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Info 
št.  5 / 8.5.2013, od .2013  www.skei.si   berimo info SKEI, da izvemo več in prej 

 
Doma 
 
Radi imamo maj. Več 
razlogov je za to. Kot 
delavci ga imamo radi, 
ker se začenja z 
delavskim praznikom. 
1. in 2. maj sta dva praznična, dela prosta dneva, 
namenjena spominu in opominu na vse, kar se je v 
preteklosti dogajalo, pa tudi kar se dogaja sedaj. 
Mene moti, ker praznovanje vsako leto izpade 
skoraj tragično, namesto, da bi dajalo pogum, 
namesto da bi bodrilo vse k še bolj zavzetemu delu, 
nas navdajalo s ponosom glede narejenega in z 
voljo, da stopimo skupaj in naredimo še več. Ne, 
moderno je biti žrtev.  

 
Praznovanja so minila, prosti dnevi in morda 
podaljšani prazniki tudi, težave pa ne. Spet se 
soočamo s posledicami zgrešenih odločitev in 
napačnega (upam, da izraz ni nepravilen) 
gospodarjenja. Spet gre v propad en naših stebrov 
Mariborskega gospodarstva, MLM. 

 
 

Za dve družbi znotraj je že oklican stečaj, največja 
družba je v prisilni poravnavi, ogroženih je veliko 
delovnih mest. In to kljub temu, da so delavci dolgo 
molčali ob nespoštovanju zakonodaje in kolektivnih 
pogodb, se odrekali plač, regresov in še česa... Vse z 
željo po boljšem jutri. Zbujanje v ta boljši jutri je 
zato toliko bolj boleče in neizprosno.  Sindikati v 
tem položaju lahko pomagamo s solidarnostnimi 
pomočmi, svetovanjem, pravno pomočjo, 
vlaganjem terjatev... A podjetja obuditi pač ne 
moremo. Nazadnje smo skoraj krivci za propad.... 
Naj nas navdaja želja, da bodo delavci hitro dobili 
nove zaposlitve, da ne bo ogrožena njihova socialna 
varnost bolj, kot je bila do sedaj in da bo vendarle iz 
propada zraslo novo, zdravo podjetje. 
 
Mi smo v tem času nadaljevali s pogajanji. Zadnji 
teden aprila je bil podpisan tudi aneks š. 6 h 
kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo. Z 
aneksom smo dogovorili rast plač za 3,0% od 1.4. 
dalje ter regres za letni dopust za leto 2013 v višini 
806€. Težka je bila odločitev, da sprejmemo 
ponujeno, a glede na stanje, v katerega je zašlo 
ponovno naše gospodarstvo, je bilo kaj več težko 
doseči. Aneks je v postopku registracije na 
ministrstvu za delo in bo objavljen predvidoma 
nekje v sredini meseca maja. Ne glede na to, 
povečanja veljajo že za izplačila v mesecu maju 
(plače za april). Rezultat za tretjo kolektivno 
pogodbo (dejavnost kovinskih materialov in livarn) 
bo poznan sredi meseca maja. Vse opcije so še 
odprte, vključno z možnostjo odpovedi. Očitno se 
delodajalci igrajo z mislijo, da jim je kolektivna 
pogodba odveč.... 
 
Marsikaj se je še odvijalo v tem mesecu. Vsi, ki 
dnevno prejemate e-novice lahko vidite, kje vse 
smo prisotni in vpeti. Ne mine dan, da bi ne bili 
omenjeni v sredstvih javnega obveščanja, če ne 
neposredno, pa posredno. In v vseh aktivnostih 
najdemo tudi čas za druženje. Tako smo v aprilu 
izvedli druga državno prvenstvo v kegljanju, ki so ga 
organizirali kolegi iz Štajerske konec maja pa bodo 
Dolenjci in Belokranjci gostili letne športne igre SKEI 
(prijave še tečejo).  
 

http://www.skei.si/


2 

 

Z Ptujčane smo izvedli 26.4.2013 seminar o KP in 
novem ZDR 
 
Majski dnevi bodo očitno posvečeni ukrepom za 
stabilizacijo države. Obetajo se nam novi davki, 
nova zakonodaja, nove obremenitve.... In nove in 
nove afere. Ljudje so siti političnih in strankarskih 
prerekanj, želijo si slišati kakšno pozitivno novico in 
vzdržne predloge, kako to lepo državo potegniti iz 
blata. Bo maj tisti mesec, ko se bo to zgodilo ali pa 
se bomo vdali in počakali »trojko«. Kdo ve? Občutek 
je, da se vsem aferam sploh ne da več priti na kraj, a 
slej ko prej se bo. Tudi z našo pomočjo, če bomo le 
dosledni. Zato ne skomigajte z rameni ali pobešajte 
glave. Z doslednim opozarjanjem na krivice in 
napake pomagajte, da tudi tako to državo naredimo 
prijazno za delavce in državljane 
 
Ekonomski podatki 
 
V obdobju I – II 2013 / I – II 
– 2012 se je industrijska 
proizvodnja v Sloveniji 
povečala za 0,1%, v 
predelovalnih dejavnostih 
se je zmanjšala za 0,3%, v C/24 - proizvodnja kovin 
se je zmanjšala za 2,5%, v C/25 – proizvodnja 
kovinskih izdelkov brez strojev in naprav se je 
povečala za 4,0%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, optične in elektronske opreme se je 
povečala za 11,3%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečala za 1,9%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečala za 20,1%, v 
C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je zmanjšala za 17,9%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšala za 
51,3%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je zmanjšala za 17,0%. 
 
