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Zadeva: POROČILO o pripravljalnem sestanku DMS

Letni pripravljalni sestanek je bil v torek, 12.11.2019 (prihod 11. in odhod 13.) na Dunaju
v Avstriji. Delovni jezik: nemški. Udeleženec iz SKEI: Bogdan Ivanovič in prevajalka
Andreja Vidmar, vključno s prevozom.
1. Otvoritev in pozdrav s strani Klaudije Frieben (podpredsednice PRO-GE).
2. Sprejem dnevnega reda sestanka.
3. V Magni – Gradec bodo zaradi začetka krize v avtomobilski industriji odpustili 700 –
800 delavcev. V Avstriji je v pripravi prevzem Opla s strani Peugeota, ki je že tudi
sprejel varčevalni program.
4. Priprava koncepta konference o transformaciji v avtomobilski industriji v letu 2020:
4.1.
Delovni naslov »MOVE IN THE RIGHT DIRECTION« (Gibanje v pravo
smer)
4.2.
Strateške teme: varnost delovnih mest in soupravljanje
4.3.
Na razpolago bo dvorana za 120 oseb (tripartitne sestave nacionalnih socialnih
partnerjev + znanosti)
4.4.
Referati, s kombinacijo panelov (strategije morajo biti usmerjene v prihodnost:
prehod iz analiziranja, ne sme priti do kaotičnih situacij)
4.5.
Možnost predstavitve nacionalne avtomobilske industrije na panojih
4.6.
Glavna konferenca na Dunaju 6.10.2020 in 7.10.2020 ogled avtomobilske
tovarne v Bratislavi (2 avtobusa)
4.7.
Stroški:
4.7.1. Vsak sindikat pokrije svoje stroške potovanja, hotela in prevajanja
4.7.2. PRO-GE bo pokril stroške: konferenčne dvorane, prehrane in tehnike za prevajanje
5. Analiza transformiranja – Transformacijski atlas
5.1.
Pri poročanju držav je bilo ugotovljeno, da je edino SKEI že začel s to
aktivnostjo, čeprav smo dobili vsi vzorec s strani IGM Nemčije (posebna tema na
izobraževalnem seminarju letos v Inzllu + delavnica). Zato sem zavrnil prošnjo, da
sindikatom DMS pošljemo v nemški jezik preveden Transformacijski atlas SKEI – bo
pa IGM vsem ponovno poslal gradivo.
5.2.
Potrebna bo zgodnja ugotovitev predvidenih sprememb in hitro reagiranje:
socialno-demokratično-ekološki pristop.
6. SKEI je predstavil temo »Bodočnost dela – kako se bo spremenila definicija dela«
(dodano VI. poglavje h gradivu, ki smo ga pripravili za letošnji izobraževalni seminar
v Inzllu)
6.1.
PRO-GE je zaradi kakovosti predstavitve predlagal, da se ta tema predstavi
tudi na sestanku predsednikov leta 2020, čemer pa sem oporekal iz razloga, da za
SKEI to ni potrebno, ker je predsednica po poklicu pravnica in razume vlogo
delovnega prava v bodočnosti.
7. OZ KOVO je predstavil strategijo proti desnemu populizmu med člani sindikata.
8. OS KOVO je predstavil razmišljanje o resoluciji za Kongres evropskega sindikata
IndustriAll drugo leto na temu »Konvergenca plač in minimalna plača«
9. VASAS je predstavil problem razširjanja t. i. »neodvisnih sindikatov«.
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10. OS KOVO je predstavil začetek kampanje »Together at work« - moje mišljenje je, da
bi bilo racionalno, če bi to kampanjo izvajali preko ZSSS – distribucija in prevod
gradiv od IndustriAll, ki vključuje industrijske sindikate.
11. Predlog za temo izobraževalnega seminarja v Inzllu 2020: »Borba proti omejevanju
sindikalnega organiziranja in sindikalnega dela pri delodajalcih«.

Sekretar SKEI za KP in PS
Bogdan Ivanovič
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