za 16,5%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav so se povečale za 69,9%. 
 
Po začasnih podatkih se je izvoz I – V 2012 / I – V 
2011 povečal za 1,1%, uvoz pa je bil manjši za 1,0% 
(pokritost uvoza z izvozom je bila 94,8%). 
 
V obdobju I – V 2012 / I – V 2011 se je prihodek od 
prodaje v slovenski industriji zmanjšal za 0,9%, v 
predelovalnih dejavnostih se je zmanjšal za 0,8%, v 
C/24 – proizvodnja kovin se je povečal za 3,0%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se  je zmanjšal za 3,0%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 11,7%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je zmanjšal za 3,6%, v C/ 28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečal za 5,4%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je zmanjšal za 9,5%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšal za 
28,1%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je povečal za 16,5%. 
 
V prej navedenem obdobju so se v slovenski 
industriji naročila realno zmanjšala za 1,3%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povečala za 7,1%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se zmanjšala za 5,0%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečala za 4,8%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se zmanjšala za 
8,6%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečala za 2,0%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se 
zmanjšala za 0,4%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil so se zmanjšala za 17,8%. 
 
Temeljna obrestna mera (TOM) za julij ostaja 0,2%, 
letni pa se je znižal na 2,39%. 
 
V juniju 2012 je bila deflacija – 0,6%, od I do VI. 
2012 je bila 2,1% inflacija (lani v enakem obdobju 
1,9), povprečna VI. 2012- VII. 2011 / VI. 2011 – VII. 
2010 pa je bila 2,2%, VI. 2012 / VI. 2011 pa 2,3% 
(lani v enakem obdobju 1,3%). 
 
V 1. četrtletju letos je zaposlena oseba povprečno 
opravila 136 ur mesečno (v enakem obdobju 2011 
pa 137 ur).  
 
Cene  uvoženih proizvodov so bile maja 2012 za 
1,2% višje kot maja 2011 (iz ne evrskega območja so 

se povečale za 2,6%, iz evrskega območja pa so se 
povečale le za 0,4%). 
 
Povprečna mesečna plača zaposlenih pri 
registriranih fizičnih osebah je bila za 1. četrtletje 
2012 bruto 897,55€ (za 2,1% višja kot v 1. četrtletju 
2011) in neto 632,49€ (za 2,0% višja kot v 1. 
četrtletju 2011). 
 
V letu 2010 je bilo v Sloveniji v podjetjih za 
nadaljevalno poklicno izobraževanje in 
usposabljanje porabljenih okoli 85 mio € (za 36% 
manj kot leta 2005) oz. 0,23% BDP ali 0,66% 
celotnih stroškov dela. Med 7.626 podjetij je svoje 
delavce izobraževalo 3.114 podjetij ali 40,8%, na 
osebo je bilo porabljenih dobrih 400€ (povprečno 
17,8 plačanih ur za moškega in 18 ur na ženko). 
 
Stopnja tvegane revščine je v Sloveniji leta 2011 
znašala 13,6% oz. 0,9 odstotne točke več kot leta 
2010. Mesečni prag tvegane revščine se je zvišal za 
1 – člansko gospodinjstvo iz 587€ na 600€ (za 2,2%), 
4 – člansko gospodinjstvo (2 odrasla in 2 otroka do 
14 let) je moralo imeti najmanj 1.260€ oz. 2. člansko 
gospodinjstvo (2 odrasla brez otrok) vsaj 900€ neto 
dohodka mesečno, da je bila nad pragom revščine. 
Če v dohodke ne bi šteli socialnih transferjev 
(družinski in socialni prejemki), bi stopnja revščine 
znašala 24,2%. 
 
Oktobra meseca na vsaka 4 leta merimo v Sloveniji 
(po primerljivi metodi v EU) povprečno plačo za 
ženske in moške. Tako je bila povprečna urna 
postavka oktobra 2010 za moške 8,56€ in za ženske 
8,51€ - ženske so v povprečju zaslužile 99,4% 
povprečne bruto plače moških. Razlika se je 
občutno znižala, saj je bila oktobra 2006 povprečna 
ženska plača na uro za 5,0% nižja od povprečne 
plače moškega. 
 
