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Praznovanje novega leta
je že za nami, zaobljube
tudi in prišlo je spet
obdobje, ko je potrebno
zopet zagrabiti za delo,
sindikalisti so začeli razmišljati o zaključnih računih, ki
jih je potrebno oddati do konec februarja, delodajalci
razmišljajo, kako še znižati stroške dela na račun
zaposlenih in kako še bolj povečati produktivnost,
politiki razmišljajo, kako nas bodo prepričali (beri
pretentali), da jih zopet volimo, skratka nič novega,
vse kar se je dogajalo že v preteklosti. No vsaj
delavcem ni dolg čas, ker jim nekateri delodajalci
parajo živce z poldrugim kilometrom v eno smer
odhoda in prihoda na malico, z neizplačanim
regresom za letni dopust za leto 2017, ali pa še več let
nazaj, z nizkimi plačami, neplačevanjem prispevkov
od plač, zaradi banke delovnih ur in vsemogočih
ostalih kršitev delovnopravne zakonodaje. Sicer pa,
ob prehodu v novo leto je bila ena od zaobljub tudi,
da bomo pozitivni, da bomo zadeve reševali v korist
zaposlenih, saj je to naše poslanstvo, da bomo vse
opravili pravočasno, kvalitetno itd. itd…, pa bo res
tako? Kot vemo iz prakse, zaobljube marsikje ja,
ampak se jih nikoli ne držimo, ali pa veljajo zelo
kratek čas. Bo pa v letu, ki je pred nami tudi leto
sprememb, vedno več se vrača pravic, ki nam jih je
odvzel zloglasni ZUJF (Zakon o uravnoteženju javnih
financ, beri JJ) zato se bo še bolj zmanjšala
brezposelnost, delodajalci bodo morali plačevati višje
prispevke za delavce, dvakrat v tem letu se bodo
uskladile pokojnine in sicer prvič v februarju, ki je
vezana na rast plač in povprečne rasti cen življenjskih
potrebščin ter druga izredna uskladitev, ki bo
predvidoma v aprilu za 1,1%, tudi letni dodatek bodo
julija letos prejeli vsi upokojenci, višina dodatka pa je
odvisna od višine pokojnine posameznika. Z letošnjim
letom je pričela veljati nova uredba ZPIZ – 2E, ki je
večleten rezultat dela ZSSS in po novem ureja
upoštevanje pokojninske dobe za tiste zavarovance,
katerim delodajalec ni plačeval prispevkov, naložil pa
je tudi višje kazni za delodajalce, ki kršijo tozadevno
zakonodajo. Spremenili so se pogoji za upokojitev in
sicer se lahko ženske letos polno upokojijo pri starosti
59 let in 8 mesecev ter 40 let delovne dobe, moški pa
se bodo lahko upokojili pri starosti 60 let in 40 let

