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Info                                                     
št. 1 / 2012, od 3.1.2012  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
 

Doma  
 
Vsakič, ko mine leto, se 
nanj ozremo z rahlo 
nostalgijo. Vsako leto 
posebej je lepo toliko kot 
si ga naredimo sami, spominov je toliko kot smo zanje 
poskrbeli sproti. Vsako se zapiše v zgodovino na svoj 
način, ki je za vsakogar drugačen. Želim vam, da bi se 
preteklega leta spominjali le po dobrih stvareh, 
predvsem pa, da vam v Mladem letu, ki je šele začelo, 
stvari gredo po začrtani poti, da na tej poti naletite na 
čim manj ovir, če pa že bodo, da jih premagate brez 
večjih težav. Obljubljajo nam pestro in ne preveč 
lahko leto. Kriza še kar straši, a kot je nekdo že 
zdavnaj rekel, kriza je večina ljudem stalna 
spremljevalka. Pričakujemo lahko obilo dela, 
aktivnosti, čas tehtnih premislekov in iskanja 
kompromisov. Prepričana sem, da jih bomo našli, 
tako na delovnem področju kot v zasebnem življenju. 
 
Naj vam torej zaželim še enkrat kar se da dobrega v 
tem letu, da srečujete prave ljudi in delate prave 
stvari! 

 
Mesec december je že tradicionalno namenjen 
dokončevanju stvari, ki smo jih začeli v tekočem letu, 
pa seveda zadnjim sestankom in srečanjem, 
namenjenih druženju ob slovesu starega leta. Tako je 
večina Območnih in regijskih organizacij SKEI 
pripravila zadnje seje, zadnjo sejo Izvršnega in 
Republiškega odbora pa je organiziral tudi SKEI 
Slovenije. Zadnji seji Izvršnega odbora smo dodali še 
posvet o agencijskih delavcih. Tema, ki je vedno bolj 
aktualna, ki zahteva podrobnejšo analizo in 
obravnavo, pa tudi ukrepanje. Tej temi smo že in še 
bomo posvečali veliko pozornost tudi v letošnjem 
letu. Na Republiškem odboru smo poleg sprememb in 

dopolnitev nekaterih aktov SKEI nekaj več pozornosti 
namenili enotni podobi SKEI, poslovili pa smo se tudi 
od kolegov, ki so se v letu 2011 upokojili. I. skupina je 
končala seminarje o stresu v okviru projekta 
Chance4Change, s seminarji pa je začela tudi II 
skupina. Potekala so pogajanja za povišanje osnovnih 
plač pri delodajalcih in o izplačilu ob koncu leta. 

 
Sestajale so se tudi komisije. Posebej odmevna je bila 
seja komisije za ženska vprašanja, ki je bila na 
Koroškem, dekleta pa so organizirala tudi tiskovno 
konferenco (glej mediji o nas, 8.12.2011). Z delom pri 
usklajevanju aktov SKEI je nadaljevala statutarna 
komisija, kadrovska komisija pa je potrdila predlog, 
da se na podlagi predloga Regijske organizacije 
Štajerska za Rožo mogoto za leto 211 predlaga 
Mateja Bauman. Sestali sta se tudi komisija za mlade 
in športna komisija. Naj ponovno spomnimo, da bo 
tokratno tradicionalno tekmovanje SKEI v 
veleslalomu in smučarskih tekih potekalo 20.1.2012 
na Golteh. 
 
S čim začenjamo novo leto? Z novim zagonom in novo 
voljo, da spremenimo nemogoče. Poskusite z nami! 
 
Ekonomski podatki 
 
V obdobju I – X 2011 / I – 
X 2010 je bila industrijska 
proizvodnja v Sloveniji 
večja za 3,7%, v 
predelovalnih dejavnostih 
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je bila večja za 3,9%, v C/24 – proizvodnja kovin je 
bila večja za 13%, v C/25 – proizvodnja kovinskih 
izdelkov razen strojev in naprav je bila večja za 9,1%, 
v C/26 – proizvodnja računalnikov, elektronskih in 
optičnih izdelkov je bila večja za 22%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav je bila večja za 6,4%, v 
C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav je bila 
večja za 10,3%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, 
prikolic in polprikolic je bila večja za 0,6%, v C/30 – 
proizvodnja vozil in plovil je bila manjša za 16,5%, v 
C/33 – popravila in montaža strojev je bila večja za 
1,4%. 
 
