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Info                                                     
št . 9 / 2011, od 9.9.2011  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 
Doma 
Naj začnem tokrat z 
zaključnim delom 
prejšnjega Infa: 
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 ? 
 
Mesec za nami je bil mesec dopustov, za 
marsikoga pa tudi ne. Žal se nam tajkunske 
zgodbe še kar vlečejo, neučinkovitost nadzora, 
predvsem pa sankcioniranja pa še bolj. Tako smo 
bili v tem  mesecu priča agoniji delavcem 
Mariborskega podjetja Karoserije, ki so na svoj 
nevzdržen položaj opozorili z dvema protestnima 
shodoma v obliki pohoda po Mariboru. Skupaj 

smo potrkali na vrata Občine, pa Davčnega urada 
in inšpekcije dela. Gotov je to pripomoglo vsaj k 
hitrejši rešitvi položaja delavcev, žal zgolj 
finančni, da bodo pristali na zavodu za 
zaposlovanje. Le želimo si lahko, da bodo stopili 
na prste tudi lastniku in to čim prej.  Žal pa 
moram ugotoviti, da je tudi tu zgornje vprašanje 
ostalo le retorično,  razen novinarjev, ki so 
vzorno spremljali oba dogodka, se nam ni 
pridružil nihče. Gre res v Mariboru in drugje po 
državi vsem še tako dobro? Ne verjamem. 
 

 
 
Čas poletja smo v SKEI  izrabili za dve sicer 
postranski aktivnosti, ki pa nas povezujeta. Kar 
28 udeležencev pohoda na 4. tradicionalnem 

pohodu na Triglav smo imeli konec avgusta, pet 
jih je na Triglav stopilo prvič in bilo seveda tudi 
krščenih po vseh pravilih. Zahvala vsem 
udeležencem, predvsem našemu Lojzetu, ki že 
tradicionalno stopi vsako leto na čelo kolone in 
nas v primernem tempu pripelje do vrha. Pa tudi 
vsem ostalim, s katerimi je bilo druženje 
posebno doživetje. Fotografije seveda na naši  
spletni strani. V tem delu je zgornje retorično 
vprašanje tudi nepotrebno. Tu je delovalo. 
 
Začetek septembra pa smo v Pomurju lovili ribe. 
Tokrat sicer ne največje, bile so po stari navadi 

lene, ampak vseeno: 40 ribičev je preživelo 
prelep dan na 4. ribiškem prvenstvu v Gradišču v 
Prekmurju, da pa je vse »klapalo«, je poskrbela  

http://www.skei.si/
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ReO za Pomurje. Tudi o tem več na naši spletni 
strani. 
 
In še mladi so pripravil, tokrat drugič, tabor v 
Ribnem. Ščepec predavanj, ščepec narave in 

taborništva, ščepec druženja in mednarodno 
pomešana družba:  tudi tu zgornje vprašanje ni 
le retorično. Upam, da bo tokrat delovala tudi 
akcija, saj je družba ugotavljala, kje lahko storijo 
več in postanejo aktivni del naše organizacije. 
Dokumentirano na naši spletni strani, seveda. 
 
Tako kot pri Slovenski arbitraži za mejo se je tudi 
pri pogajanjih pokazalo, da je najboljša 
diplomacija (če le deluje) tiha diplomacija. 
Preden smo na sejo IO uvrstili predlog o 
napovedi stavke, že smo dosegli dogovor o dvigu 
najnižjih osnovnih plač za 3% za vse tri 
kolektivne pogodbe. Izvršni odbor je ta  uspeh 
pogajalskih skupin že verificiral. 
 
In pa seveda, prva seja IO je bila namenjena 
konstituiranju. Malo smo že pozabili na kongres 
(no, ne vsi), zavihati je treba rokave, aktivirati 
komisije in Republiški odbor, razdeliti naloge in 
iti v akcijo. Vročine  so minile, kuriti bomo morali 
sami.  

 
V tem mesecu se je upokojil tudi naš dolgoletni  
sodelavec, 
prvi 
predsednik 
SKEI 
Slovenije, 
Albert  
Vodovnik. 
Seveda ga 
bomo še 
poprosili za kakšno pomoč, saj so izkušnje 
dolgoletnih sodelavcev bogate, želimo mu pa 
seveda, da tudi naslednje življenjsko obdobje 
preživi obdan s polno novimi izzivi.  
 
Pozornost, odnos, akcija. Še eno retorično 
vprašanje: Ali smo v SKEI pripravljeni ta slogan 
prevzeti kot moto za naše delo vsaj za eno leto? 
 
Ekonomski podatki 
Od I – VI 2011 / I – VI 
2010 je bil po 
začasnih podatkih 
izvoz večji za 16,1%, 
uvoz je bil večji za 
14,8%, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 
94,2%. 
 