V prej navedenem obdobju se je prodaja v slovenski 
industriji realno zmanjšala za 4,6%, v C/24 – 
proizvodnja kovin se je zmanjšala 0,9%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav se je povečala za 6,4%, v C/26 – proizvodnja 
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov se je 
povečala za 11,0%, v C/27 – proizvodnja električnih 
naprav se je povečala za 3,9%, v C/28 – proizvodnja 
drugih strojev in naprav se je povečala za 1,3%, v 
C/29 proizvodnja motornih vozil, prikolic in 
polprikolic se je zmanjšala za 18,3%, v C/30 – 
proizvodnja drugih vozil in plovil se je zmanjšala za 
37,6%, v C/33 – popravila in montaža strojev in 
naprav se je zmanjšala za 12,4%. 
 

V prej navedenem obdobju so se zaloge v slovenski 
industriji zmanjšale za 1,7%, v predelovalni 
dejavnostih so se zmanjšale za 1,3%, v C/24 – 
proizvodnja kovin so se zmanjšale za 1,2%, v C/25 – 
proizvodnja kovinskih izdelkov brez strojev in 
naprav so se zmanjšale za 4,2%, v C/26 – 
proizvodnja računalnikov, elektronske in optične 
opreme so se zmanjšale za 1,2%, v C/27 – 
proizvodnja električnih naprav so se zmanjšale za 
7,6%, v C/28 – proizvodnja drugih strojev in naprav 
so se povečale za 12,3%, v C/29 – proizvodnja 
motornih vozil, prikolic in polprikolic so se povečale 
za 1,6%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in plovil 
so se zmanjšale za 37,2%, v C/33 – popravila in 
montaža strojev in naprav so se zmanjšale za 19,3%. 
 
Cene rastlinskih pridelkov so bile februarja 2013 / 
februar 2012 povprečno višje za 33,1%, cene živali 
in živalskih proizvodov pa so bile v povprečju višje 
za 1,3%. 
 
Cene industrijskih proizvodov so se III 2013 / III 
2012 zvišale za 0,8% (cene proizvodov prodanih na 
tujih trgih so se povišale za 1,1%, prodanih na 
domačih trgih pa so se povišale za 0,5%). 
 
Povprečna mesečna bruto plača v Sloveniji za mesec 
februar 2013 je bila 1.497,55€ in je bila nominalno 
za 1,7% nižja kot februarja 2012, neto pa 982,68€ in 
je bila nominalno za 0,6% nižja kot februarja 2012. 
 
Stopnja registrirane brezposelnosti je bila v Sloveniji 
februarja 2013 enaka kot mesec prej in sicer 13,6%,  
aktivnega prebivalstva je bilo 912.929, od tega 
delovno aktivnih 788,863 oseb in 124.066 
registriranih brezposelnih.     
 
Po reviziji objavljenih podatkov je primanjkljaj 
države v letu 2012 znašal 4,0% BDP. 
 
Kazalnik zaupanja potrošnikov je bil v aprilu 2013 
enak kot v marcu 2013, sicer pa za 12 odstotnih 
točk višji kot pred letom dni oz. za 9 odstotnih točk 
višji od povprečja prejšnjega leta. 
 
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bil v aprilu 
2013 za 1 odstotno točko nižja kot marca 2013 oz. 
za 2 odstotni točki višja kot pred letom dni in za 12 
odstotnih točk nižja od dolgoletnega povprečja, v 
predelovalnih dejavnostih pa je bila enaka kot pred 
letom dni in za 7 odstotnih točk nižja od 
dolgoletnega povprečja. 
 
Ob koncu leta 2012 je bilo v Sloveniji skoraj 384.000 
medobčinskih delovnih migrantov ali nekaj več kot 



3 

 

polovica delovno aktivnega prebivalstva, iz 
sosednjih držav je dnevno prihajalo na delo v 
Slovenijo okoli 2.000 tujcev. 
 
Kljub naraščajoči brezposelnosti je v Sloveniji še 
vedno pod povprečna stopnja brezposelnosti v EU. 
Anketna stopnja brezposelnosti, ki je edina 
mednarodno primerljiva, je v Sloveniji v letu 2012 
znašala 9%, v EU – 27 pa je tedaj znašala v 
povprečju čez 10%. Najvišji stopnji sta bili 
brezposelnosti sta bili tedaj zabeleženi v Španiji in 
Grčiji, kjer so se gibale okrog 25%. 
 