V EU je bilo maja 2012 24,868 milijonov 
brezposelnih, kar je 10,3% (gre za anketno 
brezposelnost, ki je v Sloveniji 8,2%, v evrskem 
območju pa kar 11,1%). Najnižja brezposelnost je v 
Avstriji (4,1%), na Nizozemskem (5,1%), v 
Luksemburgu (5,4%), in v Nemčiji (5,6%), najvišja pa 
v Španiji (24,6%) in v Grčiji (21,9%), V ZDA je bila 
brezposelnost 8,2% in na Japonskem 4,4%. 
 
V Sloveniji se je registrirana stopnja brezposelnosti 
maja 2012 znižala za 0,2% odstotne točke in sicer na 
11,6%. Število delovno aktivnega prebivalstva je bila 
923.735, od tega delovno aktivnih 816.939 in 
106.796 registriranih brezposelnih. 
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Junij 2013 / junij 2011 je bila rast cen industrijskih 
proizvodov pri proizvajalcih v Sloveniji višja za 0,7% 
(prodanih na domačem trgu je bila višja za 0,8%, na 
tujih trgih pa za 0,5%). 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila 
julija 2012 za 12 odstotnih točk nižja od vrednosti v 
juliju 2011 in za 11 odstotnih točk nižja od 
povprečja prejšnjega leta. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila julija 
2012 za 11odstotnih točk nižja kot julija 2011 in za 
15 odstotnih točk nižja od dolgoročnega povprečja. 
V predelovalnih dejavnostih je bila nižja za 12 
odstotnih točk oz. za 8 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja. Izkoriščenost proizvodnih 
kapacitet je bila julija 2012 97,5% (enako kot julija 
2011), pri čemer je bila vrednost novih naročil julija 
/ julij 2011 nižja za 30 odstotnih točk oz. nižja za 19. 
odstotnih točk od dolgoročnega povprečja.   

 
Povprečna, mesečna bruto plača za maj 2012 je 
znašala 1.635,93€ in je bila višja od bruto plače za 
maj 2011 za 1,3%, neto pa 996,62€ in je bila višja od 
neto plače za maj 2011 za 1,4%. V predelovalnih 
dejavnostih je bila povprečna bruto plača maj 2012 
/ maj 2011 višja za 3,9%. 
 
Razmerje med povprečno plačo javnega in 
zasebnega sektorja se že tretje leto znižuje. 
 
Po poročilu IMD o konkurenčnosti držav za leto 
2012 Slovenija ostaja na dnu lestvice, saj se je med 
59 ocenjenimi državami uvrstila na 51. mesto (med 
državami EU pa od 24 zajetih na 21. mesto, v oceno 
niso bile zajete Ciper, Malta in Latvija). 
 
Za potrebe socialne zaščite je bilo v Sloveniji v letu 
2010 namenjenih 8.830 mio € ali skoraj četrtina 
domačega BDP. 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic  
 
- ELEKTROKOVINA PN d.o.o., 

Maribor: Stavka in protestni 
shod zaradi neizplačila plač in 
drugih prejemkov delavcev 

- CARRERA OPTYL d.o.o., 
Ormož: iskanje možnosti za 
izogib nastanka presežnih  
delavcev s povečano fleksibilnostjo delovnega 
časa 

 
 

 
Strokovna gradiva za julij 22012 
  
- Razmišljanja o stavki in drugih 

industrijskih akcijah 
- Plače maj 2012 
- Sindikalna lista 
 
Iz Ur.l. RS  
 
- št. 51. z dne 6.7.2012: Uredba o 

spremembah in dopolnitvah 
Uredbe o povračilu stroškov za 
službena potovanja v tujino 
(zmanjšanje dnevnic, ker ni 
obdavčeno, izplačila višjih 
dnevnic pa so v razliki davčno in 
prispevno obremenjena) 

 
 
Pravi nasvet – 
delodajalec ne 
plača prispevkov 
za socialno 
varnost 
 
Vir: PP 24 – 25 / 
2012, Darko 
Krašovec 
 
Delodajalec je dolžan izplačati plačo in delavcu 
vročiti obračun plače, iz katerega je razviden 
obračun davkov in prispevkov ter dohodnine. 
Najkasneje do izplačila plače je delodajalec dolžan 
davčnemu organu predložiti obračun plače, izplačati 
delavcu neto plačo in na ustrezne račune davčnega 
organa nakazati obračunane prispevke in 
dohodnino.  
 