delovne dobe. Staršem otrok je vrnjen otroški
dodatek, zato vlogo oddajte čim prej, so pa novosti
na trgu dela in sicer je bil namen zakonodajalca
izboljšati položaj najranljivejših skupin predvsem
mladih, starejših, nižje usposobljenih in dolgotrajno
brezposelnih. Zanimiva je predvsem ureditev, da bo
lahko delavec z nizko ali srednjo izobrazbo, ki se bo
uspel zaposliti, še naprej prejemal 20% nadomestila
do izteka roka do katerega je bil upravičen prejemati
nadomestilo. Tudi inšpektorji so dobili nova
pooblastila, tako bodo lahko v skrajnem primeru
prepovedali opravljati delo dela delavcev ali
delovnega procesa če bodo ugotovili:
 da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev
za delo in ustreznega delovnega okolja in
delovnega procesa, kakor tudi njihove sprotne
prilagoditve ob vsaki spremembi v delovnem
procesu
 da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka,
delovnega okolja ali nezavarovanega območja
grozi nevarnost za nezgodo delavcev
 da delodajalec delavcev ni usposobil za varno in
zdravo delo
 da mu je zavezanec ali odgovorna oseba
zavezanca onemogočila inšpekcijski pregled
 da je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12
mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno
ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu
z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).
Spremembe, ki nas čakajo v letošnjem letu bi lahko še
naštevali, naj bo dovolj, o njih vas bomo tako in tako
sprotno obveščali v dnevnih novicah, v SKEI Slovenije
pa trenutno tečejo intenzivne priprave na 24. državno
prvenstvo SKEI Slovenije v veleslalomu in tekih na
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smučeh, ki bo 26.1.2018 na Kopah na Pohorju na
smučišču Pungart.
Ekonomski podatki
Izvoz se je oktobra 2017 /
oktober 2016 povečal za
20,6%, uvoz pa za 17,3% pokritost uvoza z izvozom je
bila 106,6%. V prvih 10
mesecih je bil izvoz višji za 13,2%, uvoz pa je bil višji
za 14,3% kot v enakem obdobju lani – pokritost uvoza
z izvozom je bila 103,5%.
V obdobju I – X / I – X 2016 je bila industrijska
proizvodnja višja za 7,8%, v predelovalnih dejavnostih
je bila višja za 8,3%, v C/24 – proizvodnja kovin je bila
višja za 7,4%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov
brez strojev in naprav je bila višja za 5,1%. v C/26 –
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih
izdelkov je bila višja za 1,9%, v C/27 – proizvodnja
električnih naprav je bila višja za 11,2%, v C/28 –
proizvodnja drugih strojev in naprav je bila višja za
15,0%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic je bila višja za 21,9%, v C/30 – proizvodnja
drugih vozil in plovil je bila višja za 10,6% in v C/33 –
popravila in montaža strojev in naprav je bila višja za
15,3%.
V prej navedenem obdobju je bil prihodek od prodaje
v industriji višji za 9,3%, V predelovalnih dejavnostih
je bil višji za 9,3%, v C/24 – proizvodnja kovin je bil
višji za 8,4%, v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov
brez strojev in naprav je bil višji za 4,5%, v C/26 –
proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih
izdelkov je bil višji za 1,1%, v C/27 - proizvodnja
električnih naprav je bil višji za 4,5%, v C/28 –
proizvodnja drugih strojev in naprav je bil višji za
16,4%, v C/29 – proizvodnja motornih vozil, prikolic in
polprikolic je bil višji za 22,3%, v C/30 – proizvodnja
drugih vozil in plovil je bil višji za 29,3%, v C/33 –
popravila in montaža strojev in naprav je bil višji za
15,9%.
V prej navedenem obdobju so bile zaloge industrijskih
izdelkov višje za 5,8%, v predelovalnih dejavnostih so
bile višje za 6,1%, v C/24 – proizvodnja kovin so bile
nižje za 4,5%. v C/25 – proizvodnja kovinskih izdelkov
brez strojev in naprav 1,8%, v C/26 – proizvodnja
računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov so bile
višje za 12,0%, v C/27 – proizvodnja električnih
naprav so bile višje za 10,8%, v C/28 – proizvodnja
drugih strojev in naprav so bile višje za 11,2%, v C/29
– proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic so
bile višje za 9,2%, v C/30 – proizvodnja drugih vozil in
plovil so bile višje za 1,9% in v C/33 – popravila in
montaža strojev in naprav so bile višje za 36,3%.