Industrijska proizvodnja I – VI / I – VI 2010 je bila 
v Sloveniji za 7,1% višja, v predelovalnih 
dejavnostih  je bila višja za 7,5%, v C/24 – 
proizvodnja kovin je bila višja za 18,6%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov razen strojev in 
naprav je bila višja za 15,6%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov je bila višja za 33,4%, v C/27 – 
proizvodnja elektronskih naprav je bila višja za 
8,4%, v C/28 – proizvodnja strojev in naprav je 
bila višja za 14,2%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic je bila višja 
za 3,7%, v C/30 – proizvodnja vozil in plovil je 
bila višja za 14 %, v C/33 – popravila in montaža 
strojev in naprav je bila nižja za 0,3%. 
 
V prej navedenem obdobju so bile zaloge v 
slovenski industriji višje za 0,5%, v predelovalnih 
dejavnostih so bile višje za 1,4%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so bile nižje za 6,4%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so bile višje za 14,1%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov so bile višje za 16,6%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so bile nižje za  
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1,5%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in 
naprav so bile nižje za 0,3%, v C/29 – proizvodnja  
motornih vozil, prikolic in polprikolic so bile višje 
za 2,2%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in 
plovil so bile višje za 2,8%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav so bile nižje za 18,3%.   
 
Prihodek od prodaje v slovenski industriji se je v 
obdobju I – VI 2011 / I – VI 2010 realno povišal 
za 6,2% (enako v predelovalnih dejavnostih), v 
C/24 – proizvodnja kovin se je povišal za 11,7%, v 
C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez 
strojev in naprav se je povišal za 13,7%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov se je povišal za 31,9%, v C/27 – 
proizvodnja elektronskih naprav se je povišal za 
8,3%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in 
naprav se je povišal za 13%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic se je povišal 
za 4,3 %, v C/30 proizvodnja drugih vozil in plovil 
se je povišal za 15,6%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav je ostal 
nespremenjen. 
 
V prej navedenem obdobju so se nova naročila 
realno povišala v slovenski industriji za 6,3%, v 
C/24 – proizvodnja kovin so se povišala za 2,9%, 
v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov brez 
strojev in naprav so se povišala za 18,8%, v C/28 
– proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov so se povišala za 35,1%, v C/27 
– proizvodnja električnih naprav so se povišala za 
4,3%, v C/28 - proizvodnja drugih strojev in 
naprav so se povišala za 25,5%, v C/29 – 
proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 
so se znižale za 4,2%, v C/30 – proizvodnja 
drugih vozil in plovil so se znižale za 12,5%. 
 
Avgusta 2011 je bila 0,3% inflacija na predhodni 
mesec, od I – VIII 2011 je bila 1,0% (lani 2%), VIII 
2011 / VIII 2010 je bila 0,9%, povprečna 12 
mesečna rast VIII 2011 – IX 2010 / VIII 2010 – IX 
2009 pa je bila 1,6%. 
 
V 2. četrtletju 2011 je bila rast BDP 0,9%, skupaj 
v 1. polletju pa 1,6% na enako obdobje lani. S 
tem se Slovenija pridružuje državam s počasnim  
okrevanjem. 
 
Cene kmetijskih pridelkov so bile junija 2011 za 
4,7% višje kot junija 2011, od tega so bile cene 
živalskih proizvodov višje za 13,7%, cene živali za  
 

 
zakol so bile višje za 5,8%, cene rastlinskih 
proizvodov pa so bile nižje za 3,3%. 
 
Mesečna temeljna obrestna mera v septembru 
2011 ostaja 0,1%, letni TOM pa se je zvišal na 
1,22%. 
 
V 2. četrtletju 2011 je bila anketna brezposelnost 
7,8%, v 1. četrtletju pa 8,5%. Število delovnih 
aktivnih prebivalcev se je povečala za okoli 6.000 
oseb in približno za to število se je zmanjšalo 
število registriranih brezposelnih oseb (znižanje 
za 0,6 odstotne točke na 11,6%). 
 
Po začasnih podatkih so bili stroški dela za 
dejansko opravljeno delovno uro v Sloveniji v 2. 
četrtletju 2011 za 2,8% višji kot v enakem 
obdobju leta 2010 (od tega so se povprečne 
plače povečale za 2,1%), v 1. četrtletju v Sloveniji 
za 2,6%, v EU – 27 pa za 2,7%. 
 
Povprečna mesečna bruto plača za junij 2011 je 
znašala 1.520,92€, kar je 2% več kot za junij 
2010, neto pa 985,95€. 
 
