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- Nadzorni odbor                                                                            15.7.2018 

- IO SKEI Slovenije 

- Sekretarji ReO SKEI 

 

 

Zadeva: POROČILO o mednarodnem seminarju v Inzllu 

 

Letni mednarodni seminar je bil v organizaciji IGM Bavarske  v Inzllu ( Kritische 

Akademie) od 8. do 12.7.2019 z udeleženci: Dean Marvin (Mahle), Gordana Rajhar 

(Hidria Rotomatika), Maja Štravs (Eta), Bogdan Ivanovič (SKEI) in prevajalki Andreja 

Vidmar ter Andreja Pignar Tomanič. 

Bogdan Ivanovič je zaradi službenih obveznosti odpotoval v četrtek zvečer, 11.7.2019. 

 

DNEVNI RED 

Ponedeljek, 8.7.2019 

1. Predstavitev dnevnega reda 

2. Napotila za red v Izobraževalnem centru  

3. Perspektive po volitvah v Evropski parlament (input in izmenjava mnenj) 

SKEI je povedal: Ne glede na izid volitev po strankarski usmeritvi, se bo Slovenija 

zavzemala za trdno, tesno povezano in enotno EU, ki se bo sposobna soočati s 

prihodnjimi izzivi (zagovarjanje 2 ključnih načel evropskega integracijskega procesa: 

spoštovanje enotnosti in solidarnosti med članicami). EU mora zagotavljati svojim 

državljanom varnost (notranjo in zunanjo) in poleg evropske integritete ščititi 

nacionalne integritete. Odgovornost in zaveza družbe je dostojno življenje za vse 

generacije. Gospodarstvo in socialna konvergenca sta pomembna predpogoja za 

dolgoročno stabilnost in enotnost EU.  Skupaj moramo biti sposobni ustvariti delovna 

mesta in krepiti vzdržno rast za vse v celotni EU. Odpraviti je potrebno naraščanje 

nezaupanja v institucije EU – okrepitev medsebojnega zaupanja v institucije EU – 

okrepitev medsebojnega zaupanja, lojalnosti in povezovanja. 

      Torek, 9.7.2019 

1. Uvodničar Wolfgang Müller (IGM – strokovnjak za Kitajsko): 

Vzpon Kitajske: Odpirati so začeli posebne gospodarske centre, ki so privabljali ljudi 

na delo iz podeželja in tuje vlagatelje. Usmerjenost v izvozno gospodarstvo: najprej 

lahka in nato še težka industrija. Ocena je, da bo imela Kitajska do leta 2025 okoli 

25% svetovne trgovine, danes ima okoli 20% (malo ljudem pa je znano, da je imela 

Kitajska nekoč že okoli 1/3 delež svetovne trgovine). Že 30 let nimajo gospodarske 

krize, letna gospodarske rast pa je povprečno še vedno 6%. Od leta 1990 so povečali 

potrošnjo za 8 krat. Nenapisana družbena pogodba: oblast bo poskrbela za vašo 

blaginjo, prebivalstvo pa naj komunistični stranki dovoli, da trajno vlada. Od leta 2005 

so se plače početverile. Imajo modreno infrastrukturo. Za izgradnjo je Kitajska 

porabila v 2 letih toliko betona, kot V. Britanija v 100 letih. Leta 2049 (100 obletnica 

LR Kitajske) bi naj Kitajska postala vodilna gospodarska sila v svetu. Kitajska je že 

danes največja odjemalka motornih vozil (zahteva 20% delež elektro vozil), robotov, 

umetne inteligence, interneta. Evropski proizvajalci ogromno izvozijo v Kitajsko, kjer 

pridobijo visok delež profita. 

       Sreda, 10.7.2019 

1. Transformacijski atlas pri IGM (Holger R.), politično delovanje na podjetniški ravni in 

rezultati. 
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1.1. Ogled videa 

1.2. Bistvena gonila industrije 4.0 – digitalizacija 

1.2.1. Energetska politika 

1.2.2. Podnebne politike 

1.2.3. Demonstracijski petki 

1.2.4. Mobilnost (e-vozila) 

1.3. Ključno vprašanje: Ali so se na transformacijo pripravili delodajalci in 

predstavniki delavcev in kakšne strategije so bile sprejete – vsaj 1 krat na leto bi naj o 

tej temi razpravljali v podjetju. Začetna ugotovitev je bila, da se tudi v Nemčiji zelo 

malo obratov intenzivno in resno ukvarja s tem vprašanjem in da kar ½ podjetij še 

nima sistemizacije za potrebe transformacije. 

