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Doma
Prvi, pravi poletni
mesec je za nami.
Čeprav se je uradno
poletje komaj začelo, temperature že nekaj
časa kažejo drugače.
Malo jih dvigajo tudi delodajalska združenja, ki
se nikakor ne morejo sprijazniti z idejo, da naj
bo minimalna plača človeka vredno plačilo. Se
upirajo na vse načine, tudi tako, da so v Državni
svet vložili predlog zakonodajne iniciative.
Predlog za spremembo Zakona o minimalni
plači je
predvideval
spremembo pri
vključevanju dodatka na delovno dobo v
minimalno plačo, in sicer tako, da bi bil ta
dodatek še naprej del minimalne plače. Po
obravnavi te tematike je Državni svet predlog
zavrnil. Posnetek razprav si lahko ogledate na
naslednji povezavi.
Organizacija konference o tem, da je minimalna
plača tudi priložnost, je ena od aktivnosti, ki jo
izpeljala ZSSS. Na njej je bilo pojasnjenih veliko
argumentov, zakaj je minimalna plača
pomembna in zakaj so pomembne že sprejete
spremembe.
Več o zaključkih pomembne konference si lahko
preberete tukaj.
V juniju se za večino otrok (in staršev) končajo
šolske obveznosti. Tako smo tudi v SKEI
uspešno zaključili s študijem na daljavo. Tretja
generacija udeležencev je uspešno zaključila
usposabljanje.
Vpisujemo četrto. Se nam pridružiš?

berimo info SKEI, da izvemo več in prej
sklepa SKEI. Predlog, ki smo ga posredovali
delodajalcem predvideva dvig najnižjih
osnovnih plač in dvig regresa za letni dopust.
Seveda ne izključuje pogajanj po posameznih
podjetij, ki tudi že tečejo. O napredku vas bomo
tekoče obveščali.
Še eno izobraževanje smo izvedli. V podjetju
Palfinger so si čisto od blizu in konkretno
ogledali razlike in stične točke sindikata in sveta
delavcev. Kaj lahko počnemo skupaj in na
kakšen način, kakšne so naloge sindikata in
kakšne sveta delavcev. S konkretnimi napotki in
primeri iz prakse.

O razbremenjenem regresu za letni dopust smo
že pisali. V podjetja smo poslali tudi anketo.
Zanimala nas je višina regresa za leto 2018 in
2019. Predvsem z namenom ugotoviti, če so
razliko, ki nam jo je namenila država, v žep
spravili delodajalci.
Z veseljem ugotavljamo, da so sindikalisti v
podjetjih odlično opravili svojo nalogo in
dogovorili enake ali celo višje regrese, kot lani.
Odlično delo!
Denar so tudi po zaslugi sindikata dobili
zaposleni, kar je edino prav.

Po objavi podatkov o poslovanju gospodarskih
družbe je tudi čas za začetek novega kroga
pogajanj za vse tri kolektivne pogodbe, ki jih
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Pred nami sta dva poletna meseca, ki ju večina
izkoristi za počitek. Če le lahko, si napolnite
baterije za jesen. Navadno povemo, da bo jesen
vroča. Bolj kot je bilo poletje. O višini
temperature bomo odločali skupaj. Odvisna bo
tudi od odzivov delodajalcev na naše predloge
za pogajanja.
Čeprav ni še čisto blizu, zaradi nabiranja
kondicije napovedujemo tudi tradicionalni
pohod SKEI, ki ga organiziramo vsako leto zadnji
ponedeljek in torek v avgustu. Letos gremo na
slikovito potepanje iz doline Vrat na Bovški
Gamsovec, po prespani noči na Kriških podih pa
se bomo čez Križ vrnili nazaj v Vrata. Prijave
bodo zbirali sekretarji ReO.
Vse aktivnosti lahko spremljate tudi na naši
spletni strani www.skei.si in na

Ekonomski podatki
Konec leta 2018 je bilo v
Sloveniji približno 887.000
delovno aktivnih oseb, od
tega je bilo 55% moških in
45% žensk z naslednjo izobrazbo: 9,3%
osnovnošolska ali manj, 56,1% srednješolsko in
34,6% terciarno. Delovno aktivnih invalidov je
bilo približno 34.000.
V 1. četrtletju 2019 je zaposlena oseba opravila
povprečno 133 ur na mesec (3 manj kot v
enakem obdobju lani).
Povprečna
bruto
mesečna
plača
pri
registriranih fizičnih osebah je v 1. četrtletju
2019 znašala 1.008,45€ in neto 701,19€.
V aprilu 2019 je bil slovenski izvoz višji za 12,9%
in uvoz višji za 28,4% kot pred letom dni,
pokritost uvoza z izvozom je bila 91,0%.