V prej navedenem obdobju so bile zaloge v slovenski 
industriji višje za 3,4%, v predelovalnih dejavnostih so 
bile vije za 3,6%, v C/24 – proizvodnja kovin so bile 
nižje za 0,6%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov 
brez strojev in naprav so bile višje za 14,7%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih 
naprav so bile višje za 20,4%, v C/ 27 – proizvodnja 
električnih naprav so bile višje za 1,0%, v C/28 – 
proizvodnja drugih strojev in naprav so bile višje za 
2,9%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic so bile višje za 3,4%, v C/30 – proizvodnja 
drugih vozil in plovil so bile nižje za 0,4%, v C/33 – 
popravila in montaža strojev in naprav so bile višje za 
10,9%. 
 
V obdobju I – X 2011 / I – X 2010 se je prihodek od 
prodaje v slovenski industriji realno povečal za 3,7% 
(enako v predelovalnih dejavnostih), v C/24 – 
proizvodnja kovin se je povečal za 9,0%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in 
naprav se je povečal za 8,8%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečal za 23,1%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečal za 6,2%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečal za 9,1%, v C/29 
– proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic se 
je povečal za 1,2%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil 
in plovil se je zmanjšal za 3,1%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav se je povečal za 0,9%. 
 
V prej navedenem obdobju so se naročila v slovenski 
industriji realno povečala za 5,2%, C/24 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov brez strojev in naprav so se  
povečala za 13,8%, v C/26 – proizvodnja računalnikov, 
elektronskih in optičnih izdelkov so se povečala za 
18,9%, v C/27 – proizvodnja električnih naprav so se 
znižala za 1,6%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in 
naprav so se zvišala za 17,8%, v C/29 – proizvodnja 
motorni vozil, prikolic in polprikolic so se zvišala za 
0,5%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil so se 
znižala za 37,0%. 
 

Od novembra 2010 do novembra 2011 je bila rast cen 
industrijskih proizvodov pri proizvajalcih 3,6%. Od 
tega so se cene industrijskih proizvodov, prodanih na 
tujih trgih povišale za 4,3% in na domačem trgu za 
2,9%. Cene proizvodov prodanih na trgih držav v 
evrskem območju so se v tem obdobju povišale za 
4,7% in zunaj evrskega območja za 3,5%. 
 
Cene kmetijskih pridelkov so bile oktobra 2011 v 
povprečju za 8,8% višje kot oktobra 2010, od tega so 
bile cene živalskih proizvodov višje za 12,1% in cene 
živali za zakol višje za 9,3% (goveda za 13,7%, prašičev 
za 10,9% in perutnine za 5,0%), cene rastlinskih 
pridelkov pa so se v tem obdobju povečale za 6,5% 
(največ pri vinu za 54,3% in pri krmnih rastlinah za 
16%). 
 
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za oktober 
2011 je znašala 1.510,44€ in je bila za 1,5% 
nominalno višja kot pred letom dni, neto pa 979,53€ 
in je bila nominalno za 1,6% višja kot pred letom dni. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti se je v Sloveniji 
oktobra 2011 po 3 mesecih umirjanja zvišala za 0,4 
odstotne točke in sicer na 11,9%. Vzrok za vsakoletno 
povišanje v oktobru je predvsem povečanje števila na 
novo prijavljenih iskalcev prve zaposlitve, ki so končali 
izobraževanje. Število delovno aktivnih oseb se je 
povišalo le za manj kot 100. Tako je bilo 935.322 
aktivnih oseb, od tega pa 824.417 delovno aktivnih in 
110.905 registriranih brezposelnih oseb. 
 
