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Doma 
 
Spoštovane 
članice, 
spoštovani člani. 
Nastopil je čas 
letnih dopustov, ki jih boste preživeli različno. 
Nekateri doma, drugi v tujini, eni na morju, drugi 
spet kje drugje. Vsekakor je to čas, ki ga 
namenite svojim bližnjim in sebi, naberite si 
novih moči, ki jih bomo v jeseni še kako 
potrebovali. Če bomo želeli karkoli spremeniti na 
področju plač, ne bodo zadosti le pogajanja, 
treba bo več. Pa pustimo v tem trenutku to.  
Lepo poletje in veliko doživetij vam želim. Saj 
poznate tisto: kdor ne gre, nima zgodbe? Pojdite 
torej in si naredite zgodbo. pa čeprav v bližnji 
gozd. 
 
Ekonomski podatki 
 
Po začasnih podatkih 
je bil izvoz v obdobju 
od januarja do maja 
2011 v primerjavi z 
enakim obdobjem lani večji za 17,8%, uvoz pa je 
bil večji za 16,5% (pokritost uvoza z izvozom je 
bila 93,1%). 
 
V obdobju I – V 2011 / I – V 2010 je bila 
industrijska proizvodnja v Sloveniji višja za 7,8%, 
v predelovalnih dejavnostih je bila višja za 8,2%, 
v C/24 - proizvodnja kovin je bila višja za 19,1%, v 
C/25 - proizvodnja kovinskih izdelkov je bila višja 
za 16,7%, v C/26 - proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov je bila višja za 
34,8%, v C/27 - proizvodnja električnih naprav je 
bila višja za 10%, v C/28 - proizvodnja drugih 
strojev in naprav je bila višja za 14,8%, v C/29 - 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
je bila višja za 5,0%, v C/30 - proizvodnja vozil in 
plovil je bila višja za 24,0%, v C/33 - popravila in 
montaža strojev in naprav je bila nižja za 3,7%. 
 
 

 
 
V prej navedenem obdobju so bile zaloge v 
slovenski industriji manjše za 0,3%, v 
predelovalnih dejavnostih so bile višje za 0,8%, v 
C/24 - proizvodnja kovin so bile nižje za 9,4%, v 
C/25 - proizvodnja kovinskih izdelkov brez 
strojev in naprav so bile višje za 13,3%, v C/26 - 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov so bile višje za 14,5%, v C/27 - 
proizvodnja elektronskih naprav so bile nižje za 
0,4%, v C/28 - proizvodnja drugih strojev in 
naprav so bile nižje za 0,8%, v C/29 - proizvodnja  
motornih vozil, prikolic in polprikolic so bile višje 
za 2,3%, v C/30 - proizvodnja drugih vozil in 
plovil so bile višje za 2,9%, v C/33 - popravila in 
montaža strojev in naprav so bile nižje za 17,3%. 
 
V obdobju   I – V 2011 / I – V 2010 je bil prihodek 
od prodaje v slovenski industriji višji za 7% 
(enako v predelovalnih dejavnostih), v C/24 -  
proizvodnja kovin je bil višji za 11,9%, v C/25 -  
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav je bi višji za 14,2%, v C/26 - proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov je 
bil višji za 27,9%, v C/27 - proizvodnja električnih 
naprav je bil višji za 9,8%, v C/28 - proizvodnja 
drugih strojev in naprav je bil višji za 13,4%, v 
C/29 - proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic je bil višji za 6%, v C/30 - proizvodnja 
drugih vozil in plovil je bil višji za 27,5%, v C/33 -  
popravila in montaža strojev je bil a nižji za 3,6%. 
 
V prej navedenem obdobju so bila naročila v 
slovenski industriji realno višja za 9%, v C/24 -  
proizvodnja kovin so bila višja za 3,9%, v C/25 -  
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav so bila višja za 20,3%, v C/26 - 
proizvodnja računalnikov, elektronski in optičnih 
izdelkov so bila višja za 36,9%, v C/27-  
proizvodnja električnih naprav so bila višja za 
8,5%, v C/28 - proizvodnja drugih strojev in 
naprav so bila višja za 34,8%, v C/29 - 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
so bila nižja za 2,6%, v C/30 - proizvodnja drugih 
vozil in plovil so bila nižja za 9,0%. 
 

http://www.skei.si/


2 

 

 
Junij 2011 / junij 2010 je bila rast cen 
industrijskih proizvodov 4,4% (prodanih na tujih 
trgih za 5,1%, v evroobmočju za 5,8%, izven 
evroobmočja za 3,6%, na domačem trgu za 
3,7%), v proizvodnji kovin so bile višje za 9,8%, v 
proizvodnji kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so bile višje za 4,4%, proizvodi 
računalniških, elektronskih in optičnih izdelkov 
pa so se pocenili za 1,7%. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile junija 2011 za 
5% višje kot junija 2010 (iz evroobmočja so bile 
višje za 5,1%, izven evroobmočja so bile višje za 
4,9%). 
 
