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- Nadzorni odbor SKEI Slovenije                                                         19.4.2019 

 

 

Zadeva: POROČILO o sestanku JV regije IndustriAll 

 

Sestanek je bil v Pragi (prihod 15.4.2019 in 17.4. 2019 odhod). Udeleženca: Bogdan 

Ivanovič-SKEI in Anton Rozman-STUPIS). 

 

1. Uvodni pozdrav s strani predsednika sindikatov JV regije IndustriAll Jaroslava 

Součka. 

2. Uvodni nagovor s strani generalnega sekretarja evropskega sindikata IndustriAll Luca 

Triangla 

3. Vprašanje pokrivanja stroškov prevajanja s strani FES, ki mu je bil zmanjšan 

proračun: 

- V letu 2019 bo FES pokril celotne stroke prevajanja le za 1. letni sestanek tukaj v 

Pragi 

- Za 2. letni sestanek v Budimpešti tehniko za prevajanja zagotovi in pokrije stroške 

domači organizator, vsaka država poskrbi zase za prevajalca in njune stroške (takšen 

režim velja tudi v naprej) 

4. Klimatski načrt do leta 2050: 

- Realizacija obvez iz Pariškega protokola (karbonska nevtralnost do polovice tega 

stoletja, so pa regije na to različno pripravljene in imajo različne možnosti) 

- Obstoji 8 scenarijev (7 stebrov za klimatski načrt) 

- EU je odgovorna le za 10% globalnih emisij  

- IndustriAll ima odgovoren odnos (proti skrajnosti v obeh smereh) 

- Za 32% povečati obnovljive vire energije in za 60% znižati emisije že do leta 2030 

- CO2 lahko postane sekundarna surovina 

- Evropski IndustriAll zahteva socialno pravilen pristop za izvedbo klimatskega načela: 

na eni strani potencialnost novih delovnih mest, ki bodo nadomestila zapiranje 

rudnikov premoga – sposobnost prehajanja iz enega DM na drugo delovno mesto 

- Če ne bo okoljska politika pravilno vodena, bo ekonomska migracija v EU še večja in 

še težje uresničljiva 

- To bo tema za majsko sejo IO evropskega IndustriAll 

- Letos do konca decembra morajo države predložiti svoje načrte okoljske politike do 

leta 2030 (dobro bi bilo, če bi bil obvezen sestavni del stališče socialnih partnerjev) 

- V razpravi smo predstavili vidik Slovenije: 

-V energetski uniji se povezuje 5 razsežnosti: 

  -energetska varnost 

  -trga energije 

  -energetska učinkovitost 

  -razogljičenje 

  -raziskave, inovacije in konkurenčnost 

-politike morajo biti med seboj povezane: prestrukturiranje in zaposlovanje, če se 

zapirajo rudniki premoga, EU mora imeti za takšne primere poseben sklad finančne 

pomoči 

-zunanje politična dimenzija okoljskih politik bo vključevala ukrepanje proti 

podnebnim spremembam, varstvu čezmejnih voda, izpolnjevanju ciljev ukrepanja 

proti podnebnim spremembam, varstvu čezmejnih voda, izpolnjevanju ciljev upadanja 

biotske raznovrstnosti in trajnosti izvajanja ciljev Agende 2030, ki se nanaša na okolje 
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-pri krožnem gospodarstvu se bo RS še naprej prizadevala za čim strožje tržne 

omejitve za tiste izdelke, ki so težje reciklirani in katerih ločeno zbiranje bi pomenilo 

nesorazmerno visoke stroške 

-RS podpira strateško dolgoročno vizijo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov z 

modernizacijo gospodarstva za izboljšanje kakovosti življenja 

-v okviru Dunajske memorandumske skupine smo se že dogovorili za temo 

»Bodočnost dela« (vezano na industrija 4.0 in k temu lahko priključimo vprašanja 

sprememb v zaposlovanju zaradi klimatskih obvez) 

