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POLITIČNI BAROMETER
Po JM raziskavi „Vox populi“ februar 2014:
1. Podpora Vladi RS je padla pod 25% (najnižja doslej) – 70% vprašanih je to
delo ocenilo za neuspešno (sprememba ministrovanja 3 resorjev)
2. Največ podpore spet opozicijski SDS (24,2%), 2. DS z 1 odstotno točko
manj (raziskava „DELO“ pa obratno), 3. upokojenski DESUS s 16%, šele 4.
zmagovalka zadnjih parlamentarnih volitev PS
3. Predsednik države Borut Pahor ostaja najbolj priljubljen politik, sledi
minister za kmetijstvo in okolje Dejan Židan in zunanji minister Karl Erjavec,
prvak SDS Janez Janša pa se vrača med najbolj priljubljene politike, le 10
politikov je prejelo oceno nad 2,5 (od možne 5)
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Po JM raziskavi Fakultete za uporabne študije:
1. 55,7% je v največji možni meri ponosnih, da so Slovenci
2. 25,5% se v največji možni meri strinja, da so v Sloveniji nekatere stvari,
zaradi katerih se je sramujejo
3. Le 20,9% se v največji meri strinja, da je potrebno podpirati državo, čeprav
nima prav
4. 26,1% se strinja v največji možni meri, da bi se odrekli slovenskega
državljanstva, če bi jim bilo zagotovljeno boljše življenje kje drugje
5. Le 14,4% se v največji možni meri strinja, da priseljenci prinašajo korist za
slovensko gospodarstvo, 42,4% pa jih je nevtralnih v trditvi (niti ne prinašajo
koristi, niti ne škodijo)
6. Le 8,3% jih je v največji možni meri ponosno na dosežke slovenskega
gospodarstva, na športne uspehe pa kar 76,5%
7. 66,2% meni, da v aferi Patria 1. st. oprostilna sodba na Finskem še ne pomeni,
da so nedolžni tudi obsojeni na 1. st. v Sloveniji
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EKONOMSKI PODATKI
-
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2013/2012 rast izvoza za 2,6% , za 2014 predvidena 3,0 in 4,1% za 2015
2013/2012 rast uvoza za 0,3%, za 2014 predvidena 2,1% in 3,9% za 2015
2013/2012 zmanjšanje industrijske proizvodnje za 0,5%
2013/2012 zmanjšanje prihodkov v slovenski industriji za 1,1%
BDP po 8 padcih v 4. kvartalu 2013 zrasel za 2,1%, v celotnem letu padec za
1,1%, na prebivalca znaša 17.128€, letos predviden padec za 0,8% in rast 0,4%
za 2015
V 2013 letna inflacija 0,7%, povprečna letna 1,8% (harmonizirana s kupno
močjo 1,9%), II 2014/ XII 2013 je bila deflacija – 0,5%, za leto 2014
predvidena1,4% letna in 1,7 % za 2015, povprečna 1,9% za leto 2014 in 1,4%
za leto 2015
V 4. kvartalu 2013 povprečna registrirana brezposelnost 13,2%, v letu 2014
predvidena 13,6% in 13,5% v letu 2015, v 4. kvartalu anketna brezposelnost
9,6%, v letu 2014 predvidena 11,0 in 10,6% v letu 2015
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Povprečna mes. bruto plača za december = 1.547€ oz. 1008€ neto,
minimalna plača =789,15€, v letu 2014 predviden realni padec povprečne
bruto plače v državi za 1,4% in padec za 0,4% v letu 2015
Po 3 KPD, katerih podpisnik je SKEI, december 2013/december 2012
nominalno povišanje povprečne bruto plače za 5,3% oz. realno za 3,5%
(vendar 1 delovni dan več)
Strošek dela v državi se je IV kvartal 2013/IV kvartal 2013 povečal za
2,1% (v EU-28 pa za 1,1%)
Po oceni se je dodana vrednost v letu 2013 zmanjšala za 1%
Primanjkljaj sektorja države je bil v 3. kvartalu 2013 (brez dokapitalizacije
bank) ocenjen na 3,8% BDP, konsolidiran dolg pa na 62,2% BDP
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KOLEKTIVNA POGAJANJA
1.

Na podjetniškem nivoju smo uspešno zaključili kolektivna pogajanja za
posebno izplačilo ob koncu leta

2.

Na nivoju dejavnosti težka pogajanja:
- za novo KPD za kovinsko industrijo
- za novo KPD za kovinske materiale in livarne
- spremembe in dopolnitve KPD za elektroindustrijo

2.1. Delodajalci napadajo/predlagajo znižanje obstoječih standardov:
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Letnih dopustov in plačanih odsotnosti iz osebnih razlogov
Sestavin plač:
- dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času
- dodatek na delovno dobo
- odpravnina ob upokojitvi
- Kakovost vključevanja sindikata v poslovne odločitve
- Nerazumljivo:
- V posebni raziskavi v cilju razvoja industrijske demokracije je Inštitut za
delovna razmerja pri Pravni fakulteti v Ljubljani (ob sodelovanju
raziskovalcev iz Fakultete za menedžment) ocenil vse 3 KPD, ki jih sklepa
SKEI, kot primere najboljših praks v državi, pa želijo delodajalci vrsto teh
določb črtati v predlogih za noveliranje KPD
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Hvala za vašo pozornost
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