Po začasnih podatkih so bili stroški dela za dejansko 
opravljeno delovno uro v Sloveniji v 3. četrtletju 2011 
za 2,3% višji kot v enakem obdobju leta 2010 (ni še 
primerjave z EU, je pa primerjava za 2. četrtletje, ko 
so se v Sloveniji stroški dela povišali za 4,2% v EU pa 
za 3,1%). 
 
Po začasnih podatkih je bil slovenski izvoz I – X 2011 / 
I – X 2010 večji za 13,3%, uvoz je bil večji za 12,8%, 
pokritost uvoza z izvozom je bila 93,1%. 
 
Bruto domači proizvod na prebivalca v standardih 
kupne moči za Slovenijo je leta 2010 znašal 85% 
povprečnega v EU – 27 (v letu 2009 pa je znašal 91% 
tega povprečja). V letu 2010je po standardu kupne 
moči potrošnja v Sloveniji zaostajala za 20% za 
povprečjem EU – 27, cene pa so znašale 83% 
povprečja EU – 27. Medsosedska primerjava je 
pokazala, da so bile cene v Sloveniji za 16% višje kot v 
Hrvaški in za 27% višje kot v Madžarski ter za 27% 
nižje kot v Italiji ter za 34% nižje kot v Avstriji. 
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Cene uvoženih proizvodov so bile novembra 2011 za 
3,0% višje kot novembra 2010 (iz evrskega območja 
so se zvišale za 2,8%, iz neevrskega območja pa za 
3,2%).  
 
V decembru 2011 je bila deflacija (- 0,6%), od januarja 
do decembra 2011 je bila 2,0%, povprečna letna XII 
2011 – I 2011 / XII 2010 – I 2010 pa je bila 1,8% (ta se 
upošteva kot element pri pogajanju za povišanje 
osnovnih plač in ker smo na nivoju treh dejavnosti 
dosegli 3,0% povišanje najnižjih osnovnih plač, to 
pomeni 1,2% realno rast).  
 
Vrednost kazalnika zaupanja potrošnikov je bila v 
decembru 2011 za 6 odstotnih točk višja kot v 
predhodnem mesecu. K temu so prispevale predvsem 
bolj optimistične napovedi potrošnikov glede 
možnosti za varčevanje v prihodnjih 12 mesecih.  
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime decembra 
2011 je bila enaka kot novembra 2011, na december 
2010 pa je bila nižja za 2 odstotni točki oz. za 10 
odstotnih točk nižja kot decembra 2010.  
 
Mesečni TOM v januarju 2012 ostaja 0,2%, letni TOM 
pa se je zvišal na 2,39%.  
 
V tretjem četrtletju 2011 je zaposlena oseba opravila 
povprečno le 124 delovnih ur na mesec, kar je 4 ure 
manj (oz. 4,4%) kot v enakem obdobju leta 2010. 
 
Vsak šesti prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, ima 
najmanj višjo šolsko izobrazbo, ženske pa so bolj 
izobražene od moških.  
 
Na posameznega zaposlenega prebivalca v Sloveniji je 
1,45%, ki je brezposelna ali delovno neaktivna ali 
mlajša od 15 let. Že vsaka tretja ženska, stara 15 ali 
več let, je upokojenka po statusu aktivnosti.  
 
1.1.2011 je bilo v Sloveniji okoli 229.000 priseljencev 
ali 11,1% vseh prebivalcev, od tega pa je 2/3 imelo 
slovensko državljanstvo. 
 
Aktivnosti v sindikalnih 
podružnicah SKEI     
 
- Kovinoplastika d.d.- Lož: 

vprašanje predčasnega 
izteka veljavnosti podjetniške 
KP in nadomestitve s 
socialnim sporazumom      

- Gostol TST d.o.o.: nadaljevanje sklepanja 
podjetniške KP 

- Palfinger Marine d.o.o. – Maribor: pogajanja za 
pisni dogovor o pogojih za delovanje sindikata 

- skupna aktivnost: pogajanja za povišanje osnovnih 
plač pri delodajalcih za leto 2011 

