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Doma
Mesec maj se je začel s
prvomajskimi
prireditvami. SKEI je
tradicionalno prisoten na kresovanjih širom po
Sloveniji. Govorniki so opozorili na aktualne
probleme v družbi. Prireditve so bile množično
obiskane.

Nismo pa ostali samo pri besedah. Kolegi v
sindikalnih podružnicah so prešli na dejanja.
Aktivnosti za povišanje plač in odpravo
nepravilnosti so se začele v vsaj dveh
sindikalnih podružnicah.
Kolega Boris Štriker (SKEI konferenca SIJ) je
angažiral sodelavce in na delodajalca so
naslovili zahteve za dvig plač, izplačilo
regresa,…

berimo info SKEI, da izvemo več in prej
Drugo podjetje, ki je napovedalo stavko je
podjetje Eurofins ERICo iz Velenja. Odločili smo
se, da stavko podpremo s protestnim shodom.
Odlična pogajalska skupina je sindikalni pritisk
izkoristila v največji meri in z delodajalcem
dosegla dogovor pred izvedbo stavke. Stavka je
do septembra zamrznjena.

Seja izvršnega odbora je bila tokrat v Posavju.
Člani IO so si ogledali HE Brežice. Poglavitna
tema seje je bila analiza vprašalnikov o višini
najnižje osnovne plače in obračunu dodatka na
delovno dobo. Dogovorili smo se tudi o
aktivnostih, ki sledijo v podjetjih, kjer se
nepravilnosti pojavljajo.
V podjetja je bil poslan dopis o pravilnem
načinu obračunavanja dodatka na delovno
dobo. Preverite!

Sestala se je komisija SKEI Mladi, ki je tokrat na
svoji seji dala poudarek na ustanavljanju
aktivov po podjetjih in regijah. Govorili so tudi o
najpomembnejšem – izobraževanju in promociji
sindikata. Ustanavljanje aktivov je v polnem
teku. »Mladi smo in migamo« je sporočilo
enega izmed aktivov.
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Ekonomski podatki

Vidni smo bili na prireditvi »10 krogov za 10
nasmehov« v Trbovljah, kjer so mladi
promovirali SKEI in pomen združevanja v
sindikatu.

Povabljeni smo bili, da na konferenci o medicini
dela na 6. Sušnikovih dnevih predstavimo
pogled sindikata na medicino dela.
Svoje poglede so predstavili tudi delodajalci,
kadroviki, psiholog medicine dela, služba za
varsto pri delu,...
Končna ugotovitev udeležencev je bila, da nam
manjka povezovanja. Popravimo.

V 2. četrtletju 2017 je bilo
med
okoli
955.000
delovno aktivnimi okoli
12% ali 144.000 oseb
samozaposlenih (od tega 67% moških in 33%
ženk). 94.000 samozaposlenih (82%) je delalo v
lastnem podjetju, ali so bili samostojni
podjetniki, ali so delali v svobodnem poklicu,
ostalih 20.000 (18%) pa so bili samozaposleni s
statusom kmeta. Okoli 2/3 samozaposlenih
(76.000 oz. 67%) niso nikogar zaposlovali (več
kot ½ zato, ker za druge niso imeli dela). Večina
samozaposlenih (98.000 oz. 86%) tudi v
prihodnjih 12 mesecih ni nameravala zaposliti
novih delavcev niti za delo najeti podizvajalcev.
V letu 2016 je bil delež ekonomsko odvisnih
samozaposlenih
12,7%
(14.000
samozaposlenih), v 2. četrtletju 2017 pa
približno 5% oz. 6.000 oseb.
Cene uvoženih proizvodov so bile v februarju
2018 na mesečni ravni v povprečju enake, na
letni ravni pa so bile za 0,4% višje kot pred enim
letom (iz držav v evrskem območju so se zvišale
za 2,0%, iz držav zunaj evrskega območja pa so
se cene uvoženih proizvodov znižale za 1,4%).
Cene uvoženih proizvodov so bile v marcu 2018
za 0,4% višje kot pred letom: cene proizvodov,
dobavljenih iz držav zunaj evrskega območja so
se znižale za 0,7%, iz držav evrskega območja pa
so se zvišale za 1,3%.
Ob koncu leta 2017 je konsolidirani bruto dolg
države znašal 31,86 milijard € ali 73,6% BDP.
Obenem je bil prvič po letu 2008 ustvarjen
presežek prihodkov nad odhodki (ni bilo
primanjkljaja).
Mesečna obrestna mera v aprilu 2018 ostaja
0,1%, letni TOM pa se je zvišal na 1,22%.
Slovenija je v prvih 2 mesecih 2018 izvozila za
11,7% več kot v enakem obdobju lani, uvozila
pa za 11,1% več kot v enakem obdobju lani.
Pokritost uvoza z izvozom je bila 101%
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(presežek v blagovni menjavi je znašal 44,6 mio
€).
V obdobju I-II 2018/I-II 2017 je industrijska
proizvodnja Slovenije porasla za 9,5%, v
predelovalnih dejavnostih je porasla za 10,3%,
v C/24-proizvodnja kovin je porasla za 11,5%, v
C/25-proizvodnja kovinskih izdelkov brez
strojev in naprav je porasla za 6,1%, v C/26proizvodnja rač., el. in opt. izd. je porasla za
25,8%, v C/27-proiz. el. naprav je porasla za
0,4%, v C/28-proiz. dr. strojev in naprav je
porasla za 19,3%, v C/29-proizv. mot. vozil,
prikolic in polprikolic je porasla za 41,3%, v
C/30-proiz. dr. vozil in plovil je porasla za
10,5%, v C/33-popravila in montaža strojev in
naprav je porasla za 12,8%.
V prej navedenem obdobju je prihodek od
prodaje v industriji realno porasel za 11,6%, v
predelovalnih dejavnostih je porasel za 11,8%, v
C/24-proizvodnja kovin je porasel za 6,7%, v
C/25-proizvodnja kovinskih izdelkov brez
strojev in naprav je porasel za 5,5%, v C/26proiz. rač., el. in opt. izd. je porasel za 25,7%, v
C/27-proiz. el. naprav je porasel za 0,7%, v
C/28-proizv. dr. strojev in naprav je porasel za
18,1%, v C/29-proiz. mot. vozil, prikolic in
polprikolic je porasel za 39,1%, v C/30-proizv,
dr. vozil in plovil je porasel za 10,2% in v C/33popravila in montaža strojev in naprav je
porasel za 9,8%.
V prej navedenem obdobju so zaloge v
slovenski industriji porasle za 7,9%, v
predelovalnih dejavnostih so porasle za 8,2%, v
C/24-proizv. kovinskih izdelkov so porasle za
4,2%, v C/25-proizv. kovinskih izdelkov, razen
strojev in naprav, so porasle za 8,1%, v C/26proiz. rač., el. in opt. izd. so porasle za 23,0%, v
C/27-proizv. el. naprav so porasle za 4,0%, v
C/28. –proiz. dr. strojev in naprav so porasle za
12,1%, v C/29-proizv. mot. vozil, prikolic in
polprikolic so porasle za 4,7%, v C/30-proizv. dr.
vozil in plovil so porasle za 4,7%, v C/33popravila in montaža strojev in naprav so
porasle za 36,6%.

