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Info                                                     
št. 9  / 2012, od 12.9.2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

Doma 

 
Že v navado prihaja, 
da se »vroča jesen« 
premakne kar v 
poletje. Medtem, ko 
je polovice Slovenije 
skušalo dopust porabit na tak ali drugačen način 
(upam, da ste si vsaj malo odpočili), smo na ravni 
države bolj na tiho kot ne vodili pogajanja. Po objavi 
podatkov o poslovanju podjetij je Izvršni odbor 
postavil svoja pogajalska izhodišča in za začetek 
prejel klofuto v obliki NE! z vseh delodajalskih strani 
za vse tri kolektivne pogodbe. Kdor se je kdaj 
pogajal ve, koliko truda in vztrajnosti je treba, da 
pogajalsko stran, ki se nima želje pogajati, spravi za 
pogajalsko mizo. V avgustu se je to zgodilo, tudi 
nekaj napredka je bilo, a vendar premalo, da bi 
pogajanja uspešno zaključili. Za enkrat je dokončno 
dogovorjen, v kratkem pa bo tudi objavljen le regres 
za letni dopust za dejavnost kovinskih materialov v 
višini 830€, vse ostalo pa je ostalo odprto. Zato je 
bilo potrebno napovedati STAVKO. STAVKA je 
napovedana za 26.9.2012 za vse tri dejavnosti, 
zahteva pa se dvig najnižjih osnovnih plač po 
kolektivni pogodbe dejavnosti. Več o napovedi in 
STAVKOVNIH zahtevah glej na www.skei.si.        
STAVKA je legitimno sredstvo, je oblika sindikalnega 
boja, ki ga vedno uporabimo po tehtnem 
preudarku. Tudi tokrat se je izvršni odbor odločil za 
napoved STAVKE po obširni razpravi in po preučitvi 
z vseh strani. Do dneva STAVKE so seveda pogajanja 
še mogoča, v tem tednu so za dejavnost 
elektroindustrije tudi že napovedana. Člani 
razumejo večne težave delodajalcev, a ogrožen je 
eksistenčni minimum in tu ne more biti prostora za 
izgovore. Morda se posamezniku zdi povečanje za 
npr. 4% osnovne plače malo. A to pomeni v enem 
letu skoraj pol plače v parih letih tri plače...  In 
vedno nižjo osnovo, na katero gredo vsa nadaljnja 
povečanj in vsi dodatki. Kar hitro tako pridemo do 
odpovedi nekaj plač v korist lastnikov, ki jih nikoli ne 
nadoknadimo. Ko so časi boljši, je namreč spet 
treba varčevati za hude čase. Le to me zanima, kam 
so ti »prihranki« v letih debelih krav šli? V razvoj kot 
kaže ne, v banke, vsaj naše, tudi ne...  

Marsikaj okrog tega je še mogoče, a tole je vendarle 
le Info. Pozivam pa vas, da se nam v gibanju 
priključite, tudi če niste član. Za osnovno človekovo 
dostojanstvo gre. Za plačilo za opravljeno delo in ne 
za miloščino. 
 
STAVKA v dejavnostih kovinske industrije in livarn 
ter kovinsko in elektroindustrijo je napovedna za 
26.9.2012. 
 

 
 
V mesecu avgustu je na povabilo SKEI Štajerske 
sindikaliste in podjetnike s področja kovinske 
industrije obiskal minister Žerjav.  
 

 
 

Izmenjali smo si nekaj pogledov na težave 
gospodarstva v Štajerski regiji in možnih ukrepih, 
želimo pa si vsi, da bi iz tega nastal tudi  kak 
pozitiven primer. Težave poznamo, rešitve malo 
manj. Dežurni krivec  se običajno najde v bankah in 
njihovi togosti, maj vidimo, da so žal tudi naša 
podjetja zadolžena do vratu. Od velikih sistemov je 
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v tem trenutku pomembno tudi dogajanje v Cimosu, 
ki ga spremljamo pozorno in v skrbi za delovna 
mesta. Mesec september bo odločilen, tudi tu 
država nima nepomembne vloge.  
 
