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17.7.2018 

 

Zadeva: POROČILO o mednarodnem seminarju 

 

Termin: od 9. do 13.7.2018 

Kraj: Bad Hofgastein , Avstrija 

Organizator: IGM Bavarske in PRO-GE Avstrija 

Udeleženci: Dunajska memorandumska skupina: IGM Bavarske, PRO-GE Avstrija, 

KOVO Češka, KOVO Slovaška, VASAŠ Madžarska in SKEI Slovenije (Dejan Sirk, 

Marko Rusič, Jakob Gaspir in Bogdan Ivanovič + 2 prevajalki) 

Opomba: imeli smo sestav 3 iz podjetij in 1 profesionalec, Nemci, Čehi in Slovaki samo 

profesionalce, Madžari 3 profesionalce in 2 iz podjetij, Avstrijci 2 profesionalca in 1 iz 

podjetja. 

 

1.dan 

1. Uvodni pozdrav 

2. Predstavitev hotela v vlogi izobraževalnega centra in turizma 

3. Korigiranje predlaganega dnevnega reda 

4. Predstavitev udeležencev 

5. Tema: Pokojnina 

5.1. Predstavitev iz 3 držav (Nemčija, Češka in Slovaška), ki so porabile ves razpoložljiv čas 

in so bile za Madžarko, Avstrijo in Slovenijo prestavljene najprej na četrtek in nato na petek. 

5.2. Dopolnitev podatkov za povprečne pokojnine: 

5.2.1. Stare dežele Nemčije, podatek za leto 2016: povprečna starostna pokojnina 812€, moški 

1.013€ in ženske 631€, postopno povečevanje pogoja starosti iz 65 na 67 let 

5.2.2. Češka: povprečna starostna pokojnina 467€, moški 525€ in ženske 424€ 

5.2.3. Slovaška: še brez podatkov o povprečni pokojnini 

 

2. dan 

1. Izidi kolektivnih pogajanj v Nemčiji: morali so uporabiti stavko, poleg 2-3 urnih 

opozorilnih še 24 urno. 

1.1. Za leto 2018: enkratno izplačilo 100€, od 1.4.2018 povišanje osnovnih plač za 4,3%, za 2 

leti možnost dela krajšega polnega delovnega časa po povprečno 28 ur na teden ob 

sorazmerno nižji plači, vendar kot protiusluga možnost razširitve uvedbe podaljšanega 

polnega delovnega časa od 36 do 40 ur (s KPD je določen polni delovni čas povprečno 35 ur 

na teden) 

1.2. Za leto 2019: delavec izbere enkratno izplačilo v višini 27,5% njegove plače (povprečno 

2,3% na mesec)  ali 6 – 8 prostih neplačanih dni  

1.3. Za leto 2020: enkratno izplačilo 400€ + tarifna dinamika glede na pogajalski izid. 

2. Aktualne politične teme 

2.1. Desno usmerjene vladajoče stranke 

2.2. Problem Avstrije: kljub velikemu protestu na Dunaju (čez 100.000 udeležencev) bo na 

predlog vlade parlament po hitrem postopku z večino desno usmerjenih strank sprejel 

možnost podaljšanja dnevnega delovnega časa na 12 ur dnevno in 60 ur tedensko, to pa je 

izgleda le začetek »domino sistema« krčenja pravic delavcev (dodatno migrantov). 

3. E-mobilnost, standardi glede izpušnih plinov, spremenjeni vzorci mobilnosti. Cilj EU je 

zmanjšati izpuhe CO2 za 30% med 2021 in 2030, zato zamenjava avtomobilov na notranje 

izgorevanje z električnim pogonom, s prikazom scenarijev po 1%, 2% in 3% na leto, možne 

posledice za zaposlene, napovedi študij in strategije sindikatov s posodobitvijo industrijske 
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politike in politik trgov dela, izboljšanje/nadomestitev tehnologij – v tisto smer, v katero se bo 

tehnologija obrnila, se bo preusmerila prekvalifikacija delavcev. V Bavarski in Saški ni z 

zakonodajo določena pravica do delovnega usposabljanja delavcev v breme delodajalca. 

3.1. SKEI je  predlagal pospešitev priprav na organiziranje 2. avtomobilske konference zaradi 

izzivov in posledic sprememb v avtomobilski industriji. 

 

3. dan 

1. Industrija 4.0 /digitalizacija 

1.1. Inovacija, delavnica s poročanjem o proizvodno-storitvenih, procesnih in socialnih 

inovacijah v podjetjih – po moji oceni je bila najboljša naša predstavitev 

1.2. Digitalizacija: zaradi razprav ni bila izvedena celotna uvodna predstavitev (3. sklop 

projekt Delo in inovacije sploh ni bil predstavljen), nadaljevanje v četrtek 

2. Ogled podjetja Liebherr (proizvodnja buldožerjev) v Bischosfshofnu : 25% proizvodov 

opravijo sami, vključno s končno sestavo, dobavitelji tudi podjetja iz Slovenije. 