V letu 2017 je bila stopnja anketne
brezposelnosti 6,6%, kar je najnižja stopnja v
zadnjih 8 letih. Imeli smo 2.066.000
prebivalcev, od tega povprečno:
- 1.027.000 aktivnih
- 959.000 delovno aktivnih
- 76.000 anketno brezposelnih
- 730.000 neaktivnih
- 309.000 mlajših od 15 let
Za leto 2017 je povprečna stopnja davka in
prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od
plač v RS znašala 34,72%.
Višina prispevkov za osebno dopolnilno delo
znaša na posamezno vrednotnico za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37€, za
zdravstveno zavarovanje pa 2,11%.
Cene kmetijskih pridelkov so bile v februarju
2018 povprečno za 6,5% višje kot v februarju
2017, cene živali in živalskih izdelkov pa so bile
v povprečju višje za 2,6%.
Povprečna bruto plača za februar 2018 je
znašala 1.638€ in je bila nominalno višja za
3,6% oz. realno višja za 2,4% kot februarja
2017, neto pa 1066,33€ in je bila nominalno za
3,1% višja kot pred letom dni.
V februarju 2018 je bilo v Sloveniji 856.777
delovno aktivnih oseb (za 3,7% več kot leto
prej), od tega 766.283 zaposlenih oseb (od tega
90.494 samozaposlenih) ob upoštevanju
metode registrirane (ne pa anketne)
brezposelnosti.
Marec 2018/marec 2017 so se cene
industrijskih proizvodov pri delodajalcih zvišale
za 2,2%: za prodajo na domačem trgu so se
cene povečale za 2,1%, za prodajo na tujih trgih
pa za 1,9% (od tega za prodajo na trgih zunaj
evrskega območja za 2,1%, v evrskem območju
pa za 1,9%).
Gospodarska klima je bila v aprilu 2018 za 1,4
odstotne točke višja kot pred letom dni in za
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14,5 odstotne točke višja od dolgoročnega
povprečja.
77% delovno aktivnih v Sloveniji je svoje
zdravstveno stanje ocenilo kot dobro ali zelo
dobro, s svojim trenutnim delom je zelo
zadovoljnih 50,3% zaposlenih in 51,8%
samozaposlenih, ki so tudi zadovoljni s svojim
življenjem (ocena 7,5 od možnih 10).
V aprilu 2018 je bila 0,7% inflacija, na letni ravni
IV 2018/IV 2017 je bila 1,5%, I-IV 2018 je bila
0,8% in IV 2018-V 2017/IV 2017-V 2016 je bila
1,3%.
V maju 2018 ostaja mesečni TOM 0,1% in letni
TOM 1,18%.
Univerzalni temeljni dohodek
V Finski trenutno 2000 naključno izbranih oseb
prejema 560€ UTD in bo to poskusno trajalo še
do januarja 2019, nato pa bodo preučili
rezultat. Finci preučujejo tudi t. i. »negativno
dohodnino«, kar pomeni, da bi bili ljudje pod
določeno mejo prihodkov oproščeni davkov oz.
od davkarije celo prejemali denar. Izziv je najti
učinkovit sistem, ki ljudi spodbuja k delu in ne
povečuje dohodkovne neenakosti. V ZDA bo
Sam Altman, lastnik podjetja Y Combinator
izbral 3.000 ljudi, ki jim bo od 3 do 5 let
zagotavljal po 5.000 USD na mesec brez
kakršnihkoli pogojev (spremljali pa bodo
njihovo porabo). Dr. sociologije Valerija Korošec
je za Slovenijo izračunala, da bi lahko vsak dobil
na mesec 300 € UTD.
Svetovni dan zdravja
12.7.2012 je Generalna
skupščina OZN proglasila
20.
marca
za
mednarodni dan sreče.
Če se počutiš srečnega
ali ne, je odvisno od
veliko dejavnikov: reče
ne ustvarjajo samo blaginja v državi in finančno
stanje gospodinjstev oz. posameznika, temveč

