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UVOD

Četrta industrijska revolucija prinaša ogromne koristi in številne izzive

Vanjo bomo vključeni vsi

17% sveta še ni v celoti doživel druge industrijske revolucije

Več kot polovica svetovnega prebivalstva še nima dostopa do interneta

Digitalizacija in robotizacija pomembno vpliva na:

proizvodne sisteme,

delovne pogoje,

organizacijske modele trga dela,

družbo.



21 PRELOMNIH 
TOČK

Svetovni gospodarski forum je opredelil 
te točke, ki bodo vplivale pri 
prilagajanju na svet Industrija 4.0 in 
našo prihodnost.



NEKAJ DEJSTEV

• Delovna mesta se bodo spremenila

• Dejavnosti se bodo spremenile

• Nekatera tradicionalna delovna mesta bodo izginila

• Ustvarile se bodo nove dejavnosti

• Ustvarila se bodo nova delovna mesta

3 različne kombinacije: ustvarjanje, preoblikovanje in nadomeščanje novih 
delovnih mest.



DVA NASPROTNA TABORA

OPTIMISTI

Delavci, ki jih bo tehnologija 
izpodrinila, bodo našli nova 
delovna mesta in tehnologija bo 
prinesla obdobje nove blaginje.

PESIMISTI

Tehnologija bo s svojo tehnološko 
brezposelnostjo povzročila 
počasen, vendar ogromen 
družbeni in politični prepad.

Vsi moramo biti aktivni in prevzeti soodgovornost za

ustvarjanje naše bodočnosti, krepitev napredka in

medgeneracijskega sodelovanja.



MOŽNOSTI POVEČANJA 
ZAPOSLOVANJA

 Kako uspešno se bodo delavci in delodajalci prilagodili tehnološkemu razvoju

 Kako bodo socialni partnerji skupaj obravnavali uvedbo in uporabo tehnologij ter sprememb v organizacijskih strukturah

 Kako bo potekalo usposabljanje delavcev – dejansko sodelovanje delavcev pri shemah učenja in usposabljanja na delovnem mestu je
osnovni pogoj za rast in konkurenčnost podjetij

 Kako uspešne bodo EU in države članice pri vzpostavljanju ugodnega političnega in regulativnega okolja za zaščito interesov
podjetij in delovno aktivnega prebivalstva

 Ali se bo izkazala ključna vloga in znanje socialnih partnerjev

 Kako se bo izkazala pomembnost vloge socialnega dialoga v kolektivnih pogajanjih v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso

 Kako uspešni bodo deležniki ustreznega izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanja med izobraževalnimi ustanovami in podjetji,
uspešnostjo organiziranja vseživljenjskega učenja/usposabljanja za vse

 Uspešnost ohranitve „usmerjenosti v človeka“ – kako bomo dopolnjevali robote s človeško inteligenco in ohranjali pristop, ki bo
osredotočen na človeka

 Eden glavnih izzivov za trg dela bo opredelitev, katero novo znanje in katere nove spretnosti bodo potrebovali delavci

 Kako uspešno bomo upravljali socialno – ekonomske spremembe, da ne bo prišlo do večjih socialnih napetosti, ki bi lahko ustvarile
ločen trg dela, ki se deli na segment „nizke kvalifikacije/nizke plače“ in na „visoke kvalifikacije/visoke plače“

 Ali se bomo odločili za potrebna vlaganja – nekateri ne bodo imeli dovolj sredstev in bodo zaradi tega v primerjavi z drugimi stagnirali



PREOBRAZBA IZOBRAŽEVALNIH 
SISTEMOV

8 ključnih področij:

 Izobraževanje v zgodnjem otroštvu

 Učni načrt za prihodnost

 Profesionalna učiteljska delovna sila

 Zgodnje seznanjanje z delovnim okoljem

 Digitalna pismenost

 Kvalitetno in spoštovano tehnično in poklicno izobraževanje

 Odprtost za uvedbo novosti

 Nov dogovor na področju vseživljenjskega učenja

Sprememba na področju posameznika – osvojiti čim več znanj!



TRANSFORMACIJSKI ATLAS O 
DIGITALIZACIJI

Skupna aktivnost Dunajske memurandumske skupine (SKEI Slovenija, IGM 
Bavarske, PRO-GE Avstrija, KOVO Češka, KOVO Slovaška, VASAS Madžarska.

Namen – orodje, ki pomaga ugotoviti v kolikšni meri temeljne digitalizacijske
spremembe že vplivajo na podjetja in zaposlene.

S pomočjo vprašalnika želimo ugotoviti kako dobro sta podjetje in sindikat v 
podjetju pripravljena na transformacijo.



PREDLOGI 
SINDIKATA 
DELODAJALCU

Za interno rabo v podjetju objavi svoje 
strategije za obvladovanje transformacije.

Omogoči zaposlenim in delavskim 
predstavnikom sodelovanje pri oblikovanju 
sprememb in ukrepov.

Sprejem pisnega dogovora o prihodnosti na 
ravni podjetja.

Sodelovanju v morebitnem prestrukturiranju 
podjetja.

Omejevanje prekarnega dela.



ROKOVNIK

Aktivnost se potrdi s sklepom IO – november 
2019

Gradivo in vprašalnik v sindikalne podružnice 
– november 2019

Študij gradiv in priprava na izvedbo aktivnosti 
v SP – konec decembra 2019

Poziv delodajalcu za oceno procesa 
digitalizacije – januar 2020

Ugotovitev stanja v podjetjih z odgovori v 
vprašalniku – konec marca 2020

Posredovanje vprašalnika sekretarju Reo SKEI 
– konec aprila 2020

Zbirno poročilo po regijah – konec maja 
20202

Zbirno poročilo za državo – konec junija 2020