5. Kampanja za kolektivna pogajanja 

- kolektivna pogajanja zaposlenih 

- proti decentralizaciji kolektivnih pogajanj  

- cilj: kolektivne pogodbe za vse zaposlene 

- v EU plače v povprečju rastejo, vendar je rast nizka 

- slogan: skupaj smo močnejši 

- različne poti krepitve kolektivnih pogajanj: 

 -od spodaj: sindikalna moč na podjetniškem  nivoju 

 -od zgoraj: socialni partnerji na širšem nivoju 

 -različnost v regiji: na Češkem je na primer pokritost s kolektivnimi pogodbami le 16%, na 

Madžarskem ni možnosti razširjene veljavnosti KP 

- časovnica: september 2019-januar 2020 in februar-maj 2020 

6. Ildiko Kren je predstavila Izgrajevanje sindikalne moči (naša pot naprej) Building Trade 

Union Power (BTUP)  ali Mainstreaninig Trade Union Power 

- 4 bloki: 1. prekomejno,  2. podjetniški nivo, 3. panožni nivo in 4. ciljne skupine 

- prekomejno: posvetovanje in svetovanje, izobraževanje (povratno medsebojno učenje = 

mutual learning), izdaja publikacij (priročniki) 

- podjetniški nivo: podpora sindikatom pri organiziranju delavcev, samooskrbi in aktivnosti 

delavcev, partnerstvo in iniciativa za delovanje v multinacionalkah, motiviranje za 

ustanavljanje ESD 

- panožni nivo: sektorski odbori, kampanja za več kolektivnih pogodb, podpora sindikatom za 

sektorsko organizirane kampanje, projekt izboljšanje delovnih pogojev in plač 

- ciljne skupine (target groups): mladi delavci in študenti (trening za mlade sindikalne liderje: 

september 2019 v Budimpešti, beli ovratniki/režijski delavci – zaposleni v pisarnah 

- naslednji koraki: Task Force skupine bodo imele seminar v Bruslju 9.5.2019 

- identifikacija najboljših praks 

- sestanki članic sindikatov (pozornost, izbira ključnih točk, skupna rast) 

7. Priprava Kongresa evropskega sindikata IndustriAll 2020 

- V delovni skupini Think-thank pripravljajo aktivnosti 

- Ocenjevanje razvoja v obdobju od 2016 dalje 

- aplikacija konsenza 

- IndustriAll ima 7 milijonov članov v okoli 200 sindikalnih organizacijah 

- IO bo na seji novembra določil predloge besedil akcijskih dokumentov za predkongresno 

obravnavo 

- ve se že, da ne bi »vodilnega odbora« 

8. Evropske volitve, naša diskusija 

- Ne glede na politično opredelitev, se mora 8 članov Evropskega parlamenta v skladu z 

dogovorom socialnih partnerjev v RS zavzemati za izvajanje sprejetih načelnih stališč glede 

prihodnosti EU, kakor tudi za trdno, tesno povezano in enotno EU, ki se bo sposobna 

učinkovito soočati s prihodnjimi izzivi (zagovarjanje 2 ključnih načel evropskega 
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integracijskega procesa: spoštovanje enotnosti in solidarnosti med članicami ter jasna pravila 

igre) 

- EU mora zagotavljati svojim državljanom notranjo in zunanjo varnost in ščititi nacionalne 

integritete (poleg evropske 

- Dostojno življenje za vse generacije 

- Odpraviti je potrebno naraščanje nezaupanja v institucije EU – okrepitev medsebojnega 

zaupanja, lojalnosti in povezovanja 

9. Ekonomske migracije 

10. Brexit se preloži na naslednji sestanek 

11. Naslednji sestanek bo v Budimpešti od 2.-4.10.2019 

12. Poročila držav o ekonomsko-politični situaciji (poslano vnaprej) 

 

Zapisal 

Bogdan Ivanovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