Življenje je sestavljeno iz različnih odtenkov. Tistih 
sivih za pozabo in tistih svetlih za spomin. In ker so 
vendarle bile počitnice in poletje, smo v SKEI lepa  

 
dva avgustovska dneva izrabili za 5. Tradicionalni  
vzpona na Očaka, uspešno smo lovili velike ribe, 
SKEI Mladi pa so organizirali že tradicionalni 
mednarodni tabor v Ribnem.  
 

 
 

O vsem tem si lahko pogledate več na naši spletni 
strani. 
  
Ekonomski podatki 
 
V Sloveniji se je 
industrijska proizvodnja I-
VI 2012 / I-VI 2011 znižala 
za 0,1%, v predelovanih 
dejavnostih se je znižala 
za 1,2%, v C/24 – proizvodnja kovin se je povečala 
za 1,3%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov 
brez strojev in naprav se je zmanjšala za 4,3%, v 
C/26 – proizvodnja računalnikov, elektronskih in 

optičnih izdelkov se je povečala za 2,7%, v C/27 
proizvodnja električnih naprav se je zmanjšala za 
4,9%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
se je povečala za 7,0%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic se je zmanjšala 
za 8,5%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil 
se je zmanjšala za 15%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav se je povečala 12,7%. 
 
I – VI 2012 / I – VI 2011 so se v slovenski industriji 
zaloge povečale za 6,8%, v predelovalnih 
dejavnostih so se zaloge povečale za 6,7%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povečale za 13,2%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se zmanjšale za 4,0%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov in elektronskih in optičnih 
izdelkov so se povečale za 4,7%, v C/27 proizvodnja 
električnih naprav so se zmanjšale za 1,1%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav so se povečale 
za 12,8%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic so se povečale za 7,9%, v C/30 
– proizvodnja drugih vozil in plovil so se zmanjšale 
za 16,2%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav so se povečale za 70,4%. 
 
V slovenski industriji je bil prihodek v obdobju I – VI 
2012 / I – VI 2011 realno za 1,3% nižji, v 
predelovalnih dejavnostih je bil nižji za 1,2%, v C/24 
– proizvodnja kovin je bil višji za 2,7%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav je bil nižji za 3,0%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov je bil 
višji za 9,5%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav 
je bil nižji za 3,0%, v C/28 – proizvodnja drugih 
strojev in naprav je bil višji za 4,8%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic je 
bil nižji za 8,7%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in 
plovil je bil nižji 25%, v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav je bil višji za 11,6%. 
 
V prej navedenem obdobju so se nova naročila v 
slovenski industriji realno znižala za 1,4, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se povišala za 7,4%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se znižala za 5,0%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so se 
povečale za 2,3%. v C/27- proizvodnja električnih 
naprav so se znižala za 9,1%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav so se povečale za 0,9%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so se znižala za 10%, v C/30  - 
proizvodnja drugih vozil in plovil so se znižale za 
14,5%. 
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Julija 2012 je bila deflacija – 1,0%. Rast cen od I – VII 
2012 je bila 1,1% (v enakem obdobju lani 0,7%), 
letna rast cen julij 2012 / julij 2011 je bila 2,4% (v 
enakem obdobju lani pa 0,9%), povprečna 12 
mesečna rast cen VII 2012 – VIII 2011 / VII 2011 – 
VIII 2010 je bila 2,3% (v enakem obdobju lani pa 
1,7%). 
 
Mesečni TOM v avgustu 2012 ostaja 0,2%. prav tako 
je letni TOM enak julijskemu (2,39%). 
 
Povprečna mesečna bruto plača za julij 2012 je 
znašala 1.501,40€ in je bila nominalno nižja za 1,3% 
od junija 2011 oz. neto 978,99€ in je bila nominalno 
za 0,7% nižja kot pred letom dni oz. za 2,9% realno 
nižja (predvsem zaradi znižanja plač v javnem 
sektorju kot posledice sprejetih varčevalnih 
ukrepov). V javnem sektorju je bila povprečna plača 
1.747,89€ (neto pa 1.127,19€) in nižja nominalno za 
2,2%, v zasebnem sektorju pa bruto 1.366,71€ (neto 
898€) in nižja nominalno za 0,9%. 
 