 

4. dan 

1. Nadaljevanje teme digitalizacija. SKEI je imel najbolj optimističen pogled: ne gledati samo 

verjetnost ukinitve nekaterih klasičnih poklicev oz. zmanjševanja delovnih mest, naše 

industrijske panoge od C/24 do C/33 bodo imele nove priložnosti glede opremljanja podjetij z 

IKT, avtomati, sodelujočimi roboti in vso drugo procesno opremo za uvajanje novih 

tehnologij, ki jih bodo uporabljala podjetja z uvajanjem svoje digitalizacije. 

2. Kako bi v prihodnje prišli do skupnega stališča DMS glede industrije 4.0/digitalizacije? 4. 

industrijsko revolucijo lahko definiramo le tedaj, ko vemo, v katero smer bo šla. 

3. Univerzalni temeljni dohodek 

3.1. Ali namesto uporabe izraza UTD, Socialne država 4.0 

3.2. Zaradi lažjega razumevanja slabosti izvorne oblike UTD, smo v naši predstavitvi 

predstavili še selektivno obliko UTD in obstoječo prakso v svetu. 

4. Enako plačilo za enako delo: vprašanje primerljivosti med državami DMS, včasih pri 

vprašanju  upravičenosti razlik nismo realni, posebna kampanja evropskega sindikata 

IndustriAll, mi smo spomnili, da so bile v okviru njegovega odbora za koordinacijo politik 

kolektivnih pogajanj za konferenco v Bratislavi 6/7 december 2018 že sprejete 4 prioritete. 

Vključitev ESD v kampanjo (odločitev v petek). 

5. Dopolnitev deklaracije iz Bad Hofgasteina lani: pripraviti za sestanek predsednikov 

sindikatov DMS. 

 

5. dan 

1. Nadaljevanje pokojnine, predstavitve Avstrije, Madžarske in Slovenije. 

2. Zbirni podatki se dopolnijo (bo poslan vprašalnik, rok do konca oktobra 2018). 

2.1. Mi smo te zahtevane nove podatke takoj predstavili kot zadnja poročevalska država (pa 

dobili kritiko, da smo časovno predolgi) z oceno, da imamo kljub nezadovoljstvu v Sloveniji, 

upokojencem najprijaznejši pokojninski sistem v državah DMS glede na najnižji pogoj 

starosti, podatki za maj 2018: 

- skupna prispevna stopnja delodajalec + delavec: med 24 in 25% 

- število upokojencev: 521.000 

- povprečna starostna pokojnina: 645€ (65,4% zadnje povprečne neto plače), moški 657€, 

ženske 635€ 

- povprečna starostna pokojnina brez sorazmernih delov in delnih pokojnin: 720€, moški 

773€, ženske 673€ 
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- dejanska povprečna starostna pokojnina z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe brez 

sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojni: 838€ (neto 829€) 

- razmerje zavarovanci : uživalci pokojnin: 1,49:1 

- povprečna doba prejemanja pokojnin v letu 2017: 17 let in 8 mesecev moški, 24 let in 5 

mesecev ženske 

- zagotovljena pokojnina: 516,62€ 

- najvišja pokojnina: 2.767€ 

2. Volitve v Evropski parlament maja 2019. Izdelava letaka: poziv, da bodo šli ljudje na 

volitve in da volijo tiste, ki so za socialno Evropo. Na naš predlog je bil zapisan osnutek 

slogana: »Ne vsak zase, vsi skupaj. Za Evropo po meri ljudi. Za boljši jutri delovnih ljudi, 

tudi tvoj glas šteje«. Seveda je potrebno vključite kolege, ki delajo na področju PR in 

oglaševanja. Dodatne ideje se bodo zbirale do konca oktobra letos. 

3. Tema koordinacija delovanja ESD ni bila  predstavljena. Dogovorili smo se za vključitev 

12 ESD (med njimi tudi Mahle) za podporo v kampanji »enako plačilo za enako delo«. 

4. Ob 20 obletnici DMS: Izdaja publikaciji z rdečo nitjo »kako smo se razvijali« (razvoj v 

državi na osnovi določenih elementov) in v naši sindikalni organizaciji, več fotografskega 

gradiva kot v prvi publikaciji. 

5. Na naš predlog je bila sprejeta pobuda za organiziranje 2. avtomobilske konference (seveda 

je ideja že starejša, 1. avtomobilska konferenca je bila leta 2014), ki bi  naj bila v letu 2019 

pred evropskimi volitvami. 

6. Ocenjevanje seminarja in predlogi za naprej: individualno vsak udeleženec. 

 

Naše seminarsko gradivo je na razpolago pri kolegici Mateji Gerečnik. 

 

 

Sekretar SKEI za KP in PS 

Bogdan Ivanovič 

 

 

 

 

 