Če delodajalec ne izplača delavcu plače in / ali ne 
vroči pisnega obračuna, delavec postopa po 204. 
členu ZDR in ima sodno varstvo. Če pa delodajalec 
plačo izplača, ne plača pa tudi obračunanih davkov 
in prispevkov (pravočasno), lahko delavec od DURS 
– a zahteva, da začne davčno izvršbo za plačilo 
neplačanih davkov in prispevkov. Delavec lahko s 
pisno zahtevo od DURS – a pridobi podatke o tm, ali 
je njegov delodajalec zanj poravnal davčne 
obveznosti. 
 
Rekli so  
 
 Katarina Kresal Šoltes, dr. 
pravnih znanosti, raziskovalka 
na Inštitutu za delo pri PF 
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Univerze v Ljubljani: »Socialna država je civilizacijska 
pridobitev 20. stoletja. Utemeljena je na 
mednarodnih dokumentih s področja človekovih 
pravic, pa tudi na skupni ustavni tradiciji evropskih 
držav. Namesto, da bi Slovenija skrbela za 
progresivni razvoj ekonomskih, socialnih in 
kulturnih pravic, kar je njena mednarodna in 
ustavna obveznost, gre v nasprotno smer.« 
 
Mednarodno 
 
IGM Bavarske je organiziral 
že ustaljen mednarodni 
seminar v Inzllu od 1. do 4. 
avgusta  za udeležence 
kovinarskih sindikatov IGM 
Bavarska, PRO-Ge Avstrija, VASAS Madžarska, SM 
Hrvaška in SKEI Slovenija. Izmenjali smo poročila 
držav o gospodarski situaciji in kolektivnih 
pogajanjih ter ureditvah za agencijske delavce, 
izvedli del priprav za avtomobilsko konferenco 
(datum je prestavljen na prvo polovico leta 2014) 
ter se seznanili z izkušnjami »neobveznih plačil« za 
uspešnost poslovanja v Nemčiji (v 2 glavnih obratih 
AUDIJA v Nemčiji je to plačilo letos prvič postalo 
dogovor v podjetniški KP) in izkušnje skrajševanja 
polega delovnega časa v Nemčiji (delavec in 
delodajalec  plačujeta prispevek za zavarovanje za 
primer brezposelnosti vsak po 1,5 % glede na plačo, 
torej skupaj 3 % in je to vir financiranja, pri nas  pa 
skupaj le 0,2 %) in Avstriji v času pomanjkanja 
naročil . 
 
Aktualno v avgustu: 
 
Od 16. do 19.8.2012 
bodo SKEI Mladi na 
Ribnem pri Bledu 
organizirali 
tradicionalni poletni 
mladinski tabor z 
izobraževalnim 
seminarjem. Med 
drugim bodo 
spregovorili o 
pravici delavcev do 
združevanja in 
primerjali izkušnje v EU ter ZDA, predstavniki mladih 
iz tujine bodo predstavili trenutne razmere v svojih 
državah, v razpravah pa bodo sodelovali 
predsednica SKEI Slovenije, Lidija Jerkič, strokovna 
sodelavca ZSSS Goran Lukič in Staša Pernat. Seveda 
pa bo tabor popestren s kulturnimi in družabnimi 
dogodki.    
 

Vabilo na Triglav  
 
27. in 28.8. 2012 vas SKEI Slovenije vabi na 5. 
tradicionalni pohod na Triglav. 
 
Pot bo potekala iz Vrat po Tominškovi poti do doma 
na Kredarici, kjer bodo udeleženci prespali in se 
28.8 povzpeli na 2864 m visok Triglav ter se spustili 
do doma Planika, od koder bodo nadaljevali pot do 
Konjskega sedla  nato pa čez Kurico v Krmo do 
avtomobilov. Prijave bo SKEI Slovenije zbiral do 
vključno 20.8.2012. Več o pohodu na Triglav najdete 
naših spletnih straneh:  
http://skei.si/uploads/skei/public/_custom/TRIGLA
V_VABILO1_2012_2.pdf  
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