Po začasnih podatkih so bili stroški dela za dejansko 
opravljeno delo v Sloveniji v drugem četrtletju 2012 
za 3,3% višji kot v četrtletju 2011 (v drugem 
četrtletju 2012 je bilo manj opravljenih delovnih ur 
kot v drugem četrtletju 2011). Od tega so bili za 
plače na delovno uro stroški dela višji za 4,2%, ostali 
stroški dela pa so se znižali za 1,7%. V EU so podatki 
za prvo četrtletje 2012 / 2011 za 1,7% višji stroški 
dela (v tem obdobju so bili v Sloveniji nižji za 1,2).  
 
Po začasnih podatkih je bil izvoz od I – VI 2012 / I – 
VI 2011 večji za 0,8%, uvoz pa manjši za 1,1% 
(pokritost izvoza z izvozom je bila 95,4%). 
 
Cene kmetijskih pridelkov pri predelovalcih so bile 
junija 2012 za 4,0% višje kot junija 2011. Od tega so 
bile cene živali za zakol junija 2012 / junij 2011 višje 
za 9,6% (cene goveda so bile višje za 14,3%, cene 
prašičev so bile višje za 13,1% in cene perutnine za 
2,4%), cene živalskih proizvodov pa so bile v 
povprečju nižje za 2,1%. V prej navedenem obdobju 
so bile cene rastlinskih proizvodov v povprečju višje 
za 3,9%. 
 
Cene industrijskih proizvajalcev so bile julija 2012 za 
0,8% višje kot pred letom dni (na domačem trgu so 
se povišale za 0,9%, cene proizvodov na tujih trgih 
pa so se zvišale,  za 0,6% zunaj evrskega območja so 
se povišale za 1,0%, v evrskem območju pa so se 
povišale za 0,5%). 
 
V 1. četrtletju 2012 je bilo rojenih 5.141 otrok, 
umrlo pa je 5.486 prebivalcev (glede na enako 

obdobje lani se je rodilo 3% manj otrok, umrlo pa je 
9% več prebivalcev), kar je pomenilo za 345 oseb 
negativne naravne prirasti (ponovno po 3 letih). 
Selitveni prirast tujcev je bil v te obdobju pozitiven 
za 1.211 oseb, selitvena prirast Slovencev pa 
negativna (iz države se je odselilo 992 oseb več kot 
nazaj priselilo). 1.4. 2012 je imela Slovenija 
2.055,527 prebivalcev (31 več kot pred 3 meseci), 
delež tujih državljanov med prebivalci Slovenije je 
ostal nespremenjen (4,2% ali 86.711 oseb). 
 
Cene uvoženi proizvodov so bile junija 2012 za 0,3% 
višje kot pred letom dni (iz držav zunaj evrskega 
območja so se zvišale za 1,1%, iz držav evrskega 
območja pa znižale za 0,2%). 
 
Stopnja registrirne brezposelnosti se je junija 2012 
znižala za 0,1% odstotne točke na 11,5%. Aktivnih 
prebivalcev je bilo 921.328 ali 1,6% manj kot pred 
letom dni, delovno aktivnih je bilo 815.698 ali 0,2% 
manj kot pred letom dni in registriranih 
brezposelnih 105.630 ali 1,1 manj kot  pred letom 
dni. 
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bil 
avgusta 2012 za 1 odstotno točko višja kot julija 
2012 in za 8 odstotnih točk nižja od avgusta 2011 
ter za 10 odstotnih točk nižja od povprečja 
prejšnjega leta. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila 
avgusta 2012 za 12 odstotnih točk nižja kot avgusta 
2011 in za 18 odstotnih točk nižja od dolgoročnega 
povprečja. V predelovalnih dejavnostih je bila 
vrednost kazalnika zaupanja za 2 odstotni točki nižja 
kot avgusta 2011 in za 11 odstotnih točk nižja od 
dolgoročnega povprečja. 
 