Cene kmetijskih pridelkov pri pridelovalcih so bile
oktobra 2017 povprečno za 8,9% višje kot v oktobru
2016. Cene živali in živalskih proizvodov so bile v
povprečju višje za 9,7%, cene rastlinskih izdelkov pa
za 8,1%.
Ko se v javnosti govori o potrebnih reformah na
področju socialne varnosti, delovnih razmerij in plač,
ali se vprašaš, če se to tiče tudi tebe? Seveda se, zato
se včlani v sindikat.
Če ni združevanja delavcev v sindikate in solidarnosti
v sindikatih, je posledica nižanje delavskih in
življenjskih standardov. Le v skupnem boju delavcev
in delavk je boljša bodočnost.
Predelovalne dejavnosti so 3. četrtletje 2017
zaključile z dobičkom iz poslovanja: poslovni prihodki
so bili višji za 7% od poslovnih odhodkov – izvozna
usmerjenost je bila 73%, kapitalska ustreznost pa
18%, stroški dela so predstavljali 18% poslovnih
odhodkov.
V oktobru 2017 je bilo 858.353 delovno aktivnih
prebivalcev, od tega 767.291 zaposlenih in 91.102
samozaposlenih oseb.
Vrednost investicij v osnovna sredstva je v Sloveniji v
letu 2016 po 2 zaporednih letih rasti glede na leto
prej upadla za 5% (predvsem zaradi upada investicij v
javni upravi, obrambi in obvezni socialni varnosti),
vrednost pa je bila okoli 5 milijard €. Podjetja v
predelovalnih dejavnostih so ustvarila okoli 25% vseh
investicij v državi, na področju javne uprave, obramba
in socialna varnost pa okoli 23%.
Povprečna mesečna plača oseb, zaposlenih pri
registriranih fizičnih osebah je znašala za 3. četrtletje
2017 v bruto znesku 933,33€ oz. v neto 656,20€.
1.1.2017 je imela Slovenija 953.664 aktivnih
prebivalcev (skupaj zaposleni in brezposelni) in
534.336 upokojencev. Z višjo ali visoko šolo je bilo kar
406.997 prebivalcev.
Vrednost kazalnika zaupanja med potrošniki je bil
decembra 2017 za 10 odstotnih točk višja kot pred
letom dni in za 23 točk višja od dolgoročnega
povprečja.
Vrednost kazalnika gospodarske klime je bila
decembra 2017 za 7,7 odstotnih točk višja kot pred
letom dni in za 18,5 odstotne točke višja od
dolgoletnega povprečja.
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Cene uvoženih proizvodov so bile višje za 3,0%, kot
pred letom: od tega so se cene proizvodov,
dobavljenih iz držav evrskega območja zvišale za
5,0%, cene proizvodov uvoženih iz držav zunaj
evrskega območja pa so bile višje za 0,6%.
Sektor države je v letu 2016 namenil za socialno
zaščito 16,7% BDP in za zdravstvo 6,7% BDP.
Povprečen standardni dohodek na kmetijsko
gospodarstvo je leta 2016 znašal 16.577€ (v letu 2013
le 13.944€).
Povprečna bruto plača za oktober 2017 je znašala
1.621,46€ in je bila nominalno za 3,4% oz. realno za
2,4% višja kot pred letom dni, povprečna neto plača
pa je znašala 1.056,47€ in je bila nominalno za 3,5%
oz. realno za 2,5% višja kot pred letom dni.
V decembru 2017 je bila ničelna inflacija. Letna
inflacija XII 2017 / XII 2016 je bila 1,7%, I – XII 2017 / I
– XII 2016 je bila 1,4% (povprečna 12 mesečna)
V 3. četrtletju 2017 je primanjkljaj države znašal 19
mio € oz. 0,2% BDP (v vseh 3. četrtletjih po 134 mio €
oz. 0,4% BDP), konsolidiran dolg države pa je znašal
33.285 mio € ali 78,4% BDP.
Namen digitalizacije je povezati med seboj
posamezne poslovne procese v podjetju in izkoristiti
poslovne priložnosti, ki jih omogoča uporaba
informacijsko – komunikacijske tehnologije. (IKT)
Stopnja (obseg) digitalizacije v podjetjih z vsaj 10
zaposlenimi izražamo z digitalnim indeksom, ki se
izračuna na podlagi 12 kazalnikov, s katerimi
spremljamo IKT v podjetjih v posameznem letu.
Podjetja se glede na to razvrščajo v 4 skupine: v
Sloveniji je 42% podjetij imelo zelo nizek indeks, 35%
nizek, 19% visok in samo 4% zelo visok indeks
digitalizacije.
V letu 2016 je v Sloveniji delovalo 5,9% tujih podjetij
(tuji notranji nadzor ali pod tujim nadzorom oz. v
pretežni tuji lasti) so zaposlovala 22% vseh oseb, ki
delajo in ustvarijo 31,8% prihodka ter 27,4% dodane
vrednosti. Vrednost tujih neposrednih naložb je v
Sloveniji konec leta 2016 znašalo 12,9 milijarde €
(povečanje za 11,5% na leto 2015). Vrednost
slovenskih TNN v tujini pa je znašalo 5,7 milijarde €
(povečanje za 3,7% na leto 2016).

2017
 Plače za oktober 2017
Iz Ur.l. RS
Ur.l. RS št. 69 z dne 8.12.2017: Zakon o spremembah
zakona o dohodnini.
Aktivnosti sindikalnih podružnic
 Usmerjena
aktivnost:
enkratno
izplačilo
za
obliko
poslovne
uspešnosti
 FHH Kostanjevica; plačilo kilometrine
 AGIS TEHNOLOGIES Ptuj: pogoji za
delovanje sindikata
 EBM – PAPST Slovenija d.o.o., Cerknica: revizija
podjetniške KP
 ETA Cerkno d.o.o., sklepanje PKP in obravnava
splošnih aktov
 TITUS d.o.o., Dekani: pogajanja za PKP
 TBP d.d., Lenart; predlogi za izboljšanje
zadovoljstva zaposlenih in povišanje plač.
Mednarodno
Nemški sindikat IG Metall je začel z
enotedensko stavko. Zahteva namreč
6-odstotno zvišanje plač in možnost
dveletnega 28-urnega delavnika za
tiste delavce, ki morajo skrbeti za
otroke ali sorodnike, ne da bi se jim pri
tem bistveno znižala plača. Že prejšnji
teden je opozorilno enodnevno stavko izvedlo okoli

2500 delavcev Porscheja v Stuttgartu in 600 delavcev
proizvajalca avtomobilskih delov ZF. Tokratne stavke
se bo po ocenah sindikata udeležilo okrog 700.000
delavcev, za enkrat pa jih v stavki sodeluje 15 tisoč. IG
metal združuje delavce v kovinarski in strojni
industriji, med drugim tudi delavce v avtomobilski
industriji. Z nekaj več kot 2 milijona člani je največji
sindikat v Evropi. Obe zahtevi predstavi Wolfgang
Schroeder z Univerze v Kasslu. Kot izpostavi, je pri
zahtevi za 28-urni delavnik vprašanje, kdo in na
kakšen način bi ga financiral.

Poslana strokovna gradiva
 Prevod
Resolucije
INDUSTRIALL o kolektivnih
pogajanjih
 Sindikalna lista za december
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