Junija 2011 je bila stopnja registrirane 
brezposelnosti v Sloveniji 11,4% in je bila za 0,2 
odstotne točke nižja kot maja 2011. Aktivnega 
prebivalstva je bilo 936.291 oseb, od tega 
829.210 delovno aktivnih oseb in 107.081 
registriranih brezposelnih oseb. 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil avgusta 
2011 za 3 odstotne točke nižji kot julija, glede na 
avgust lani je bila vrednost nespremenjena, na 
povprečje lanskega leta pa za 2% nižja. 
 
Vrednost zaupanja kazalnika gospodarske klime 
je bila avgusta 2011 za 2 odstotni točki nižja kot 
julija 2011. V predelovalnih dejavnostih je bila 
hkrati za 3 odstotne točke nižja kot avgusta 2010 
in za 2 odstotni točki nižja kot avgusta 2010 in za 
2 odstotni točki višja od dolgoročnega povprečja. 
 
Aktivnosti sindikalnih 
podružnic 

 KAROSERIJE d.o.o., 
Maribor: stavka za plačilo  

 zaostalih obveznosti, 
protesti zaradi kršitev 
delodajalca, pobuda za 
stečaj podjetja oz. stališč 
proti prisilni poravnavi 
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 SECOP d.o.o., Črnomelj: pogajanja o preselitvi 
proizvodnja na Slovaško in višini odpravnin 

 INKOS d.o.o., Krmelj: sestanek z novim 
direktorjem za odpravo nepravilnosti in 
razreševanje problemov, vezano na predlog 
prisilne poravnave 

 KOVINOPLASTIKA d.d. Stari trg pri Ložu: pritisk 
sindikata na delodajalca zaradi kasnitve 
izplačila regresa za letni dopust  

 
Poslana strokovna gradiva 

 Vprašanje nivoja pravic 
delavcev v času 
globalizacije 

 Ljudje so kot človeški 
kapital osrednje 
bogastvo  

 Sindikalna lista za avgust 2011 

 Plače za junij 2011 
 

Povedali so  
Srečo Dragaš, doktor 
sociologije, docent na 
Fakulteti za socialno delo, 
Univerza v Ljubljani: Napačna 
vprašanja sugerirajo napačne 
odgovore. Skupna zmotna 
značilnost tradicionalne 
desnice in tradicionalne levice je bila 
predpostavka o hierarhični ureditvi temeljnih 
družbenih sektorjev (političnega, gospodarskega 
in socialnega) – dejansko pa potrebujemo 
avtonomijo socialne politike. Programi iz 
političnih strank (parlamentarnih in 
neparlamentarnih) za zadnje parlamentarne 
volitve vsebujejo glede socialne politike porazno 
sliko: sintagma »socialne politike« se pojavi 
samo 13 krat. Na drugi strani pa se v večletnih 
raziskavah javnega mnenja med tveganji 
pojavljata največkrat brezposelnost in revščina, 
ki najbolj ogrožajo varnost in da bi bilo potrebno 
obstoječe razlike v dohodkih zmanjšati. Javno 
mnenje je poleg sindikatov najpomembnejši in 
najbolj trden branik pred redukcijo socialne 
države. To pomeni, da revščina ostaja 
problematična tako v konjunkturi kot v kriznih 
pogojih gospodarjenja. 
 
Dobro je vedeti   
Po 27. členu Zakona o 
urejanju trga dela  
(odklonitev posredovanja 
zaposlitve delodajalcu) 
Zavod za zaposlovanje in 

drugi izvajalci po tem zakonu na objavljeno 
prosto delovno mesto oz. vrsto dela niso dolžni 
posredovati delavcev delodajalcem (in ga 
obravnavajo kot delodajalca z negativnimi 
referencami), ki ne spoštujejo delovnopravne 
zakonodaje in zaposlenim ne izplačujejo plač ali 
prispevkov za socialno varnost, jih odpušča v 
nasprotju s predpisi ali kako drugače grobo krši 
pravice delavcev iz dela. Te podatke zavod 
pridobiva od inšpektorata RS za delo, uradnih 
evidenc Davčne uprave RS in delavcev pri teh 
delodajalcih. 
 
Iz. Ur.l. RS      
 
- št. 70 od  5.9.2011: 

Tarifna priloga 2011 h 
Kolektivni pogodbi za 
dejavnost kovinskih 
materialov in livarn Slovenije 
(novi znesek najnižjega polnega regresa za letni 
dopust v višini 800 € za leto 2011, ki velja do 
določitve novega zneska za leto 2012). 
 

Mednarodno (napoved)              
17. septembra 2011 bo v 
poljskem Vroclavu potekal 
vseevropski sindikalni 

protest z geslom »Da 
evropski solidarnosti, 
zaposlitvam in delavskim pravicam 
ter ne zategovanju pasu«. 
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