1.1.2013 je imela Slovenija 2.058.821 prebivalcev ali 
0,2% več kot leto prej. Čeprav se je število 
prebivalcev povečalo za 3.325, pa se je število 
državljanov Slovenije prvič po 15 letih zmanjšalo. 
Povečalo se je število tujih državljanov za okoli 
5.800 (6,8%), tako je bilo tujcev 91.385 ali 4,4% vseh 
prebivalcev v Sloveniji. Delež žensk je znašal 51,4%. 
 
Mesečni TOM se je v maju znižal 2013 znižal na 
0,1%, letni pa se je zvišal na 1,18%. 
 
Cene uvoženih proizvodov so bile v marcu 2013 za 
0,2% višje kot prejšnji mesec, hkrati pa nižje za 0,3% 
kot pred letom dni. 
 
V aprilu 2013 je bila mesečna inflacija 0,7%, na letni 
ravni IV 2013 / IV 2012 je bila 1,5%, in I - IV 2013 
1,0%, povprečna letna IV 2013 – V 2012 / IV 2012 – 
V – 2011 pa 2,5%. 
 
Aktivnosti sindikalnih podružnic    
 

 Mariborska livarna: napoved 
stavke, ker še niso prejeli 1 
plače za februar 2013 

 KIV Vransko: nadaljevanje 
stavke zaradi neizplačanih 
zapadlih izplačil 

 HELEDIS Celje: odpoved pogodbe o zaposlitvi s 
strani delavcev zaradi neizpolnjevanja 
pogodbenih obveznosti na strani delodajalca, 
vprašanje sanacije ali stečaja podjetja 

 TDR Legure, Ruše: problem urejanja kriterijev za 
določanje letnega dopusta 

 ECOM Ruše: vprašanje znižanja letnega dopusta 

 EMO – ETT Celje: razreševanje presežnih delavcev 

 RUT d.o.o.: ustanavljanje sindikata in odprava 
nepravilnosti 

 ALUKOMEN d.d.Komen: stavka zaradi neizplačila 
plač 

 KOLEKTOR LIV in KOLEKTOR ATP, Postojna: 
program razreševanja presežnih delavcev 

 PILASTER – 1 Jesenice: stečajni postopek 

 SANITEC in ARMAL d.o.o., Maribor: stavka in 
protest zaradi neizplačanih plač ter stečajnega 
postopka 

 MLM d.d., Maribor: sanacija s prisilno poravnavo 
 
Poslana strokovna gradiva  
 

 Program dela evropskega 
IndustriAll 

 Proti zlorabi statusa 
samozaposlene osebe 

 Jamstvo za mlade 

 Pojem trajnostnega podjetja 

 Iz spomladanske napovedi gospodarskih gibanj 

 Promocija SKEI za poklicno izobraževanje in 
usposabljanje po srednji šoli 

 Plače za februar 2013 

 Sindikalna lista april 2013 
 
Iz. Ur.l. RS 
 

 št. 25 z dne 22.3.2013: Sklep o 
določitvi prispevkov za posebne 
primere zavarovanja količnik za 
usklajevanje preživnin 

 št. 32 z dne 19.4.2013: Dodatek 
št. 9 h KPD za elektroindustrijo Slovenije 

 
Rekli so:   
 
Darja Šenčur Peček, dr. 
pravnih znanosti, 
docentka na Pravni 
fakulteti Univerze v 
Mariboru:  
»Delovno pravo je nastalo z namenom zaščititi tiste, 
ki delo opravljajo v razmerju odvisnosti, ki so 
šibkejša stranka v razmerju dveh neenakih strank. 
Potreba po tovrstni zaščiti ostaja še danes, pa 
čeprav so se spremenili delodajalci, oblike in načini 
opravljanja dela. Delodajalci imajo pravico 
organizirati svoj poslovni proces tako, kot je to zanje 
najbolj ustrezno in ekonomično, delovno pravo pa 
mora tudi v novih razmerah varovati osebe, ki so 
potrebne delovno – pravne zaščite in to v razmerju 
do pravega delodajalca. Ekonomična organizacija 
poslovanja in dela ne sme biti dosežena na račun 
delavcev, le s tem, da se delodajalci otresejo svoje 
obveznosti iz delovnega razmerja s tem, da se 
osebe, ki delo opravljajo v razmerju odvisnosti 
izločijo iz obsega delovno – pravnega varstva ali 
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tako, da jim to varstvo zniža. To velja tako v primeru  
prenosa podjetja, ko je predmet prenosa  
opravljanje storitve, ki ne vključuje bistvenih 
sredstev, ampak predvsem dela določene skupine 
delavcev: tudi v primeru, ko zaradi outsourchinga 
bivši delavci postanejo ekonomsko odvisni 
samozaposleni, pa tudi v primeru, ko so delavci 
formalno zaposleni pri izvajalcih storitev, dejansko 
pa je njihov delodajalec uporabnik storitve (Iz revije 
Delavci in delodajalci, 2-3/2012)  
 