- skupna aktivnost: pogajanja za izplačilo ob koncu 
leta  

 
Poslana strokovna gradiva          
 
- Plače za oktober 2011 
- Sindikalna lista za december 

2011 
- Kriza in položaj mladih na trgu 

dela  
 

Povedali so  
 
Dr. Dragan Petrovec, znanstveni 
svetnik na Institutu za 
kriminologijo v Ljubljani, 
profesor na PF Univerze v 
Ljubljani: »Zato tudi človekovo 
dostojanstvo ni nujno posledica 
demokracije. Ko bi bilo to res, se 
ne bi nepregledne množice v Sloveniji bivajočih čutile 
prizadete v temeljnem dostojanstvu. Četrt milijona 
pod pragom revščine, vrženih z delovnih mest, 
prepuščenih nemilostim podjetnikov, s ponižujočim 
izhodom na Rdeči križ ali Karitas«. 
 

Iz sodbe evropskega sodišča za človekove pravice  
 
Sodba se nanaša na sankcioniranje sindikalne 
provokacije. V nekem španskem podjetju je bil na 
naslovnici sindikalnega glasila upodobljen direktor 
kadrovske službe, pred njim pa je na vseh štirih klečal 
gol delavec, poleg njega pa še dva, ki sta vdano 
čakala, da spolne usluge ponudita še sama. Prispevek 
je bil naslovljen »Ko prodaš svojo rit, ne moreš več 
srati, ko si sam želiš«. Sindikatu je prekipelo, ko so od 
delodajalca skušali pridobiti del neizplačanih plač za 
socialne prispevke, dva samozaposlena pa sta pričala 
proti sindikatu. Delodajalec je odpustil člani izvršnega 
odbora sindikata, kar je potrdilo s sodno odločbo tudi 



4 

 

špansko sodišče. Odpuščeni delavci niso uspeli s 
tožbo na prvi stopnji niti na drugi stopnji Evropskega 
sodišča za človekove pravice, saj je zavrnilo zahtevek 
odpuščenih, da je šlo za  kršitev svobode izražanja. 
ESČP je poudaril, da je potrebno potegniti jasno 
ločnico med kritiko in žalitvijo. S tem je ESČP pritrdilo 
španskemu sodišču, da niso bili odpuščeni zaradi 
svojega aktivnega sodelovanja v sindikatu, ampak 
zaradi spornih izjav v sindikalnem glasilu, ki so bila v 
nasprotju z načeloma dobre volje in medsebojnega 
zaupanja v odnosih na delu. Pri tem je bil napad na 
posameznika iz delovnega okolja z uporabo žaljivk po 
mnenju velikega senata dovolj resna oblika kršitve 
pogodbe o zaposlitvi, ki upravičuje tudi odpust 
kršiteljev. ESČP je odločil v velikem senatu z 12 
glasovi ZA in 5 PROTI (tisti, ki so bili proti, so trdili, da 
tako stroga kazen zoper pritožnike, ki niso sodelovali 
le v zasebnem interesu, ampak tudi v interesu 
preostalih delavcev, lahko ima negativne posledice za 
sindikalno gibanje). 
 
Iz. Ur.l. RS      
 

- Št. 104 z dne 21.12.2011: 
Dodatek št. 8. h KPD za 
elektroindustrijo Slovenije 
 

- Št. 105 z dne 23.12.2011: 
Sklep o dopolnitvi sklepa o objavi seznama 
upravičencev do donacij za leto 2011 
 
Pravilnik o določitvi olajšav za odmero dohodnine za 
leto 2012 
 
Odločba US, da se razveljavi del 1. odst. 228. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
ki je dovoljeval odpis oz. odlog ali obročno 
odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mednarodno   
 
12. decembra 2011 so tri 
sindikalne centrale v Italiji 
organizirale 3 urno stavko s 
protestom proti socialni 
nepravičnosti in proti napadu 
na nivo delavskih pravic, kar se je nadaljevalo do 22. 
decembra v različnih dejavnostih zaradi vladnih 
gospodarskih restriktivnih uspehov. 

 
 

 
 

 
    

 