1.4. Ogled videa (29.6.2019 okoli 50.000 protestnikov IGM v Berlinu) z zahtevo po 

pravični in odgovorni transformaciji do ljudi. 

1.5. Poročanje držav 

1.6. Delavnice po državah: Ker so spremembe obsežne, jih imenujemo 

»transformacija« in sindikat je predstavil transformacijski atlas, da dobimo odgovor, 

kako je naše podjetje pripravljeno na te spremembe in katere prednosti in probleme 

bo transformacija prinesla v podjetje. Procesi sprememb pozitivno delujejo, če je 

vključenih čim več deležnikov. 

1.6.1. Udeleženci in SKEI smo ugotovili, da nismo pristojni za določanje sindikalnih 

aktivnosti v podjetjih iz naših dejavnosti, lahko pa pripravimo predlog. 

1.6.2. Imenuje se naj 3 – članska projektna skupina, ki pripravi predlog z vsebino, 

vprašalnikom in rokovnikom, ki se posreduje v odločanje IO SKEI Slovenije. 

1.6.3. Sklep o izvedbi aktivnosti sprejme IO SKEI Slovenije in pošlje gradivo 

sekretarjem regijskih organizacij SKEI, ta pa predsednikom sindikalnih 

podružnic. 

1.6.4. Delodajalcem se predlaga, da izvršne odbore sindikalnih podružnic SKEI in svete 

delavcev seznanijo s programom digitalizacije v podjetju in da dajo potrebne 

informacije, da bo IO sindikalne podružnice lahko odgovoril na vprašalnik (ta naj 

bo poenostavljen in skrčen). 

Četrtek, 11.7.2019 

1. Delovni čas: razvojne tendence v državah in sindikalne strategije 

SKEI je poudaril pomen usmeritev sindikata UNI Global (Lanska Dunajska 

deklaracija): vključevanje delavcev v modele delovnega čada, pravična razdelitev 

obsega dela, upoštevanje življenjske faze in staranje delovne sile, razširjanje 

vseživljenjskega učenja (všteto v delovni čas) za povečanje zaposljivosti ter 

napovedal prizadevanje delodajalcev za izvzem plačanega pol urnega odmora iz 

dnevnega delovnega časa. V kovinski in elektroindustriji se je za letošnjo novost 

odločilo 260.000 delavcev (na Bavarskem 90.000) 8 dni prostega časa, namesto 

povečanja plače v enkratnem izplačilu 27,3% mesečne plače.  

2. Politika kolektivnih pogajanj, aktualne teme in razvoj 

Novost je, da KOVO Slovaška že sklepa kolektivne pogodbe dejavnosti, KOVO 

Češka in VASAS Madžarska pa še ne. 

3. Pripravljalni sestanek sindikatov Dunajske memorandumske skupine bo na Dunaju od 

11. do 13. novembra 2019 z naslednjimi temami: 

3.1. Brainstorming (skupinsko ustvarjalno razmišljanje) DMS na temo 

»transformacija« (podobno kot konferenca AVTOGLOBAL v Nürmbergu) s 

poudarkom na avtomobilski industriji 
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3.2. Rezultati transformacijskega atlasa s strani IGM in projekta Kompass 4.0 PRO-

GE 

3.3. Skupne pozicije za kongres IndustriAll maja 2020 (predstavi OS KOVO 

Češka) 

3.4. Pozicijski dokument o »Prihodnosti dela« (predstavi SKEI Slovenija) 

3.5. Rezultati volitev – vpliv desnice (kdor seje desno, bo delal proti delojemalcem 

– predstavi KOVO Slovaška) 

3.6. Širjenje neodvisnih sindikatov v podjetjih (predstavi VASAS Madžarska) 

4. Termini za seminar v Inzllu: 

4.1. 19. do 24.7.2020 

4.2. 12. do 16.7.2021 

5. Pogovor z novim predsednikom IGM Bavarske (Johan Jacky Horn) 

Tudi za IGM so visoko izobraženi zaposleni pomembno članstvo in so preučili 

primernost omejitve zgornjega zneska za plačilo članarine. Ugotovili so, da zanje ni 

najpomembnejša višina članarine in da nižja članarina zanje za IGM ne bi bil 

primeren  ukrep – zato bodo še naprej plačevali 1% članarine kot ostali člani. Posebej 

so izšolali člane IGM, ki se pogovarjajo s člani, ki nameravajo izstopiti, da si 

premislijo in s člani, ki so izstopili, da bi se ponovno včlanili. 

 

 

 

 

 

 

Sekretar SKEI za KP in PS 

Bogdan Ivanovič 