V obdobju I-IV 2019/I-IV 2018 se je industrijska
proizvodnja povečala za 5,5%, v predelovalnih
dejavnostih se je povečala za 5,8%, v C/24proiz. kovin se je zmanjšala za 4,2%, v C/25proizv. kov. izdelkov brez strojev in naprav se je
povečala za 2,0%, v C/26-proizv. računalnikov,
el. in opt. izd. se je povečala za 13,9%, v C/27proizv. el. naprav se je povečala za 3,8%, v
C/28-proizv. dr. strojev in naprav se je povečala
za 6,5%, v C/29-proiz. mot. vozil, prikolic in
polprikolic se je zmanjšala za 2,6%, v C730proizv. dr. vozil in plovil se je povečala za
35,4%, v C/33-popravila in montaža strojev in
naprav se je povečala za 33,1%.
V prej navedenem obdobju se je v industriji
prihodek od prodaje proizvodov povečal za
4,0%, v predelovalnih dejavnostih se je povečal
za 4,1%, v C/24-proizv. kovin se je zmanjšal za
1,3%, v C/25-proizv. kov. izd. brez strojev in
naprav se je povečal za 2,1%, v C/26-proizv.
rač., el. in opt. naprav se je povečal za 12,8%, v
C/27-proizv. el. naprav se je povečal za 3,9%, v
C/28-proizv. dr. strojev in naprav se je povečal
za 7,1%, v C/29-proizv. mot. vozil in plovil se je
zmanjšal za 3,2%, v C/30-proizv. dr. vozil in
plovil se je povečal za 26,1%, v C/33-popravila
in montaža strojev in naprav se je povečal za
33,9%.
V prej navedenem obdobju so se zaloge
industrijskih proizvodov povečale za 5,4%, v
predelovalnih dejavnostih so se povečale za
5,2%, v C/25-proizv. kov. izd. brez strojev in
naprav so se zmanjšale za 5,3%, v C/26-proizv.
rač., el. in opt. izd. so se povečale za 14,9%, v
C/27-proizv. el. naprav so se povečale za 2,0%,
v C/28-proizv. dr. strojev in naprav so se
povečale za 3,5%, v C/29-proizv. mot. vozil in
plovil so se povečale za 16,5%, v C/30-proizv.
dr. vozil in plovil so se povečale za 24,2%, v
C/33-popravila in montaža strojev in naprav so
se povečale za 50,7%.

V 1. četrtletju 2019 so bili stroški dela za
dejansko opravljeno delo za 8,1% višji kot pred
letom dni (od tega je bil strošek dela za
dejansko opravljeno uro dela višji za 8,9%).
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Po podatkih za raziskovanje življenjskih pogojev
(SILC) za leto 2018 je bila skupna revščina v
Sloveniji 13,3% (približno 268.000 prebivalcev
je imelo nižji dohodek od praga revščine, kar je
približno enako kot lani):
- za 1-člansko družino je znašal letno
7.946€ (662€/mesec)
- za 4-člansko družino 2 odraslih in 2
otrok mlajših od 14 let je znašal
1.391€/mesec
- za 2-člansko družino brez otrok je znašal
993€/mesec
Če ne bi bilo socialnih transferjev (družinski in
socialni prejemki), bi bila stopnja tveganja
revščine 23,4%. Povprečni neto letni
razpoložljivi dohodek gospodinjstev je leta 2017
znašal 23.039€ (783€ več kot leto prej). Socialni
izključenosti je bilo izpostavljenih 326.000 oseb.
Povprečna bruto plača za april 2019 je znašala
1.730,70€ in je bila nominalno za 4,0% oz.
realno za 2,3% višja kot pred letom dni, neto pa
1.114,98% in je bila nominalno za 3,9% oz.
realno za 2,0% višja kot pred letom dni.
Povprečna bruto plača v zasebnem sektorju je
znašala 1.596,41€ in je bila prav tako
nominalno za 4,0% oz. realno za 2,3% višja kot
pred letom dni.
Leta 2017 (5 let po nastanku 2012) je v Sloveniji
poslovalo le še 48,2% podjetij). Konec aprila
2019 je bilo v Sloveniji približno 893.000
delovno aktivnih oseb, kar je 2,8% več kot leto
prej.
V 1. četrtletju 2019 je bilo 4,8% stopnja
anketne brezposelnosti, kar je za 1,1 odstotne
točke manj kot pred letom dni.
1.1.2018 je bilo v Sloveniji 852.200 stanovanj
(680.000 naseljenih, 152.200 praznih in 20.000
počitniških). V 80,8% naseljenih stanovanj so
bivali njihovi lastniki, najemnih stanovanj je bilo
7,7% in 11,5% uporabniških. 65,8% prebivalcev
je živelo v 1 ali 2 stanovanjskih hišah.
Cene uvoženih proizvodov so se v maju 2019 na
letni ravni zvišale za 0,5%: od tega so se cene
proizvodov, dobavljenih iz držav v evrskem
območju, zvišale za 0,2%, cene proizvodov

uvoženih iz držav zunaj evrskega območja pa za
0,8%.
Mesečni TOM se je junija 2019 zvišal na 0,2%,
letni TOM pa na 2,38%.
V juniju 2019 je bila 0,3% inflacija, VI 2019/VI
2018 je bila 1,8%, VI 2019-VII 2018/VI 2018-VII
2017 je bila 1,7% in I-VI 2019 je bila 2,4%.
Razvoj kupne
samostojnosti

moči

Čas dela za nakup
določene dobrine
Kruh (kg)
Pšenična moka (kg)
Jedilno olje (l)
Beli sladkor (kg)
Mleta kava (kg)
Nov
os.
Avto
Renault Clio
TV, zaslon 40 – 43
Dnevni časopis

v

Sloveniji

po

1991

2018

27 minut
16 minut
46 minut
27 minut
5 ur in 2
minuti
3.702 ur

19 minut
6 minut
13 minut
13 minut
1 ura in 24
minut
1.865 ur

339 ur
17 minut

74 ur
13 minut

Poslana strokovna gradiva






Poslovanje družb po naših 3 KPD v letu 2018
Zavzetost zaposlenih, njihovo zadovoljstvo
in dobro počutje
Prihodnost dela
Sindikalna lista za junij 2019
Plače za april 2019

Aktivnosti sindikalnih podružnic SKEI




ERICO Evrofins d.o.o., Velenje: sklepanje
PKP
ALUMINIUM KETTY EMMI d.o.o., Slovenska
Bistrica: Pravilnik o disciplinski in materialni
odgovornosti
TITUS d.o.o., Dekani: Pravilnik o notranji
organiziranosti družbe in Pravilnik o
napredovanju
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