tudi zdravje, položaj na trgu dela. Obstoj sreče
pri posamezniku se ugotavlja z anketo: ali sem
se počutil (a) srečnega (srečno) ves čas ali
večino časa 4 tedne pred anketiranjem. Zadnje
anketiranje je bilo leta 2013 (opomba: v času
recesije v Sloveniji) in Slovenija se je uvrstila na
nadpovprečno 12. mesto v EU – 28 (med 63 in
71 v 9% srečnih oseb). Sreča je zelo povezana z
zadovoljstvom, Slovenija pa je dosegla
povprečje EU – 28 in sicer 7 pri moških in 7,1 pri
ženskah, od tega zaposleni 7,5 in brezposelni
6,2; dijaki in študenti 7,9 ter upokojenci 6,6.
Povedali so
Dr. Jože P.
Damjan,
profesor
ekonomije na
Ekonomski fakulteti v Ljubljani: Ne smemo
pozabiti, da smo se razvojno ujeli v past
minimalne plače in da dovoljujemo podjetjem z
nizko produktivnostjo, da svoje zaposlene
mizerno nizko plačujejo. Če sklenem, problem
prilagajanja minimalne plače je predvsem v
tem, da je to sploh problem podjetja. Hkrati pa
je vlada povsem stihijska in ne zna dinamike
prilagajanja
minimalne
plače
narediti
predvidljive, njenih učinkov na stroške dela pa
ne zna ali noče davčno nevtralizirati.
Iz Ur.l. RS
 Ur. l. RS št. 19 z dne
23.3.2018: 1.4.2018 se
pokojnine uskladijo za 1,1%
 Ur. l. RS št. 23 z dne
6.4.2018:
Resolucija
o
nacionalnem
programu varnosti in zdravja pri delu 20182027
 Ur. l. RS št. 24 z dne 13.4.2018: Resolucija o
nacionalnem programu duševnega zdravja
2018-2028 (ReNPDZ18-28), Pravilnik o izdaji
dovoljenj za delo otrok, mlajših od 15 let
 Ur. l. RS št. 26 z dne 27.4.2018: Pravilnik o
registru kolektivnih tožb
 Ur. l. RS št. 30 z dne 26.4.2018: Zakon o
socialnem vključevanju invalidov
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Aktivnosti sindikalnih podružnic

Pokali za skupen rezultat so šli na Koroško, v
Velenje in na Gorenjsko.

 PALFINGER Marine d.o.o.: sistemizacija
delovnih mest
 ODELO d.o.o.: pogajanja za povišanje plač
 NOVEM d.o.o.: pogajanja o povišanju plač
 ADENT d.o.o: pogajanja o povišanju plač
 ABRASIV d.o.o: pogajanja o povišanju plač
 Usmerjena aktivnost: anketiranje o višini
najnižje osnovne plače in ureditvi dodatka na
delovno dobo v podjetjih
Poslana strokovna gradiva
 Za enakost spolov
 Iz Resolucije o nacionalnem
programu varnosti in zdravja
pri delu
 Plače za Februar 2018
 Sindikalna lista za april 2018
 Pravilen obračun dodatka na delovno dobo

Posebna pohvala gre članom športne komisije,
ki so igre spet odlično pripravili. Fantje – hvala!

Športne igre
Korošci so uspešno gostili 15. letne športne igre
SKEI. Udeleženci so se pomerili v malem
nogometu, odbojki, pikadu, suvanju kamna,
namiznem tenisu, vlečenju vrvi in prstometu.
Organiziran je bil tudi pohod. Zadovoljni obrazi
so povedali svoje. Tudi tako se gradi ekipni duh,
ki bo pri ostalih sindikalnih akcijah še kako
pomemben.

Čestitke vsem udeležencem!
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