V 2. četrtletju 2012 je bilo na voljo povprečno 5.200 
prostih delovnih mest (nekoliko manj kot v 1. 
četrtletju), število zasedenih delovnih mest pa se je 
povečalo za skoraj 3.000. Tako je bilo v 2. četrtletju 
povprečno zasedenih 707.400 delovnih mest. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile julija 2012 / julij 
2011 višje za 0,1% (iz držav zunaj evrskega območja 
so bile višje za 1,1%, iz držav evrskega območja pa 
so bile nižje za 0,6%). 
 
BDP se je v 2. četrtletju 2012 v primerjavi z 2. 
četrtletjem 2011 realno zmanjšal za 3,2%. Drugo 
četrtletje 2012 je bilo zaznamovano z zmanjšanjem 
trošenja za 6,8% kot pred letom dni: izdatki države 
so bili manjši za 2,0%, izdatki gospodinjstva pa so 
bili manjši za 3,0%. 
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Dodana vrednost je skoraj v vseh dejavnostih 
manjša kot pred letom dni, v predelovalnih 
dejavnostih je bila manjša za 2,2%. 
 
Inflacija avgusta 2012 je bila 0,7%, I – VIII 2012 je 
bila 1,8%,  VIII 2012 / VIII 2011 je bila 2,9% (lani le 
0,9%), povprečna inflacija VIII 2012- IX 2011 / VIII 
2011 – IX 2010 je bila 2,5% (lani v enakem obdobju 
le 1,6%). Letna rast cen VIII 2012 / VIII 2011, 
merljiva s korigiranim indeksom cen življenjskih 
potrebščin, se je zvišala na 3,1% (lani v tem obdobju 
1,2%).      
 
TOM v septembru 2012 ostaja 0,2%, letni TOM pa 
se je povišal na 2,47%. 
 
V letu 2011 je bila izvedena druga anketa o 
izobraževanju odraslih (prva je bila leta 2011). 
Izobraževalo se je 36% odraslih v skupini od 25 do 
64 let (nekaj manj kot pred 4 leti). V skupini od 25 
do 34 let se je izobraževalo nekaj manj kot 44% 
odraslih, v starosti skupini od 35 do 39 let 41% in 
26% v skupini od 50 do 64 let. Več kot polovica 
anketiranih odraslih se ni hotela izobraževati, kot 
najpogostejši razlog so navedli, da izobraževanja za 
delo, ki ga opravljajo, ne potrebujejo. Razlog, da je 
izobraževanje predrago je bil šele na petem mestu. 
 
Aktivnosti v sindikalnih 
podružnicah SKEI     
        

 VARKAR d.o.o.: Maribor 
stavka za poplačilo zapadlih 
plačil delavcem  

 CLEANGRAD d.o.o., Ljutomer: 
Pretvorba splošnih aktov v 
podjetniško KP in sodelovanje pri sprejemanju 
splošnih aktov  

 ARCONT IP d.o.o. G. Radgona: posodabljanje 
podjetniške KP 

 Skupina HIDRIA: sklepanje korporacijske KP 
 
Iz. Ur. l. RS   
 
št. 57 z dne 27.7.2012  

 Zakon o spremembi in dopolnitvi Zakona o 
preprečevanju dela in zaposlovanju na črno 

 Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
gospodarskih družbah (spremembe gospodarskih 
družb bo objavljal AJPES na svojih spletnih 
straneh, ne več družbe v Ur.. RS) 

 Pravilnik o zaposlitvenih centrih (vodenje dela 
invalidov na zaščitenih delovnih mestih) 

 

 
Ali se počutite mladega ?  
 
V okviru raziskave 
Eurobarometer je bilo 
januarja 2012 izvedeno 
anketiranje v državah EU, 
pri katerih letih oseba preneha biti »mlada«. Na 
podlagi odgovorov v povprečju traja v EU »mladost« 
skoraj do 42. leta (v Sloveniji skoraj do 47. leta), 
nadalje na Cipru do 51. leta in najmanj na Malti do  
 
36. leta). Sicer pa smo 12. aprila praznovali 
mednarodni dan mladih. 
 
Poslana strokovna gradiva 
 

 Za nadaljnji razvoj delovnega 
in socialnega prava 

 Sindikalna lista avgust 2012  

 Plače Junij 2012 
   
   
  
     
  