Po začasnih podatkih je povprečna mesečna 
neto plača za maj 2011 znašala 982,99€ in je bila 
v primerjavi z neto plačo za april 2011 višja za 
0,7% oz. v primerjavi z neto plačo za maj 2010 
višja za 2,8%. Enako velja za povprečno bruto 
plačo za maj 2011, ki je znašala 1.515,63€. V 
obdobju I – V 2011 / I – V 2010 je bila povprečna 
bruto plača višja za 2,7% (realno pa le za 0,9%, 
neto pa višji za 2,9%). 
 
Julija je bila deflacija – 1,1%. Skupna letna 
inflacija VII 2011 / VII 2010 je bila 0,9% (lani 
2,1%), I – VII 2011 je bila 0,7%, povprečna VII 
2011 – VIII 2010 / VII 2010 – VIII 2009 pa 1,7% 
(lani 1,3%). 
 
Maja 2011 je bila stopnja registrirane 
brezposelnosti v Sloveniji 11,6% oz. za 0,3 
odstotne točke nižja od aprila 2011. Število 
delovno aktivnih prebivalcev se je povišalo za 
2.150 oseb (že peti mesec zapored povišanje 
delovno aktivnega prebivalstva) in jih je bilo 
829,034 oseb, aktivnega prebivalstva je bilo 
937.668 oseb in registriranih brezposelnih 
108.634 oseb (aprila pa 111.561 oseb).     
 
Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so 
bile v maju 2011 glede na maj 2010 višje za 
13,2% (od tega rastlinskih za 14,9% in živali ter 
živalskih proizvodov za 12,4%). 
 
1. aprila 2011 je imela Slovenija 2.051.277 
prebivalcev ali 1108 več kot pred tremi meseci.  
 
Mesečni TOM je avgusta 2011 ostal 0,1%, pa tudi 
letni 1,18. 
 
 

 
Iz Uradnega lista   
    

 št. 43. od 3.6.2011: Zakon 
o varnosti in zdravju pri 
delu 

 št. 47 od 17.6.2011: 
Avtentična razlaga 1. 
točke 1. odst. 21. člena Zakona o finančnem 
poslovanju, postopek zaradi insolventnosti in 
prisilnem prenehanju (kot prednostne terjatve 
za zadnje 3 mesece pred začetkom postopka 
se štejejo tudi denarna povračila / odškodnine 
namesto odpovednega roka za prenehanje 
delovnega razmerja, dogovorjena med 
delodajalcem in delavcem po ZDR in sicer v 
sorazmernem deležu glede na čas od sklenitve 
dogovora do začetka postopka zaradi 
insolventnosti). 

 št. 49 od 24.6.2011: Nov Zakon o evropskih 
svetih delavcev 

 št. 47 od 15.7.2011: Sklep o usklajenih višinah 
transferjev, ki so določeni v nominalnih 
zneskih ter v odstotku uskladitve drugih 
transferjev posameznikom in gospodinjstvom 
v RS od 1.7.2011. 

 
Dobro je vedeti   
 
7. odst. 4. člena 
Zakona o zaposlovanju 
in delu tujcev določa, 
da delodajalec na 
tujca ne sme prenašati 
finančnih bremen v zvezi s pridobivanjem 
delovnih dovoljenj oz. urejanjem delovnega 
razmerja (t.j. strošek delodajalca). 
 
Dovoljenje za delo in dovoljenje za zaposlitev se 
izda tujcu na vlogo delodajalca (po 11. in 12. 
členu Zakona o zaposlovanju in delu tujcev, tujec 
ne more sam vložiti vloge za pridobitev 
dovoljenja za delo ali dovoljenja za zaposlitev) in 
delodajalec nosi stroške, saj je pridobitev 
takšnega dovoljenja nujen pogoj za opravljanje 
dela posameznika pri delodajalcu (zato plačilo 
taks za pridobitev delovnega dovoljenja ali 
dovoljenja za zaposlitev ter s tem povezani 
stroški niso boniteta zaposlenega za plačilo 
dohodnine). 
 
