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NALOGA:  Zapiski iz Konference  AvtoGlobal – marec 2014 

 
 
IGM Nemčija 

- na Kitajskem so v 2013 prodali 25% več avtov kot lani na EU ravni  minus 1.8% 
v EU so prodali 12 milijonov vozil 

- prognoza  za  naprej je da se bo proizvodnja avtov povečala iz 60 (2007) mio kos na 74  mio 
kos v letu 2014 

- pazi...v Aziji in na Kitajskem nam ne bodo dovolili da avte proizvajamo v Evropi prodajamo pa 
jih v Aziji ampak bodo zahtevali, da se na Kitajskem tudi izdelujejo in takrat bo proizvodnja v 
EU padla 

- ni več nizko  kvalificiranih delovnih mest 
- zaenkrat je v EU dela dovolj, ker je veliko povečanje naročil avtov s strani Pacifika in Kitajske.. 

a ko bodo hoteli to dol delati ali pa se bo trg nasičil bo pri nas udarila se ena kriza 
- Renault dela v Romuniji tovarno kjer bodo lahko izdelali cel avto in ne prevažali dele od 

drugod v to tovarno (manj dela za podizvajalce širom EU) 
 
fleksibilizacija delovnega časa ....modeli delovnega časa  v de 
koriščenje nadur iz preteklega leta 
model skrajšanega delovnega časa v Nemčiji 
po krizi .... polni delovni čas 
 
 

- v Sloveniji smo sindikati specifični, ker delujemo tudi v podjetjih, v Nemčiji in drugod pa ni 
sindikatov v podjetjih 
1 korak... stanje v avtomobilski industriji 
2 korak ... obdelava informacij 

- avtomobilska industrija mora biti prednostna panoga evropskega gospodarskega prostora 
saj smo izvozniki, inkubator inovacij ter povezave industrij z drugimi sektorji 
 
GIZ avto...DUŠAN BUŠEN…Letrika 
 
Besede predstavnika delodajalcev: 

- cilj je zmanjševati razlike med zaposlenimi v EU 
- posodabljanje izobraževanja......management znanja 
- kako privabiti čim več kupcev ... podaljšanje garancije in nižja cene...velja to tukaj tudi za 

sindikate...ali lahko gremo v to 
 

- poskrbeti, da bodo zmogljivosti pokrite 
- zelena proizvodnja 
- GIZ Avtomobilske industrije:  100 podjetji in 6000 kooperantov 
- ustvari 10% BDP, 20% izvoza, ustvari me 40000 in 5000 evrov dodane vrednosti na 

zaposlenega, 5% vlaga v razvoj in 12% realizacije v novo tehnologijo................. 
samo če bo tako tudi v naprej bo ostalo dovolj denarja za pleče in rast 
 
Bogdan Ivanovič 
 



- manifest skei… vsebina v PPT na Dropbox…projekti 
- pripravništvo gre znova v KP   
- povečevati je potrebno vlaganje v inovacij in povečevanje v motiviranost zaposlenih 

potrebno je povečati obveščanje in sodelovanje med temi 6 državami DUNAJSKE 
MEMORANDUMSKE SKUPINE 
 
 
MANIFEST - jasno izražanje stališč za dosego ciljev, ki je (in temu moramo tudi mi 
slediti) ohranjanje industrijske panoge (to je predlog za delovanje SKEI v prihodnje). 
Ker tega nekatere panoge niso pravočasno predvidele so kasneje propadle. In sindikati 
seveda z njimi. NUJNO UPOŠTEVATI 
 
 
 

Vprašanja in odgovori po koncu konference: 
 
Ali je v Nemčiji še prisotna kriza? 
 
NE. Gospodarska situacija v Nemčiji je zelo dobra, nekaj panog je v težavah, proizvodnja tiskalnih 
strojev, proizvodnja televizorjev. To se vidi tudi  na občinskih volitve na bavarskem ...45 % volilna 
udeležba ...malo, ker so ljudje zadovoljni. Nemčija je odvisna od Kitajske in Amerike, mi pa od 
Nemčije. V koalicijsko pogodbo smo uspeli vnesti nekaj točk… krajšanje delovne dobe. V Nemčiji greš 
v pokoj z 45 leti dela in če imaš 63 let. V Nemčiji nimajo minimalne plače. Minimalna urna postavka je 
8.50 na uro od l. 2015 naprej. Vsi delodajalci morajo upoštevati splošno veljavnost kolektivne 
pogodbe. 
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