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- IO SKEI Slovenije                                                                                            3.3.017 

- Nadzorni odbor 

 

 

Zadeva: POROČILO o sestanku Dunajske memorandumske skupine 

 

Letni sestanek predsednikov sindikatov Dunajske memorandumske skupine je bil na Dunaju v 

Avstriji. 

Udeleženi iz SKEI: Lidija Jerkič, Bogdan Ivanovič in prevajalka Andreja Pignar Tomanič. 

 

Sreda, 1.3.2017 

 

1. Uvod 

Podal gaje predsednik avstrijskega sindikata Rainer Wimmer. V zvezi s politično 

situacijo v EU je opozoril na nevarnost gibanj za izstopanje iz EU. Nedvomno je EU 

pod pritiskom, ker določene naloge niso bile realizirane. Desne stranke populistično 

izkoriščajo slabosti EU. Ohranjanje demokratičnih vrednot EU je temelj, kandidatka 

Turčija pa gre v drugo smer. Tudi Trump poudarja interese ZDA z nedemokratičnimi 

postopki. Za Sirijo še ni mirovne rešitve in grozi nadaljevanje vala beguncev v EU. 

EU je že potrdil sporazum CETA z začasno veljavo, morajo pa ga potrditi še 

parlamenti članic EU – zaščita investicij še vedno ne daje EU potrebnega obrambnega 

mehanizma. Grčija spet drvi v novo krizo. 

2. Peter Schissler je predstavil predlog dnevnega reda, ki je bil soglasno sprejet. Glede na 

to, da so sindikati  poslali svoja državna poročila, je priporočal, da se poudari le tisto, 

kar je pomembno za sindikate. 

3. Vasily Astrov je podal refereat o raziskavi Dunajskega inštituta za gospodarska 

gibanja z značilnostmi za posamezne države in trg dela v Avstriji. Postavil je tezo, da 

je lahko pomanjkanje delovne sile v določeni državi impulz za gospodarsko rast, saj se 

v državah, kjer je več odselitev, posledično objavljeno povpraševanje po več delovnih 

mestih. Predstavil je posledico Filipove krivulje: visoka stopnja brezposelnosti 

zmanjšuje osebno potrošnjo in obratno, pri nižji brezposelnosti je večja rast plač in 

večja osebna potrošnja. V razpravi smo komentirali nekatere podatke. 

 

Četrtek, 2.3.2017 

 

4. Ulrich Eckelmann iz IGM je predstavil statistične podatke glavnih ekonomskih 

podatkov za posamezne države. Poudaril je potrebo črpanja sredstev iz strukturnih 

skladov, da bi se zmanjšal neenakomeren razvoj: pred zadnjo gospodarsko – finančno 

krizo se je razlika zmanjšala, v  krizi pa se je ponovno povečala v škodo revnejših 

držav. 

5. Poročila držav 

5.1. Pover point za Slovenijo je v prilogi 

5.2. Izpostavljen je bil problem nekaterih držav, kjer prihaja do delitev v sindikatih 

in posledično nastajajo t. i. samostojni sindikati, ki niso vključeni v nobeno zvezo 

oz. konfederacijo in »igrajo umazano igro«, tudi s prevzemanjem članov. 

5.2.1. Dogovorjeno je bilo, da bo to tema posebnega sestanka predsednikov 

sindikatov v Badhofgesteinu v Avstriji (prihod 11.7. in sestanek 12.7.2017) 

6. Opravili smo evalvacijo Resolucije Dunajske memorandumske skupine, jo vsebinsko 

aktualizirali, predsedniki sindikatov pa so jo podpisali. 
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7. Letos bo zaradi zasedenosti izobraževalnega centra IGM v Inzllu izjemoma seminar v 

Badhofgesteinu v Avstriji in sicer skupaj za vseh 6 sindikatov Dunajske 

memorandumske skupine: 

7.1. Prihod v  ponedeljek 10.7.2014  do 12.00 ure in odhod v petek 14.7.2017 

7.2. Teme: 

7.2.1. Usklajevanje (prilagajanje plač) – enako plačilo za isto delo, uvod PROGE 

in IGM, nato prakse posameznih držav 

7.2.2. Industrija 4.0 (digitalizacija) 

7.2.2.1. Varovanje podatkov nove Splošne uredbe EU o varstvu 

podatkov 

7.2.2.2. Komunikacijski sistem v sindikatu (vključno s socialnim 

omrežjem) 

7.2.3. Kvalifikacije 

7.2.4. Univerzalni temeljni dohodek 

7.2.5. Ekskurzija 12.7.2017, ko bo sestanek predsednikov sindikatov na temo 

problematike t. i. samostojnih sindikatov 

7.3. Predlagana  je bila participacija 100 € na udeleženca 

8. Podana je bila informacija o nekaterih bilateralnih projektih. 

8.1. Avstrijsko podjetje Hirtenberger avtomotive safety Gmbh bi naj ustanovil 

podjetje v Ljutomerju 

9. Sprejeta je bila izjava za sredstva javnega obveščanja. 

10. Naslednji sestanki: 

10.1. Pripravljalni sestanek jeseni 2017 v Slovaški 

10.2. Sestanek predsednikov sindikatov 2018 v Nemčiji (verjetno v izjemoma v 

Berlinu) 

10.3. Konkretni datumi in kraji bodo določeni na sestanku predsednikov sindikatov 

12.7.2017 

 

 

Predsednica SKEI Slovenije      Sekretar SKEI za KP in PS      

Lidija Jerkič, univ. dipl. prav.                                                                    Bogdan Ivanovič        

 