Na osnovi 10. člena Zakona o zaposlovanju in 
delu tujcev pa je osebno dovoljenje obnovljena 
ali stalna oblika delovnega dovoljenja, ki v času  
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veljavnosti tujcu omogoča prosti dostop na trgu 
dela (izjema je le osebno delovno dovoljenje za 
samozaposlitev), za to osebno delovno 
dovoljenje zaprosi tujec (ni vezano na delo pri 
točno določenem delodajalcu) in tudi plača 
stroške, če pa te stroške plača delodajalec, pa je 
iz vidika dohodnine to boniteta delavca. 
 
Stroški pridobitve dovoljenja za prebivanje v 
primerih, ko je to pogoj za pridobitev dovoljenja 
za delo ali dovoljenja za zaposlitev, niso boniteta 
delavca, če jih poravna delodajalec. Drugače pa 
je, če delodajalec poravnava stroške pridobitve 
dovoljenja za prebivanje, ki ni vezano na 
pridobitev dovoljenja za delo ali dovoljenja za 
zaposlitev – v tem primeru je to boniteta 
zaposlenega. 
      
Zavod za 
zdravstveno 
zavarovanje 
Slovenije 
(ZZZS) je 
pred 
kratkim 
vzpostavil storitev, namenjeno preverjanju 
ureditve zdravstvenega zavarovanja. Tako lahko 
vsakdo prek mobilnega telefona enostavno in 
hitro preveri, ali ima plačano zdravstveno 
zavarovanje. 
 
Na telefonsko številko 031 771 009 je treba 
poslati kratko tekstovno sporočilo (SMS), v 
katerega je treba napisati ZZ in devetmestno 
številko svoje zdravstvene kartice (na primer: 
ZZ012345678). Odgovor bo prispel v nekaj 
sekundah. 
 
Ta storitev je pomembna za vse, ki želijo 
preveriti, ali ga je njegov delodajalec obvezno 
zdravstveno zavaroval in torej prijavil delovno 
razmerje. 
 
Aktivnosti sindikalnih 
podružnic 
 

 Mariborska Livarna d.d., 
Maribor: pregled 
obstoječe podjetniške 
KP 

 MONTAVAR metalna nova d.o.o., Maribor:  
 
 

 
prezaposlovanje delavcev iz podjetja v 
likvidaciji (prenos delavcev v Novo metalno 
d.o.o. in Montvar d.o.o.) 

 KAROSERIJE d.o.o., Maribor: nasprotovanje 
prenosu delavcev v KAROSERIST d.o.o., 
intervencija inšpekcije za delo, stavka za 
plačilo zaostalih obveznosti 

 SECOP d.o.o., Črnomelj: pogajanja o preselitvi 
proizvodnje na Slovaško 

 PALFINGER d.o.o., Maribor: preučevanje 
možnosti, če odločitev delodajalca o začasni 
prerazporeditvi delovnega časa velja tudi za 
agencijske delavce za čas dela pri uporabniku   

 V podjetju ETI GUM d.o.o., so na pobudo 
sindikata SKEI v podjetju ustanovili prvi svet 
delavcev 

 
Poslana strokovna gradiva  
 

 Perspektive slovenske 
avtomobilske industrije 

 Ekonomska gibanja 

 Vprašanje 
reprezentativnosti sindikatov 

 Vprašanje prenehanja kolektivne pogodbe 

 Oblikovanje politike SKEI do netipičnih pogodb 
o zaposlitvi (omejevanje prekarnega 
zaposlovanja) 

 Strategija ekonomskih migracij v Sloveniji 

 Plače za maj 2011 

 Sindikalna lista za julij 2011 
 
Mednarodno  
 
Odgovorili smo na 
vprašalnika (poročanje): 

 Agencijski delavci v 
Sloveniji 

 Kolektivna pogajanja v letu 
2011. 

 
Retorično vprašanje 
 
Če je za rast trgovinske 
prodaje ključno 
poznavanje potrošnikov s 
poudarkom na 3A 
(attention, attitude, action 
: pozornost, odnos, akcija), 
zakaj to ne bi veljalo tudi 
za SKEI v projektu 
pridobivanja novih članov, ki temelji na 
prijateljstvu ? 


